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RESUMO 

 

Os tecidos híbridos a base de fibras sintéticas vêm sendo desenvolvidos pelo setor industrial 

como nova alternativa de reforço para compósitos poliméricos. Neste sentido, surge a 

necessidade do conhecimento das características mecânicas desses compósitos poliméricos com 

tecidos híbridos, que até o presente momento foram pouco estudados. Em determinadas 

condições de projetos, três características são significativas: anisotropia, presença de 

descontinuidades geométricas e forma de hibridização. Esta tese busca contemplar todas essas 

influências com o estudo de dois laminados compósitos, utilizando dois tecidos: o tecido híbrido 

de fibras de Carbono/Vidro e o tecido híbrido de fibras de Carbono/Aramida, ambos tendo como 

matriz a resina epóxi Éster Vinílica. Para obtenção dos laminados foi utilizado o processo de 

fabricação de laminação manual (Hand-lay-up).  Para o estudo proposto foram realizados os 

ensaios de tração uniaxial nos corpos de provas de forma que todos os diferentes tipos de fibras 

tivessem sua orientação coincidente com a direção da carga aplicada, além da orientação das 

fibras a ±45° com o objetivo de conhecer o comportamento ao cisalhamento para ambos os 

laminados.  Os ensaios foram realizados, tanto para a condição original (sem furo) quanto para a 

condição com a descontinuidade geométrica (caracterizada como um furo central, que para a 

orientação de fibra de melhor desempenho mecânico teve seu diâmetro variável).  Estudos das 

propriedades de resistência última, rigidez e características da fratura mecânica (macroscópica e 

microscópica) foram desenvolvidos. Para influência da relação w/D (largura do CP/diâmetro do 

furo) foi realizado um estudo analítico tendo como base a avaliação do fenômeno da 

concentração de tensão a partir dos critérios de falhas: Critério da Tensão Pontual (Point Stress 

Criterion -PSC) e Critério da Tensão Média (Average Stress Criterion - ASC), assim como um 

estudo numérico utilizando o Método de Elementos Finitos. Nesses estudos o objetivo central foi 

à determinação do fator de concentração de tensão (K) dos materiais propostos, usando tanto a 

influência dos módulos elásticos quanto unicamente dos parâmetros geométricos. Os estudos 

mostraram que o comportamento mecânico e característica da fratura foram fortemente 

influenciados pela anisotropia e hibridização e a descontinuidade geométrica. Os modelos 

analíticos e numéricos obtiveram resultados em concordância com os encontrados na literatura.  

Palavras chaves: Tecidos híbridos, descontinuidade geométrica, anisotropia, hibridização. 
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ABSTRACT 

 

Hybrid synthetic fiber-based fabrics have been developed by the industrial sector as a new 

reinforcement alternative for polymer composites. In this respect, there is a need to know the 

mechanical characteristics of these hybrid polymer composite fabrics, which have been little 

studied to date. Under project conditions, three characteristics are significant: anisotropy, 

geometric discontinuities and type of hybridization. This thesis aims to investigate all of these 

influences by studying two composite laminates, using two fabrics: a hybrid carbon/glass fiber 

fabric and a hybrid carbon/aramid fiber fabric, both with epoxy vinyl ester resin as matrix. The 

manufacturing process used was hand lay-up to obtain the laminates.  Uniaxial tensile tests were 

conducted on test specimens so that all the different types of fibers were oriented in the direction 

of the applied load, in addition to fiber orientation at ±45° in order to determine the shear 

behavior of the laminates.  The tests were carried out in both the original condition (without hole) 

and with geometric discontinuity (characterized as a central hole, whose diameter was variable 

for orientation of high mechanic performance fiber). A number of studies on ultimate strength 

and fracture mechanics characteristics (macroscopic and microscopic) have been conducted. To 

determine the influence of the w/D ratio (width of test specimen/diameter of the hole), an 

analytical study was performed based on stress concentration using Point Stress Criterion (PSC) 

and Average Stress Criterion (ASC) failure theories, as well as a numerical study using the Finite 

Elements Method. In these studies, the primary objective is to determine the stress concentration 

factor (K) of the proposed materials, using both the influence of elastic modulus and geometric 

parameters. The studies showed that mechanical behavior and fracture characteristics were 

strongly influenced by anisotropy, hybridization and geometric discontinuity. The analytical and 

numerical models obtained results showing good agreement with those reported in the literature.  

 

Keywords: Hybrid fabrics, geometric discontinuity, anisotropy, hybridization.
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RESUMEN  

 

Los tejidos híbridos a base de fibras sintéticas se han desarrollado por el sector industrial como 

alternativa de refuerzo en laminados poliméricos. En este contexto aparece la necesidad de 

conocer las características mecánicas de estos compuestos polímeros en los tejidos híbridos, que 

hasta el momento han sido poco estudiados. Dependiendo del proyecto hay tres características 

que son importantes: la anisotropía, la presencia de discontinuidades geométricas y la forma de 

hibridación. Este Tesis busca presentar estas características en el estudio de dos laminados, 

utilizando dos tejidos: el tejido híbrido de fibra de vidrio/fibra de carbono y el híbrido de fibras 

de carbono y aramidas, usando en ambos casos como matriz una resina epoxi viniléster. El 

proceso de fabricación de los laminados fue en la forma manual (Hand-lay-up). Para el estudio 

propuesto se realizaron ensayos de tracción uniaxial en probetas con el fin de que todos los tipos 

de fibras tuvieran su orientación coincidente con la dirección de la carga aplicada, además de la 

orientación de las fibras a ±45° con el objetivo de conocer el comportamiento en esfuerzo de 

cizallamiento en ambos laminados. Las pruebas se realizaron tanto para el estado original (sin 

agujeros) como en condiciones de discontinuidad geométrica (caracterizada como un agujero 

central, que para la orientación de la fibra de mejor rendimiento mecánico tuvo su diámetro 

variable). Se realizaron estudios de las propiedades de resistencia final, rigidez y características 

de la fractura mecánica (macroscópicas y microscópicas). Para evaluar la influencia de la relación 

w/D (ancho del CP/diámetro del agujero) se realizó un estudio analítico basado en la evaluación 

del fenómeno de concentración de tensión a partir de los criterios de fallo Point Stress Criterion 

(PSC) y Average Stress Criterion (ASC), así como un estudio numérico utilizando el método de 

los Elementos Finitos. En estos estudios, el objetivo central es la determinación del factor de 

concentración de tensión (K) en los materiales propuestos, utilizando tanto la influencia de los 

módulos elásticos como la de parámetros geométricos exclusivamente. Los estudios han 

demostrado que el comportamiento mecánico y las características de las fractura son fuertemente 

influidos por la anisotropía, la hibridación, y discontinuidad geométrica. Los modelos analíticos y 

numéricos obtenidos tienen buena concordancia con lo que se encuentra en la literatura.  

 

Palabras claves: Tejidos híbridos, discontinuidad geométrica, anisotropía, hibridación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 
Introdução, Objetivos e Contribuições. 

 

 

 



 

 

1 1. INTRODUÇÃO 

 

 1. INTRODUÇÃO 
 

 Os compósitos de plástico reforçado com fibras vêm ganhando um interesse considerável 

devido à sua alta resistência e rigidez específicas, (TSAO e HOCHENG, 2004; JUNG e KIM, 

2015 e YAHAYA et al., 2014), excelente resistência à corrosão (JUNG e KIM, 2015) e 

características de fadiga (TSAO e HOCHENG, 2004). Aliado a estas qualidades, os compósitos 

poliméricos vem ganhando espaço em diversas aplicações, nas mais variadas áreas. 

 Uma das vantagens da utilização dos materiais compósitos é a possibilidade de se ajustar 

uma propriedade desejada através da escolha dos materiais envolvidos. Essa premissa influencia 

diretamente nas propriedades mecânicas do compósito a ser desenvolvido. Para os compósitos 

poliméricos reforçados com fibras, os principais fatores destacados em suas concepções são: 

forma do reforço (fibra contínua ou fibra picada, podendo vir em forma de mantas ou de tecidos); 

seleção do tipo da(s) fibra(s) utilizada(s) (tecido com uma única fibra ou com mais de uma fibra – 

tecido híbrido); tipo da resina utilizada; fração das fibras; fração da matriz; escolha da orientação 

da fibra com relação à direção da carga aplicada (anisotropia); e a presença de descontinuidades 

geométricas (entalhes, furos, etc). 

 Dentro dos compósitos poliméricos os que se utilizam da hibridização, um método eficaz para 

a regulação das propriedades, que consiste em apresentar constituintes diferentes entre os materiais 

de reforços, vem ganhando bastante espaço. Pandya et al. (2011) e Naik et al. (2008), comentam em 

seus artigos que normalmente uma das fibras em um compósito híbrido é, em geral, uma fibra de alto 

módulo de elasticidade e de custo elevado, tais como o boro e carbono; e a outra é normalmente uma 

fibra de baixo módulo, tais como vidro/E e Kevlar. 

 A técnica da hibridização já vem sendo estudada há algumas décadas, porém destaca-se 

que o estudo em laminados multidirecionais introduz variáveis adicionais que até hoje precisam 

ser investigadas. Percebe-se que já existem trabalhos utilizando tecidos bidirecionais, entretanto 

esses trabalhos são realizados utilizando-se apenas de um único tipo de fibra em cada tecido 

(camada), ou seja, se utilizam da técnica da hibridização por camadas. Compósitos reforçados 

com tecidos híbridos, ou seja, na mesma camada sendo utilizado mais de um tipo de fibra, são 

complexos e com poucas publicações existentes até o momento. Destaca-se que os tecidos no 

estudo proposto são do tipo plano híbrido. 
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 É comum ver trabalhos na área de compósitos poliméricos estudando o processo de 

hibridização, em especial, a utilização de diferentes fibras sintéticas, dentre estas se destaca a 

hibridização com as fibras: carbono/vidro (JUNG e KIM, 2015; ZHANG et al., 2012; SAYER et 

al., 2012; DONG et al., 2012; PANDYA et al., 2011; NAIK et al., 2008; BEJAN et al., 2013) e 

carbono/aramida (SAYER et al., 2010; WAN et al., 2005; WAN et al., 2006; BEJAN et al., 

2013). Porém, a maioria dos trabalhos citados, a hibridização se dá na camada, apenas Bejan et 

al.  (2013) se utiliza de tecido plano híbrido.  

  Outro fator de grande interesse é a influência da presença de descontinuidade geométrica 

nos laminados compósitos poliméricos. Sabe-se que, de acordo com Morais (2000), numerosas 

aplicações estruturais de materiais compósitos exigem a presença de furos e recortes. Devido a 

isto, há um interesse considerável no comportamento mecânico de laminados compósitos 

poliméricos com presença de um único furo circular. Esse tipo de descontinuidade geométrica foi 

estudado nos trabalhos de Tinô et al. (2014a), Fan e Wang (2014), Camanho et al. (2012), Tinô e 

Aquino (2016) e Tan e Kim (1990). Pode-se acrescentar que outros trabalhos ainda pesquisaram a 

influência da variação do diâmetro no furo circular: Ye et al. (1998), Dai et al. (2015), Martin et 

al. (2012) e Hwan et al. (2013).  

 A presença de um furo central ocasiona o fenômeno de concentração de tensão na 

vizinhança do furo, que de acordo com Tinô et al. (2014b) este pode gerar sérios problemas com 

relação à distribuição das tensões internas e influenciar diretamente na resposta mecânica do 

material, principalmente se a mesma é constituída de um material considerado quebradiço, 

comportamento característico dos compósitos poliméricos reforçados. 

 Dentre os principais estudos que avaliam o efeito da concentração de tensão em 

compósitos poliméricos ocasionado por um furo central, destacam-se: o da avaliação da 

influência do processo de fabricação do furo em compósitos poliméricos reforçados com fibras 

sintéticas (TSAO e HOCHENG, 2004; BHATTACHARYYA e HORRIGAN 1998; ILIO et al, 

1991; e ABRATE e WALTON, 1992); a influência da descontinuidade geométrica nas 

propriedades mecânicas à tração (YE et al., 1998; DAI et al., 2015; e MARTIN et al., 2012); a 

análise de métodos e modelos (FAN e WANG, 2014; MORAIS, 2000;  CAMANHO et al., 2012; 

TINÔ et al., 2014a; O’HIGGINS et al., 2004; TOUBAL et al., 2005; WU e MU, 2003; CHO e 
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ROWLANDS, 2007; e CHEN et al., 2013); e a determinação do fator de concentração de tensão 

(TAN e KIM, 1990 e WU e MU, 2003). 

 Para esta tese foram realizados estudos em dois laminados compósitos poliméricos, 

ambos tendo como reforço a resina termofixa Epóxi Éster Vinílica (comercialmente designada 

por Derakane Momentum™ 411-350) e tecidos híbridos com a tecelagem do tipo sarja 2x2. Esses 

tecidos são caracterizados pela utilização de fibras de carbono T300 (com mesma titulação na 

direção urdume), sendo que a única diferença entre os tecidos é a fibra na direção da trama que 

para um tecido é utilizada a fibra de vidro/E e para o outro tecido, a fibra de aramida (para-

aramida Twaron). Nesse estudo, os laminados foram definidos como: Laminado Híbrido 

Carbono/Vidro (LCV) e Laminado Híbrido Carbono/Aramida (LCA). Ambos confeccionados 

pelo processo de laminação manual.  

 Para cada laminado foram avaliadas as propriedades à tração uniaxial envolvendo a 

anisotropia, ou seja, diferentes orientações das fibras com relação às direções de aplicação da 

carga. Essas propriedades foram determinadas sem e com a influência da presença da 

descontinuidade geométrica, seguindo as normas técnicas ASTM D3039 (2014) e ASTM 

D5766/D5766M (2011), respectivamente. Com relação ao comportamento mecânico desses 

laminados, foram realizados esses mesmos estudos, também, para furos com diâmetros diferentes 

do normativo (6 mm), ou seja, de 4 mm e 8 mm no caso da orientação das fibras de carbono 

coincidirem com direção da carga aplicada, por apresentarem o melhor desempenho mecânico e 

ter o mesmo tipo de fibra na direção do carregamento (parâmetro relativo). Com o objetivo de 

avaliar a influência da razão w/D (largura do CP/diâmetro do furo) e determinar os Fatores de 

Concentração de Tensão. Para isto, os critérios de falha, Point Stress Criterion (PSC) e Average 

Stress Criterion (ASC), e o modelo numérico baseado no Método de Elementos Finitos foram 

empregados.  No caso do estudo envolvendo os Fatores de Concentração de Tensão, foram 

consideradas as influências dos parâmetros geométricos assim como dos módulos de elasticidade 

dos laminados. Foram realizados, também, estudos comparativos com o objetivo de se determinar 

a influência dos tipos de hibridizações dos tecidos.   
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1.1.  OBJETIVOS  

 

1.1.1.  Objetivo Geral 

 Esta tese tem como objetivo geral o estudo das influências da propriedade de anisotropia, 

tipo de hibridização dos tecidos de reforços e a presença de descontinuidade geométrica (furo 

central), nas propriedades mecânicas e características da fratura de dois laminados compósitos 

poliméricos reforçados por tecidos híbridos a base de fibras de Carbono/Vidro e de 

Carbono/Aramida.  O estudo foi realizado com base nos resultados do ensaio de tração uniaxial. 

Para a análise da concentração de tensão, modelo analítico com base nos critérios de falha Point 

Stress Criterion (PSC) e Average Stress Criterion (ASC) e modelo numérico (Método de 

Elementos Finitos) foram desenvolvidos.  

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizações mecânica e física dos constituintes utilizados na fabricação dos laminados 

compósitos propostos: o Tecido Hibrido Carbono/Vidro (THCV); o Tecido Híbrido 

Carbono/Aramida (THCA) e a resina Derakane Momentum™ 411-350. Para os tecidos 

foram realizados os ensaios de: titulação, carga de ruptura à tração para as mechas, a 

carga de ruptura à tração dos próprios tecidos THVC e THCA e finalizando com as 

análises termogravimétricas (Tg) e térmica diferencial (DTG) para as amostras de fibras e 

resina; 

 Confecção dos laminados compósitos propostos e, em seguida, a determinação de seus 

constituintes como percentuais de fibras, resina e vazios, assim como suas densidades 

volumétricas;  

 Estudo da resistência última, rigidez (módulo de elasticidade), deformação na ruptura e 

característica final da fratura para os CP’s do laminado compósito híbrido Carbono/Vidro 

(LCV) quando submetidos ao carregamento de tração uniaxial (orientação dos diferentes 

tipos de fibras coincidindo com a direção da carga aplicada, além da direção de ±45° - 

anisotropia), sem a descontinuidade geométrica (estado original) e com a descontinuidade 

geométrica (furo central de 6 mm); 
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 Estudo da influência da anisotropia para o laminado compósito híbrido Carbono/Vidro 

(LCV) através do estudo das propriedades residuais; 

 Estudo da resistência última, rigidez (módulo de elasticidade), deformação na ruptura e 

característica final da fratura para os CP’s do laminado compósito Híbrido 

Carbono/Aramida (LCA) quando submetidos ao carregamento de tração uniaxial 

(orientação dos diferentes tipos de fibras coincidindo com a direção da carga aplicada, 

além da direção de ±45° - anisotropia), sem a descontinuidade geométrica (estado 

original) e com a descontinuidade geométrica (furo central de 6 mm); 

 Estudo da influência da anisotropia para o laminado compósito híbrido Carbono/ Aramida 

(LCA) a partir do estudo das propriedades residuais; 

 Influência do tipo de hibridização (tecidos híbridos diferentes), tanto para as condições no 

estado original (sem furo), quanto para as condições com furo central de 6 mm, levando 

em conta a propriedade de anisotropia. Desenvolvimento de um estudo comparativo 

global;  

 Estudo da resistência última, rigidez (módulo de elasticidade), deformação na ruptura e 

característica final da fratura para o laminado compósito híbrido Carbono/Vidro (LCV) e 

para o laminado compósito híbrido Carbono/Aramida (LCA) quando submetidos ao 

carregamento de tração uniaxial, com a orientação da fibra de carbono coincidindo com a 

direção da carga aplicada, sem a descontinuidade geométrica (estado original) e com as 

descontinuidades geométricas com os furos centrais de 4 mm, 6 mm e 8 mm. Para a 

realização do estudo da influência da relação w/D (largura do CP/ diâmetro do furo), foi 

realizada uma análise das propriedades residuais (resistência residual e módulo residual) e 

utilizados os critérios de falha (PSC e ASC) e o método de elementos finitos, tomando 

como base a geometria e os módulos elásticos na obtenção dos Fatores de Concentração 

de Tensão.  
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1.1.3. Contribuições  

As principais contribuições do trabalho proposto podem ser listadas a seguir: 

 Estudo inédito envolvendo a análise da anisotropia, a partir das propriedades mecânicas 

(resistência, módulo de elasticidade, deformação de ruptura), caracterização da fratura 

macroscópica e microscópica, além das propriedades residuais, para dois laminados 

compósitos poliméricos híbridos reforçados com tecidos híbridos (Carbono/Vidro e 

Carbono/Aramida). Este estudo foi realizado tanto para a condição original (sem a 

descontinuidade geométrica, quanto para a presença da descontinuidade geométrica, furo 

central de 6 mm) para as direções de carregamento coincidindo com as orientações dos 

diferentes tipos de fibras.  Destaque-se a contribuição inédita da avaliação simultânea da 

influência da anisotropia e descontinuidade geométrica; 

 Devido a ambos os laminados propostos apresentarem características comuns: matriz, tipo 

de tecido (sarja 2x2 e mesma densidade), com mesmo tipo de fibra de carbono (T300), 

inclusive com mesma titulação. Sendo a única diferença o tipo de fibra utilizado na trama 

(vidro/E ou para-aramida Twaron). O trabalho apresenta uma contribuição significativa a 

respeito da influência da hibridização, tanto para a orientação da fibra de carbono quanto 

às outras orientações, ou seja, hibridização associada à anisotropia. Além das amostras na 

condição original, também estudos são realizados para a descontinuidade geométrica de 6 

mm, possibilitando uma análise simultânea inédita da influência da anisotropia, 

hibridação e descontinuidade geométrica; 

 Desenvolvimento inédito de um estudo para realizar a determinação do fator de 

concentração de tensão utilizando métodos de elementos finitos e modelos analíticos 

(ASC e PSC) a partir dos resultados experimentais (considerando a influência dos 

módulos elásticos) bem como, a geometria da placa com furo central. Para esse estudo, 

foram realizados ensaios com uma variação w/D de 9, 6 e 4,5; para ambos os laminados 

propostos (LCV e LVA), com a orientação da fibra de carbono coincidindo com a direção 

da carga aplicada.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. INTRODUÇÃO  

 Este capítulo tem como objetivo realizar um estudo teórico do conteúdo que aborda os 

temas selecionados para este trabalho de pesquisa. Logo, inicialmente serão abordados os 

conceitos básicos a respeito de compósitos poliméricos como: conceituação geral, descrição dos 

seus constituintes e processos de fabricação. Em seguida, serão estudados assuntos mais 

específicos como: a hibridização de compósitos, a influência da presença de descontinuidades 

geométricas, critérios de falha, métodos de elementos finitos e fratura mecânica.  

 

2.2. CONCEITUAÇÃO E CLASSIFICAÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS COMPÓSITOS 

A definição de materiais compósitos, pela a norma ASTM D3878 (2007), afirma que se 

trata de substância composta por dois ou mais materiais insolúveis, um no outro, os quais são 

combinados para formar um material de engenharia útil, obtendo certas propriedades não 

possuídas pelos seus constituintes separadamente. Ainda pela norma ASTM D3878 (2007), os 

reforços para os materiais compósitos, fibra ou partículas, os quais estão impregnados por uma 

matriz, têm como propósito aumentar a resistência ou rigidez (ou ambos) desses materiais.  

Os compósitos podem apresentar matrizes cerâmicas, metálicas ou poliméricas. De forma 

geral, os polímeros apresentam baixa resistência e módulo de Young; as cerâmicas são mais 

resistentes, rígidas e quebradiças, e os metais têm resistência e módulos intermediários, em 

conjunto, com boa ductilidade (MATTHEWS E RAWLINGS, 1994, p.7). 

Os materiais compósitos, normalmente, são divididos em dois grandes grupos, os 

reforçados com fibra e os reforçados com partículas segundo Matthews e Rawlings (1994 p.7). 

Dando destaque aos reforçados com fibras, podem ter uma única camada (lâmina) ou várias 

camadas (laminados), entre outras características. Os reforços fibrosos utilizados em compósitos 

de matrizes poliméricas têm-se basicamente de dois tipos de fibras: as fibras sintéticas e as fibras 

naturais. A figura 2.1 mostra uma classificação dos tipos de fibras. 
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Figura 2.1: Classificação dos tipos de fibras (Adaptado de BATISTA, 2013). 

 

Sathishkumar et al. (2014) diferenciam as fibras naturais das sintéticas. Segundo os 

autores as fibras feitas a partir de produtos químicos são chamadas de fibras sintéticas (exemplos: 

vidro, carbono, aramida, boro, fibras cerâmicas, etc), enquanto que as fibras feitas a partir de 

produtos químicos naturais (celulose, hemicelulose, lignina, pectina, etc), são chamadas de fibras 

naturais, por exemplo, juta, linho, curauá, cânhamo, sisal, coco, banana e agave.  

Percebe-se que o comportamento mecânico dos materiais compósitos mostra uma forte 

influência das propriedades de acordo com os seus constituintes, tal como os tipos de reforços e 

matrizes, as percentagens destes constituintes e, principalmente, da distribuição e orientação das 

fibras (anisotropia) (TINÔ et al., 2014a). Destaca-se que além dos fatores já citados, outros 

parâmetros são analisados nos modelos existentes de compósitos que utilizam tecidos: peso do 

tecido, fração de volume constituinte, fios de ondulação, estilo de tecelagem, e as propriedades 

dos materiais constituintes (NAIK, 1994 apud BEJAN et al., 2013) 

Logo, como existe uma variedade de possibilidades de escolha de matriz, bem como o 

tipo e forma do reforço, além das frações possíveis para cada elemento constituinte, percebe-se 

que existe uma gama de possibilidade para possíveis combinações, sendo esta uma das grandes 

vantagens dos materiais compósitos. Já que, devido às múltiplas possibilidades de combinações 

de materiais possíveis para projetar um compósito, pode-se obter propriedades até então não 

encontradas em materiais monofásicos como, por exemplo, metais.  

Fibras 

Naturais 

Animais Vegetais Minerais 

Sintéticas 

Orgânicas Inorgânicas 
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Buscando mostrar a diversidade existente, propriedades e principais características dos 

materiais compósitos, os tópicos 2.2.1 e 2.2.2 mostram, respectivamente, estudos referentes às 

matrizes poliméricas e tipos de reforços de uma forma geral.  

 

2.2.1. Matrizes poliméricas  

A função da matriz é a de apoiar as fibras, transmitindo a carga externa às mesmas através 

da interface fibra/matriz (GRAWFORD, 1998 p.168). Como as fibras, partículas e a matriz são 

bastante diferentes, tanto na estrutura quanto nas propriedades, é necessário analisá-las 

separadamente. 

As matrizes poliméricas podem ser divididas em dois grupos, termofixas e termoplásticas. 

A tabela 2.1 mostra algumas propriedades das principais matrizes poliméricas mais utilizadas 

industrialmente. Devido a matriz proposta neste trabalho ser somente do tipo termofixa, o tópico 

a seguir detalha melhor suas propriedades e características. 

 

Tabela 2.1: Algumas propriedades das resinas termofixas e termoplásticas. 

PROPRIEDADES 

TERMOFIXAS  TERMOPLÁSTICAS 

Resina 

epóxi 

Resina 

poliéster 
 

Nylon 

6.6 
Polipropileno PEEK 

Temperatura de fusão (°C) - -  265 164 334 

Temperatura de distorção 

(°C) 
50-200 50-110  120-150 80-120 

150-

200 

Contração de cura (%) 1-2 4-8  - - - 

Absorção de água (24h 

@20°C)(%) 
0,1-0,4 0,1-0,3  1,3 0,03 0,1 

Fonte: Adaptada de Hull e Clyne (1996, p.33). 

 

Matrizes termofixas 

Um plástico termofixo, de acordo com Grawford (1998, p.5), é produzido por uma reação 

química que consiste em duas fases: na primeira fase, resulta a formação de moléculas de cadeia 
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longa (simular ao que ocorre nas resinas termoplásticas), porém ainda são capazes de realizar 

outra reação; na segunda fase da reação ocorre a ligação cruzada de cadeias durante a moldagem, 

geralmente, sob a aplicação de calor e pressão. Ainda de acordo com o autor, a moldagem 

resultante será rígida quando resfriada, mas a estrutura de rede criada dentro do material durante 

a segunda fase é composto por longas cadeias moleculares através de ligações fortes de modo que 

o material não muda sua estrutura sólida com a aplicação de calor. Logo, a mesma não pode ser 

reciclada já que não podem ser fundidas, devido forças de alta intensidade de ligação entre as 

macromoléculas, que são tão intensas que se igualam à de construção da mesma. 

As matrizes termofixas se caracterizam por apresentarem: baixo custo, a maioria 

apresenta certa resistência à exposição ambiental (umidade, raios ultravioletas e outros), 

comportamento quebradiço, sensível à radiação e oxigenação no espaço, fácil manuseio e 

processamento, isotrópicas, estado líquido a temperatura ambiente e outras (BATISTA, 2013). As 

principais resinas termofixas utilizadas são as: Epóxi, Poliéster insaturado, Fenólica e Silicone. 

Dentre as resinas termofixas citadas, em materiais compósitos, a resina epóxi é utilizada 

por diversos autores (VALENÇA et al.,2015; YAHAYA et al., 2014; SAYER et al., 2012; JUNG 

e KIM, 2015; RANDJBARAN et al., 2014; PANDYA et al., 2011; SAYER et al., 2010; NAIK et 

al., 2008; NAVARRO et al. 2014; DAI et al. 2015; FAN e WANG, 2014; HWAN et al., 2013; e 

BATISTA, 2013). Nesses trabalhos, os materiais compósitos utilizam-se da resina epóxi (como 

matriz) e são expostos aos mais diversos tipos de solicitações mecânicas: tração, tração com 

presença de furos concêntricos, fadiga, compressão, flexão, impacto, ensaios balísticos, teste de 

cisalhamento interlaminar, entre outras.  

Algumas aplicações de compósitos à base de resina epóxi são usadas como: laminados 

para placas de circuito impresso, aeroespacial, componentes de hardware balísticos e de 

engenharia, equipamentos de controle de poluição, peças automotivas, componentes elétricos e 

produtos de reabilitação, etc (ALAGAR et al., 2000). 

Dentre as matrizes poliméricas termofixas, destaque deve ser dado para as resinas epóxis 

éster vinílicas, sendo uma variante da mesma, utilizadas neste trabalho de pesquisa.  

“As resinas epóxi éster vinílicas são produzidos á partir da reação de resina epóxi com 

bisfenol A ou Bisfenol F, para crescimento da cadeia, e posteriormente reagido com um ácido 
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carboxílico insaturado” (http://www.estervinilica.com.br/). A figura 2.2 a seguir, mostra a reação 

para obtenção da resina epóxi éster vinílica. 

 

 
Figura 2.2: Reações realizadas para obtenção da resina epóxi éster vinílica 

(http://www.estervinilica.com.br). 

 

A resina epóxi éster vinílica já se encontra no mercado com uma gama de variedades, 

cada uma com características e propriedades peculiares a ela. Algumas aplicações da resina epóxi 

éster vinílica estão mostradas na figura 2.3. 

A resina epóxi éster vinílica mais utilizada em aplicações industriais e designada 

comercialmente por Derakane, possuindo uma variedade de tipos como, por exemplo: Derakane 

Momentum™ 411, Derakane Momentum 441-400, Derakane Momentum 470, Derakane 

Momentum 510A/C, Derakane 510N e Derakane 8084. Cada uma com uma ou algumas 

características individuais que as diferenciam. 

A resina Derakane oferece excelência comprovada na resistência à corrosão em aplicação 

de plástico reforçado com fibra de vidro, incluindo excepcional durabilidade, resistência ao calor 

intenso, baixa manutenção e alto desempenho, mesmo para os ambientes mais desafiadores 

(http://www.ashland.com/).  

Batista et al. (2016b) utilizaram a resina Derakane 470-300 (Ara Química S.A.) na 

fabricação de dois laminados de tecidos híbridos (sendo um carbono/vidro e outro kevlar/vidro) 

expondo os mesmos ao envelhecimento ambiental. Posterior ao processo de envelhecimento, os 

CP’s foram utilizados para realização dos ensaios de tração uniaxial e flexão-em-três-pontos 

http://www.estervinilica.com.br/
http://www.estervinilica.com.br/
http://www.ashland.com/
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onde, após a comparação dos dados com os respectivos CP’s no estado original, os autores 

observaram uma excelente capacidade de retenção das propriedades mecânicas, o que não 

ocorreu para outros autores quando utilizaram resina poliéster insaturada orto-tereftálica (TINÔ e 

AQUINO, 2016; FELIPE et al. 2012a;  FELIPE 2012b; e FELIPE 2012b).   

 

Anticorrosivos 

 

Lazer 

 

Naval 

 

Geradores eólicos 

 

Aviação 

 
Construção Civil 

 
Figura 2.3: Aplicações da resina epóxi éster vinílica. (Adaptado de 

http://www.estervinilica.com.br/). 

 

 

2.2.2.  Reforço: Tecidos com Fibras sintéticas  

Como citado anteriormente, o reforço nos materiais compósitos poliméricos pode ser na 

forma de fibras ou de partículas, o qual é aderido a matriz.  Dando destaque aos compósitos 

http://www.estervinilica.com.br/
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poliméricos que se utilizam de fibras sintéticas, os mesmos são chamados de compósitos de alto 

desempenho. As fibras sintéticas mais empregadas como reforço, são: fibras de vidro, fibras de 

carbono, fibras poliméricas (particularmente, fibras de aramida), fibras de alumina, fibras de 

carbeto de silício e fibras de boro. 

De acordo com Tinô (2014b) para a fabricação de materiais compósitos, as fibras podem 

ser distribuídas de modo aleatório ou não, e podem possuir um comprimento longo ou curto 

dependendo da dimensão da peça obtida. As fibras podem também, se apresentar na forma de 

tecidos, onde os tipos mais comuns como: o uniaxial, o biaxial e o triaxial.  

Dentre essa gama de utilização das fibras como reforços, é dado destaque aos compósitos 

reforçados à base de tecidos bidirecionais. Ressalta-se que, geralmente, compósitos à base de 

tecidos apresentam maior resistência à fratura em comparação aos compósitos unidirecionais, 

como mostrado por estudos iniciais de Funk e Deaton (1989) apud Navarro et al. (2014); e os 

compósitos que utilizam tecidos são conhecidos pelas suas boas propriedades transversais e pela 

sua elevada resistência à fratura (NAVARRO et al., 2014). 

Bejan et al. (2013) comentam que, em contraste com os materiais compósitos reforçados 

com fibras unidirecionais, a geometria e a estrutura de compósitos têxteis (que se utilizam de 

tecidos como reforço) são muito mais complexas. Os autores afirmam que as propriedades 

mecânicas de compósitos poliméricos têxteis são influenciadas por vários parâmetros e 

fenômenos, por exemplo: arquitetura da fibra ou geometria interna de tecido, densidade linear, 

entre outros.  

Dando destaque à utilização dos tecidos bidirecionais como reforço em compósitos 

poliméricos, de acordo com Bejan et al. (2013) as propriedades dos tecidos são fortemente 

dependentes de vários fatores. Pode-se citar, por exemplo: tipo de tecelagem, gramatura, 

espessura de tecido, contagens da linha, variedade de diâmetros de fibras, outras propriedades das 

fibras, tanto para urdume quanto para a trama.  

No que diz respeito ao tipo de tecelagem, “a estrutura do tecido pode ser modificada 

alterando o padrão de entrecruzamento da teia e da trama. Existem três tipos fundamentais de 

estruturas – tafetá, sarja e cetim -, sendo o restante, em sua maioria, variantes destes três tipos” 

(NEIVA, 2010). A figura 2.4 mostra um esquema dessas estruturas principais. 
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(a) (b) 

 
 

 
 

(c) (d) 

 

Figura 2.4: Alguns tipos de tecelagens mais comuns em compósito - Estruturas: (a) Sarja (Twill 

Weave Fabric), (b) tafetá (Plain Weave Fabric), (c) cetim (Satin Weave) e (d) Cesto/Basket 

(Basket Weave)  (Adaptado de http://blog.fibreglast.com/fiberglass/the-ins-and-outs-choosing-

composite-fabric-by-weave/). 

  

 

Para a confecção do material proposto neste trabalho de pesquisa, são utilizadas as fibras 

de vidro, aramida e carbono. Fibras estas que são extensivamente usadas em compósitos de 

matriz polimérica (HULL e CLYNE, 1996), as quais são detalhadas a seguir. 

 

Fibras de Vidro 

As fibras de vidro têm como principal constituinte a sílica, como pode ser visto na tabela 

2.2, destacando que este se encontra em maior quantidade (entre 50-65 %). Outros óxidos 

também fazem parte de sua constituição como, por exemplo, óxido de alumínio, óxido de ferro, 

óxido de magnésio, óxido de sódio, óxido de cálcio e outros óxidos, dependendo do tipo da fibra 

de vidro.  

 

 

http://blog.fibreglast.com/fiberglass/the-ins-and-outs-choosing-composite-fabric-by-weave/
http://blog.fibreglast.com/fiberglass/the-ins-and-outs-choosing-composite-fabric-by-weave/


 

 

16 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

Tabela 2.2: Composição da fibra de vidro e propriedades. 

 Vidro E Vidro C 

Composição (%)   

SiO2 54 65 

Al2O3 14 25 

B2O3 9  

MgO 5 10 

CaO  18  

Propriedades   

Módulo(GPa) 70 80 

Tensão (MPa) 2200 2600 

Densidade(Mg M
-3

) 2,54 2,49 

Fonte: Adaptada de Matthews e Rawllings (1994, p. 40). 

 

 Hull e Clyne (1996 p.15) apresentaram um breve comentário sobre os três principais tipos 

de fibra de vidro e afirmam que a fibra de vidro-E (E de elétrica) é a mais usada e apresenta boas 

propriedades de resistência, de rigidez, elétricas e de intemperismo; a fibra de Vidro-C (C de 

corrosão) é preferida em alguns casos, por apresentar uma resistência à corrosão superior à fibra 

de vidro E, porém apresenta menor resistência; e a fibra de vidro-S (S de Strength) apresenta a 

maior resistência, o maior módulo elástico e boa resistência à temperatura, porém é mais cara que 

a fibra de vidro E. Pode-se destacar inúmeras outras vantagens da fibra de vidro, ver tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Principais vantagens e características da fibra de vidro. 

Altas 

propriedades 

mecânicas 

Os plásticos reforçados com fibras de vidro têm alta resistência à tração, flexão e impacto, 

sendo muito empregados em aplicações estruturais. 

Leveza 
Fibras de vidro são leves.   Os laminados moldados por contato tem peso especifico 1,4, contra 

2,7 para o alumínio e 7,8 para o aço. 

Alta rigidez 

dielétrica 

Fibra de vidro não conduz corrente elétrica, sendo usado como isolante estrutural em condições 

adversas. 

Flexibilidade de 

projeto 

Os plásticos reforçados com fibras de vidro permitem ampla flexibilidade de projeto, 

possibilitando a moldagem de peças complexas, grandes ou pequenas, sem emendas e com 

grande valor funcional e estético. 

Estabilidade 

dimensional 

As peças de Fiberglass mantém inalteradas suas formas e dimensões em condições extremas de 

uso. O baixo coeficiente de dilatação térmica, aliado à baixíssima absorção de água, permite o 

uso do Fiberglass ao lado de peças metálicas em aplicações sujeitas a grandes variações de 

temperatura e umidade. 

Resistência à 

corrosão 

Fibra de vidro não enferruja e tem excepcional resistência a ambientes altamente agressivos aos 

materiais convencionais. A resistência química do Fiberglass é determinada pela resina e 

construção do laminado. 

Integração de 

peças 

Fiberglass permite a moldagem de peças complexas inteiriças, sem emendas, juntas, parafusos 

ou rebites. 

Moldes simples e 

baratos 

Fibra de vidro pode ser laminado em moldes simples e baratos, viabilizando a comercialização 

de peças grandes e complexas, com baixos volumes de produção. Mudanças de projeto são 

facilmente realizadas nos moldes de produção, dispensando a construção de moldes novos. 

Baixo custo de 

acabamento 

Geralmente, as peças de Fiberglass são moldadas na cor desejada, com gelcoat, dispensando 

pintura de acabamento. 

Baixo custo de 

manutenção 

Com Fibras de vidro, os custos de manutenção são baixos devido à alta inércia química e 

resistência às intempéries, inerente ao material. 

*Tabela criada com as informações obtidas na fonte a seguir. 

Fonte: Adaptada de http://www.livrostecnicos.com/ 

 

 

As fibras de vidro podem ser encontradas na forma de fio Roving (fios dispostos em 

rolos), mantas (fibras contínuas e curtas, prensadas) e tecidos (fios de fibras unidirecionais, 

tramados e multiaxial). Além disso, tanto as mantas quanto os tecidos podem ser encontrados nas 

mais diversas gramaturas. A figura 2.5 mostra os tipos de tecidos mais usados em elementos 

estruturais. 

 

http://www.livrostecnicos.com/
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

Figura 2.5: (a) Unidirecional tipo tela 1x1 (b) Unidirecional tipo giro inglês (c) tecido tipo sarja 

3x1; (d) Esquematização do tecido Multiaxial (http://www.fibertex.com.br/). 

 

A fibra de vidro já vem sendo utilizada há bastante tempo e já se consolidou no mercado. 

Várias aplicações, utilizando fibra de vidro como matrizes poliméricas estão descritas na tabela 

2.4. 

 

 

 

 

 

http://www.fibertex.com.br/
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Tabela 2.4: As principais aplicações por segmento de mercado. 

Telas e outras 

aplicações industriais 

Filtros, cordoalhas de uso elétrico, retentores de baterias, reforço de cimento, revestimento 

de tubos, revestimento de paredes de navio, telas contra insetos, discos abrasivos, lixas 

abrasivas. 

Aplicações náuticas 
Construção, manutenção e reparos de cascos, equipamentos e acessórios de embarcações 

de recreio e militares, bóias de sinalização, tampas de motor e outros equipamentos. 

Construção 

Painéis decorativos, coberturas, domos, painéis de fachada, formas para concreto, 

banheiras e componentes para banheiras, silos para agricultura, depósitos, componentes de 

casas pré-fabricadas, painéis coletores de raios solares. 

Aplicações elétricas e 

eletrônicas 

Placas isolantes, pecas moldadas, perfis pultrudados, tubos fabricados por enrolamento, 

caixas de entroncamento, alojamento de lâmpadas, postes para iluminação. 

Aplicações bélicas e 

aeronáuticas 

Mísseis; componentes para aeronaves particulares, comerciais e militares, de pequeno ou 

grande porte, planadores, armamento, domos para radar e sonar, blindagens, suporte 

militar de terra, peças para espaçonaves, lançadores de foguetes. 

Corrosão 

Tanques, tubos, conexões, chaminés, dutos, coifas, bombas, pás de ventilador, containers, 

componentes de torres de resfriamento, peças para tratamento de água e restilos 

industriais, tanques sépticos, tanques de água potável, revestimento de tanques. 

Máquinas, 

equipamento e 

eletrodomésticos 

Engrenagens, carenagens, carcaças e bandejas para eletrodomésticos (lavadoras, 

secadoras, ar condicionado, umidificadores, etc.), refrigeração comercial, gôndolas e 

câmaras frigoríficas, aplicações em equipamentos para escritório (copiadoras, 

computadores, registradoras, bebedouros), carcaças protetoras para equipamentos 

industriais. 

Artigos de consumo 

Varas de pesca, arcos, flechas, raquetes, parques infantis, escorregadores, bandejas, 

piscinas, trampolim, veículos recreativos, traillers, bancos de estádio, capacetes, peças de 

mobiliário residencial, caiaques, motor-home, pranchas de surfe, pedalinhos, cortadores 

de grama, móveis para lanchonete. 

Transporte 

Equipamentos e bancos para automóveis, caminhões, carrocerias, ônibus, trens, 

caminhões-tanque, motocicletas, tratores, implementos agrícolas, containers, móveis, 

pallets, bandejas para movimentação de material, partes eletro-eletrônicas, discos de 

embreagem, pastilhas de freio. 

Outros plásticos 

reforçados 

Capacetes de segurança, escudos de solda, recipientes de carga, bandejas e pallets para 

suporte de materiais industriais, recipiente para material de manuseio e guaritas.  

*
Tabela criada com as informações obtidas na fonte: http://www.livrostecnicos.com/ 

 

Fibra de Carbono 

 A Fibra de carbono é produzida por vários precursores e suas propriedades mecânicas são 

fortemente dependentes do precursor utilizado e alinhamento dos cristais (MATTHEWS e 

RAWLLINGS, 1994 p.48). Os principais percussores são o Rayon (seda sintética), Pan 

http://www.livrostecnicos.com/
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(Poliacrilonitrilo) e Pitch (Piche), tabela 2.5 mostra algumas das principais fibras de carbono 

comerciais com suas propriedades. 

  

Tabela 2.5: Propriedades de algumas fibras de carbono disponível comercialmente. 

 
Diâmetro 

(µm) 

Densidade 

Volumétrica 

(g/cm³) 

Módulo de 

Young 

(GPa) 

Resistência à 

Tração 

 (MPa) 

AS4 (Pan) 7 1,81 235 3700 

T300 (Pitch) - 1,76 230 3100 

T-400H (Pitch) - 1,80 250 4500 

IM-6 (Pan) 4 1,80 255 4500 

IM-7 (Pan) 4 1,80 290 5170 

Fonte: Adaptada de Daniel e Ishai (2006, p. 374). 

 

 Entre os plásticos reforçados por fibras, a fibra de carbono é comumente utilizada devido 

às suas excelentes propriedades mecânicas e térmicas. No entanto, devido à produção limitada e 

ao custo elevado, materiais alternativos estão sendo explorados. (JUNG e KIM, 2015). As fibras 

de carbono apresentam também outras ótimas propriedades como, por exemplo, leveza e 

satisfatória condutividade elétrica. 

Apesar das fibras de carbono apresentarem propriedades globais excelentes, a mesma 

apresenta uma relação de compressão relativamente baixa quando comparada com a tração (OYA 

e HAMADA, 1996; OYA e JOHNSON, 2001; e SHIOYA e NAKATANI, 2000 apud DONG et 

al., 2012) Logo, as fibras de carbono são mais utilizadas para cargas trativas que para solicitações 

de cargas flexivas e compressivas. As suas propriedades estão atreladas à sua estrutura, aos 

arranjos hexagonais e com ligações covalentes fortes entre os planos basais e as ligações de Wan 

Der Waals entre eles. 

Carvalho et al. (1999) classificam as fibras de carbono segundo o grau de orientação 

preferencial das camadas de grafeno (na direção axial da fibra) que se divide em alto, médio e 

baixo módulo de elasticidade. Ver características, aplicações e propriedades segundo esta 

classificação na figura 2.6. 
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Figura 2.6: Ornograma que reúne as principais propriedades e características e usos das fibras de 

carbono (Adaptada de Carvalho et al., 1999).  

 

As fibras de carbono podem ser encontradas na forma de fio Roving e tecidos. Alguns 

exemplos são mostrados na figura 2.7. 

 

 

TIPOS DE FIBRAS DE CARBONO 

Alto Módulo 
 >200 GPa 

Precursores:  
PAN e Piche Mesofase 

Características:  
Propriedades mecânicas 
superiores às originais do 

rayon; resistência à tração - 
2,4GPa; módulo de elasticidade 

-300GPa; densidade - 1,7 a 
1,9cm³; a resistência das fibras 
de carbono PAN não podem ser 

maximizadas a altas 
temperaturas; a maioria das 

fibras provindas de piche 
mesofase a resistência à tração 

aumenta com o tratamento 
térmico. 

Usos: Indústria automotiva; 
compostos moldados com 

fibras cortadas; as derivadas da 
PAN são mais usadas em 

pesquisas cientificas, 
principalmente na ára da 

eletroanalítica. 

Médio Módulo 

Precursores: 
 Principalmente PAN 

Características:  
São fibras de alta 

qualidade; resistência à 
Tração - 4 a 5 GPa; 

módulo de elasticidade - 
200 a 250 GPa; 

densidade - 1,8 g cm³. 

Usos: Usadas na 
fabricação de aviões e 
carros de corrida e em 

concreto. 

Baixo Módulo  
<60 GPa 

Precursores:  
Rayon e Piche Isotrópico 

Características:  
Propriedades mecânicas pobres; 
pobre alinhamento das camadas 
de grafeno; resistência à tração 
- 1,0 GPa; as propriedades não 

modificam quando carbonizadas 
a altas temperaturas a menos 
que sejam alongadas; com o 

alongamento durante o 
tratamento térmico, a 

resistência à tração aumenta. 

Usos: Como material de 
enchimento em plásticos; em 

concreto para aumentar a 
resistência; devido às pobres 
propriedades mecânicas não 
são competitivas no mercado 

em relação às derivadas do 
PAN. 
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(a) 

 

(b) 

 

 (c)  

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 

Figura 2.7: (a) Tipo Roving. Tipos de tecidos: (b) Unidirecional, (c) Bidirecional, (d) Sarja 2x2, 

(e) Tecidos multiaxiais acoplados; (f) e (g) Braided. 

 

Devido ao seu alto custo a sua utilização vem sendo limitada em aplicação como, por 

exemplos, carros de luxos, setor aeroespacial (ZHANG et al., 2012 e CHAWLA, 1998 p. 34) e na 

indústria esportiva (CHAWLA, 1998 p. 34).  Ainda de acordo com Chawla (1998, p. 34) portas 

do compartimento de cargas e carcaças de foguetes são fabricadas de compósitos poliméricos 

com resina epóxi reforçados com fibras de carbono e com a queda do preço da fibra de carbono 

está crescendo o seu campo de aplicação como, por exemplo, itens de máquinas (como turbinas, 

compressores, pás de aero geradores e volantes, ver figura 2.8) e campos da medicina incluindo 

equipamentos e materiais de implante. Outras aplicações são mostradas na figura 2.9. 
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Figura 2.8: Embreagem e volante ( http://www.etektuning.com/034-audi-2-7t-spec-twin-carbon-

fiber-clutch-and-flywheel-package/). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.9: Quadro com produtos de fibra de carbono, (a) capacete Texx, (b) jogo roda Rotobox, 

(c) adesivos para proteção de celulares e (d) quadro PZ RACING na bicicleta. (Adaptada de 

Batista, 2013). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.etektuning.com/034-audi-2-7t-spec-twin-carbon-fiber-clutch-and-flywheel-package/
http://www.etektuning.com/034-audi-2-7t-spec-twin-carbon-fiber-clutch-and-flywheel-package/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=fibra+de+carbono+bicicleta&source=images&cd=&cad=rja&docid=Co1m2fn7AmiWxM&tbnid=Cqb5dz3JPwHwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dadiva.com.br/produtos_ver.asp?id=209&ei=mP_XUY73DIHu8QSesoGoDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNEU-ik5HsGdHPf4duIFfbgR2JWS-Q&ust=1373196553053829
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Fibra de Aramida 

 A fibra de aramida é um termo genérico para a classe de fibras sintéticas orgânicas 

chamadas de fibras de poliamida aromática. Comercialmente a fibra de aramida se apresenta por 

várias designações, as principais são: Kevlar ou Novex (fabricado pela Du Pont), Teijinconex e 

Tcnora ( pela Teijin) e Twaron (pela Akzo e Teijin). 

 Uma das fibras de aramida mais conhecidas em termos de aplicação estrutural é a fibra 

Kevlar. A figura 2.10 mostra a reação química para a formação da kevlar, onde a mesma é 

formada por longas cadeias de anéis de benzeno interconectadas com grupos amina (85 % das 

ligações amida estão diretamente ligados a dois anéis aromáticos, Chawla 1998 p. 37). 

Sabe-se que a fibra de aramida tem estrutura altamente cristalina e com ligação covalente 

na posição “para” dos anéis aromáticos, resulta em uma cadeia de polímero com alto fator de 

empacotamento. Na figura 2.11 pode ser visto como as estruturas químicas da fibra Kevlar estão 

ligadas, e que no sentido da fibra as ligações são do tipo covalente (ligação forte), enquanto que 

no sentido transversal as ligações são do tipo pontes de hidrogênio (ligação fraca), resultando em 

um material com propriedades altamente anisotrópicas.  

 

 
Figura 2.10: Reação química para a formação do kevlar 

(http://www.mundoeducacao.com/quimica/polimero-kevlar-mais-forte-que-aco.htm). 

 

 

http://www.mundoeducacao.com/quimica/polimero-kevlar-mais-forte-que-aco.htm
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Figura 2. 11: Disposição planar (Chawla 1998, p.45). 

 

 

 Algumas propriedades das principais fibras aramida estão descritas na tabela 2.6.   

 

 

Tabela 2.6: Propriedades das principais fibras aramida. 

 Densidade Volumétrica 

(Mg/m³) 

Módulo de Young 

(GPa) 

Resistência à Tração 

(MPa) 

Kevlar 29 1,44 59 2640 

Kevlar 49 1,45 130 2900 

Kevlar 149 1,47 146 2410 

Technora HM50 1,39 74 2990 

Twaron 1,44 80 2800 

Twaron HM 1,45 115 3150 

Fonte: Adaptada de Matthews e Rawlings (1994, p.35). 

 

As fibras de aramida podem ser encontradas nas formas de fio Roving, mantas e tecidos. 

A figura 2.12 é uma ilustração da variedade de formas da fibra de aramida que estão disponíveis 

no mercado. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 2.12:  Exemplo das formas comerciais da fibra kevlar: (a) Roving, (b) vários tipos de 

tecelagem, (c) manta e (d) vários tipos de Braided. 

 

Sayer et al. (2010) ressaltam as qualidades e as aplicações de compósitos reforçados com 

fibra de aramida e afirmam que o mesmo têm sido amplamente empregados em muitas aplicações 

de engenharia pelas suas características de boa tolerância ao dano, de baixa densidade e de 

excelente resistência ao impacto. Os autores citam alguns exemplos de sua utilização como: 

capacetes militares, armaduras, automóveis e indústrias de aviação. 

O tecido de fibra de aramida, de acordo com a Fibertex®, “concilia grande resistência a 

impactos, excelente rigidez e baixo peso específico permitindo o uso de menos material para 

obter as mesmas características mecânicas”. A empresa ainda afirma que a fibra é resistente a 

rachaduras, aumenta a rigidez da estrutura, possui alta absorção de energia e baixo alongamento, 

não corrói em água doce nem salgada e é incombustível. 

 

http://www.fibreglast.com/product/Kevlar_Veil_1063/Kevlar
http://www.fibreglast.com/product/Kevlar_Veil_1063/Kevlar
http://www.fibreglast.com/product/Kevlar_Veil_1063/Kevlar
http://www.fibreglast.com/product/Kevlar_Veil_1063/Kevlar
http://www.fibreglast.com/product/Kevlar_Veil_1063/Kevlar
http://www.fibreglast.com/product/Kevlar_Veil_1063/Kevlar
http://www.fibreglast.com/product/Kevlar_Veil_1063/Kevlar
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Comparações entre as fibras Vidro, Carbono e Aramida 

Sendo utilizadas as fibras de vidro, carbono e aramida, é interessante realizar um 

comparativo entre algumas de suas propriedades básicas. Uma característica bastante relevante da 

fibra de aramida é a sua baixa densidade volumétrica quando comparada principalmente com 

fibra de vidro, pois a fibra de aramida é 1,4 Mg/m
3
 e a fibra de vidro 2,5 Mg/m

3
, sendo uma 

diferença percentual de 44 %. Quando comparada à fibra de carbono (1,8 Mg/m
3
), essa diferença 

é de 22 % aproximadamente (Ver figura 2.13). 

 

 
                                           *Esse gráfico foi construído a partir das tabelas 2.2, 2.5 e 2.6. 

 

Figura 2.13: Densidade volumétrica das fibras de vidro, carbono e aramida. 

 

Das propriedades mecânicas, as mais importantes são a resistência à tração e o módulo de 

elasticidade. Sayer et al. (2012) comentou em seu trabalho que as fibras de carbono 

proporcionam alta rigidez específica, alta resistência específica e baixa expansão térmica, 

enquanto que as fibras de vidro proporcionam uma maior deformação na falha.  

Pode-se perceber nas figuras 2.14 e 2.15 a superioridade, avaliando o valor médio, da 

fibra de carbono tanto no que diz respeito à resistência a tração e principalmente no seu módulo 

de Young. Porém, ao analisar as tabelas 2.5 e 2.6 percebe-se que a fibra de carbono T300 

apresenta uma resistência de 3100 MPa e a Twaron HM de 3150 MPa, mostrando que algumas 

fibras de aramida, por exemplo, podem apresentar comportamento superior a determinadas fibra 
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de carbono. Pois, como já foi citado anteriormente, a propriedade da fibra de carbono depende 

bastante da sua fibra precursora (Rayon, Pan e Pitch). 

 

                                    
*Esse gráfico foi construído a partir das tabelas 2.2, 2.5 e 2.6. 

Figura 2.14: Resistência à tração das fibras de vidro, carbono e aramida. 

 

 
                                            

*Esse gráfico foi construído a partir das tabelas 2.2, 2.5 e 2.6. 

Figura 2.15: Módulo de elasticidade das fibras de vidro, carbono e aramida. 

 

2.3. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO  

A fabricação de um compósito polimérico termofixo pode ser realizada através de 

processos de molde aberto ou fechado. Independentemente do tipo de molde utilizado, o processo 

é realizado em quatro etapas principais, de acordo com Rodrigues (2007): adaptação do material 

compósito ao molde, processo de impregnação, cura do material compósito e desmolde da peça 

final. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Fibra de Vidro Fibra de Carbono Fibra de Aramida

GPa 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

0

50

100

150

200

250

300

Fibra de Vidro Fibra de Carbono Fibra de Aramida

GPa 

MÓDULO DE YOUNG 



 

 

29 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

De acordo com Batista (2013) existem vários tipos de processos de fabricação e o 

adequado para cada caso é escolhido em função de muitos parâmetros como, por exemplo, tipo 

da resina no processo de impregnação, forma e dimensão da peça, nível de produção, qualidade 

superficial da peça, entre outros. Também se recomenda levar em consideração que ao se utilizar 

as matrizes poliméricas termofixas, alguns fatores influenciam no processo de polimerização 

(cura da resina): matéria prima, processo de fabricação, material e designer do molde, 

temperatura ambiente, teores de catalisadores e/ou aceleradores, cargas e aditivos (FELIPE, 

2012b). 

Os principais processos de fabricação utilizados em compósitos poliméricos estão 

expostos na figura 2.16. As figuras 2.17 e 2.18 mostram as principais características dos 

processos de fabricação por molde fechado e aberto, respectivamente. 

 

 

Figura 2.16: Principais processos de fabricação para matriz termofixas. 
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Figura 2.17: Processos de fabricação com molde aberto (Adaptada Kalpakjian e Schmid, 2006 

apud FELIPE, 2012c). 
 

 
Figura 2.18: Processos de fabricação com molde fechado (Adaptada Kalpakjian e Schmid, 2006 

apud FELIPE, 2012c). 
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Dos processos de fabricação mostrados, a laminação manual (Hand-lay-up) é um dos 

mais utilizado na indústria dos plásticos reforçados. Pode-se destacar alguns trabalhos que 

utilizaram este processo como, por exemplo: Valença et al. (2015); Yahaya et al. (2014); Sayer et 

al. (2012); Dong et al. (2012); Sayer et al. (2010); e Alagar et al. (2000).  

O processo de fabricação por ser manual (artesanal) apresenta alguns inconvenientes 

como: baixa produção, maior necessidade de mão de obra, maior possibilidade de defeito de 

fabricação e bom acabamento apenas em uma face do laminado (BATISTA, 2013). 

 

2.4. MATERIAIS COMPÓSITOS HÍBRIDOS  

A norma ASTM D3878 (2007) define o termo híbrido (em termos gerais), para materiais 

compósitos, como sendo materiais que contém pelo menos dois tipos distintos de matriz ou de 

reforço. Cada tipo de matriz ou de reforço pode ser diferente devido às: propriedades físicas ou 

mecânicas (ou ambas), forma do material, ou composição química. 

A hibridização é utilizada para ajustar propriedades desejadas nos compósitos, podendo 

obter boas propriedades que seriam impossíveis de se obter utilizando um único tipo de reforço 

(WAN et al., 2005). Destacando que a finalidade da hibridização é a construção de um novo 

material que reterá as vantagens dos seus constituintes, mas não as suas desvantagens (KRETSIS, 

1987). 

Uma variedade de sistemas de fibras e resinas está disponível para projetistas em termos 

de aplicações tanto convencionais quanto em alta tecnologia (NAIK et al., 2008). Hoje, já é 

possível encontrar no mercado uma variedade de tecidos híbridos tanto no tipo de fibra bem 

como na tecelagem e gramatura. A Fibertex, por exemplo, vende tecidos híbridos estruturados na 

forma unidirecional, bidirecional em diferentes padronagens (desenhos: tela, sarja, sarja 8HS, 

etc.) e com diversas gramaturas (100g/m² a 800 g/m²) eles podem ser listados, xadrez, forma de 

W entre outros visuais (ver figura 2.19). 
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 

 

 
(e) 

 

 
(f) 

 

 

(g) 

 

Figura 2.19: Tecido Híbrido: (a) Carbono / Aramida (saja); Cobre / Vidro (tela); (c) Carbono / 

Vidro (saja);  (d) Carbono/Vidro (tela); (e) Carbono/Vidro - listado (tela); (f)  Carbono/Vidro 

(tela); (g) Aramida / Vidro (saja). (http://www.fibertex.com.br/produto/tecidos-para-compositos-

hibrido-vidro-carbono-aramida/). 

 

 

http://www.fibertex.com.br/produto/tecidos-para-compositos-hibrido-vidro-carbono-aramida/
http://www.fibertex.com.br/produto/tecidos-para-compositos-hibrido-vidro-carbono-aramida/
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Os projetistas estão buscando alta rigidez específica, alta resistência específica, maior 

estabilidade dimensional, absorção de energia, resistência à corrosão, bem como redução de 

custos ao selecionar os sistemas de materiais para aplicações típicas (PANDYA et al., 2011; 

NAIK et al.,2008). Diante dessas necessidades a hibridização se torna uma possível solução. A 

seguir são mostradas algumas vantagens obtidas por meio da hibridização como: 

 Oferecer uma forma eficaz de aumentar as propriedades mecânicas e a redução do custo 

de materiais compósitos avançados (NAIK et al., 2008); 

 Oferecer uma maneira eficaz de aumentar as propriedades de tensão última e impacto, 

reduzindo o custo de um material compósito avançado (PANDYA et al., 2011); 

 Ajustar as propriedades mecânicas de um composto híbrido mudando a proporção em 

volume e sequência diferentes de empilhamento nas camadas (NAIK et al. 2008); 

A classificação dos compósitos híbridos de acordo com Kretsis (1987) é realizada com a 

maneira pela qual os materiais constituintes são misturados: 

 Sanduíches híbridos, também conhecidos como núcleo-invólucro, em que um material é 

ensanduichado entre duas camadas; 

 Interply, ou laminado, em que as camadas alternadas de dois (ou mais) materiais são 

empilhadas de uma maneira regular; 

 intraply, ou two-by-two, em que feixes de dois (ou mais) tipos de constituintes de fibra 

são misturados de forma regular ou aleatória;  

 Híbridos intimamente misturados, em que as fibras constituintes são feitas para se 

misturar aleatoriamente tanto quanto possível, de modo a não ocasionar concentração de 

qualquer tipo no material; e 

 Outros tipos, tais como aqueles reforçados com nervuras, fios pultrudados, véus de fibras 

e combinações dos tipos citados acima. 

Naik et al. (2008), simplifica a classificação e a define como dependendo do padrão 

geométrico de fibra/fio/camada, para compósitos híbridos são: interply e intraply. O autor explica 

que na hibridização Interply, os compósitos híbridos são constituídos por diferentes camadas de 

fibras ligadas entre si numa matriz; e nos compostos híbridos do tipo intraply, cada tecido é 

composto por dois ou mais tipos de fibras.  
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Realizando um levantamento dos trabalhos publicados, podem-se destacar trabalhos que 

se utilizaram da hibridização para melhorar alguma propriedade. Neste levantamento é possível 

perceber que a maioria dos trabalhos se utiliza da hibridização em camada. 

Jung e Kim (2015) analisaram a resistência à fratura em compósitos poliméricos híbridos 

utilizando tecidos planos bidirecionais de fibra de Carbono (C120-3k) e Fibra de Vidro (HD-118) 

e como matriz a resina epóxi. No processo de fabricação foi realizado o processo de moldagem 

por transferência de resina auxiliada por vácuo (VARTM).  Os autores confeccionaram 8 

laminados sendo 2 deles não híbridos (um com 70 camadas de fibra de carbono e outro com 70 

camadas de fibra de vidro), os demais são híbridos utilizando dos dois tecidos ambos com 70 

camadas com 6 configurações diferentes. Foi realizado um teste de resistência à fratura no plano 

de deformação com amostras do tipo CT em conformidade com a norma ASTM D5045. As 

principais conclusões obtidas pelos autores foram: na composição híbrida de 

carbono/vidro/epóxi, as fibras de vidro apresentaram um efeito de retardamento na propagação da 

fissura por um curto período de tempo imediatamente após a quebra inicial de fibras de carbono, 

as duas fibras parecem desempenhar um papel complementar; a diminuição da resistência à 

fratura com o aumento do teor de fibras de vidro pode ser expressa sob a forma de uma equação 

linear; e a posição das fibras de vidro é capaz de influenciar na resistência à fratura do compósito 

híbrido.  

Navarro et al. 2014 utilizaram tecidos de fibras de vidro e fibras de carbono com o tipo de 

tecelagem cetim (Satin weave), com camadas pré-impregnadas de matriz epóxi. O objetivo era 

estudar os mecanismos que levam aos danos de delaminação em tecidos compósitos. Cada 

interface foi testada tanto em modo estático quanto dinâmico.  Para realização desses estudos 

Navarro et al. 2014 confeccionaram 8 corpos de provas em sequências de empilhamento distintas 

com o objetivo de estudar os seguintes parâmetros (interface): influência da orientação do tecido 

na camada (C0//C0; C0//C45; C45//C45); natureza do material (C0//G0; C0//G0; C45//G0); filme 

adesivo (C0/Filme Adesivo/C0 e C0/Filme Adesivo/C45); e influência da velocidade de 

propagação da fissura.  As diferenças observadas na interface foram discutidas com base nas 

análises fractográficas (MEV).  

Ainda ressaltando trabalhos com hibridização em camada, um dos pontos relevantes é a 

influência da sequência de empilhamento. Neste quesito, pode-se destacar os trabalhos a seguir. 
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Buscando melhorar a resistência à compressão em materiais compósitos poliméricos 

reforçados com fibra de carbono, Dong et al. (2012)  propuseram uma hibridização de fibras de 

carbono e fibras de vidro, já que a fibras de vidro apresenta uma boa resistência à compressão. 

Foram confeccionados os seguintes laminados: C6, G1C4, G2C3 e G5 (a letra C representa a fibra 

de carbono e a letra G representa a fibra de vidro). Salienta-se que em todos os ensaios, os corpos 

de provas que continham fibra de vidro ficaram na região de compressão (camadas externas), no 

momento de realização do ensaio de flexão.  Os estudos foram realizados por análises 

experimentais (ensaio de flexão) e pelo método de elementos finitos. Para ambos os estudos 

(experimental e análise de elementos finitos) detectaram efeitos positivos da hibridização 

realizada com a substituição de fibras de carbono por fibras de vidro.  

Buscando compreender a influência da sequência de empilhamento em compósitos 

híbridos com fibras de carbono (tecido tipo sarja) e fibra de vidro (tecido tipo plano bidirecional) 

no que diz respeito às propriedades mecânicas de tração, flexão em três pontos e compressão, 

Zhang et al. (2012) fabricaram laminados variando a proporção de tecidos de fibras de vidro e 

tecidos de fibras de carbono em uma matriz de epóxi que foram [C2G2]S, [CG3]S e [CGCG]S. Os 

autores também confeccionaram 2 laminados não híbridos [C]8 e [G]8, onde C representa a fibra 

de carbono e o G representa a fibra de vidro. Pelos resultados, Os autores concluem que os 

laminados compósitos híbridos com 50 % de fibra de carbono proporcionam as melhores 

propriedades de flexão quando as camadas de carbono estão na camada externa durante o ensaio. 

Já a resistência à tração é insensível à sequência de empilhamento.  

Pandya et al. (2011) propuseram determinar experimentalmente as propriedades 

mecânicas em compósitos híbridos de tecido tipo sarja com fibras de carbono T300 e de tecido 

tipo plano bidirecional de fibras de vidro-E com resina epóxi como matriz. Duas configurações 

de compósito híbrido foram analisadas: H1 – [G3C2]s e H2 – [C2G3]s, sendo G e C representando, 

respectivamente, a fibra de vidro e a fibra de carbono. Para estudar o efeito da hibridização foi 

confeccionado um compósito com ambas as fibras isoladamente: compósitos não híbridos 

utilizando fibras de carbono T300 com epóxi e fibras de vidro/E com epóxi.  As propriedades 

mecânicas estudadas foram obtidas a partir dos ensaios de tração e de compressão. Em uma das 

conclusões os autores mostram que para compósitos híbridos, colocando as camadas de fibra de 

vidro nas camadas externas e as de fibra de carbono nas camadas internas obtém-se uma maior 

resistência à tração do que colocar camadas de carbono nas externas e de vidro na interna.  
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A respeito da influência da sequência de empilhamento compósitos poliméricos híbridos 

vidro/carbono com matriz epóxi, percebe-se que para os ensaios de flexão em três pontos os 

trabalhos Dong et al. (2012) e Zhang et al. (2012) obtiveram sucesso na hibridização. Para o 

ensaio de tração, os autores Pandya et al. (2011) e Zhang et. al (2012) obtiveram resultados 

diferentes, pois Zhang et. al (2012) afirmaram que para a solicitação à tração a sequência de 

empilhamento não sofre influência, enquanto que Pandya et al. (2011) afirmaram que existiu 

influência. Uma das possíveis causas pode estar relacionada ao número de camadas, sequencia do 

empilhamento, processo de fabricação ou no tipo de tecelagem do tecido de fibra de carbono. 

Zhang et al. (2012) utilizaram o processo wet lay-up e tecido do tipo sarja, enquanto que Pandya 

et al. (2008) utilizaram tecido do tipo cetim e não deixou claro qual o processo de fabricação 

utilizado. Além disso, os autores utilizaram o número de camada e sequencia de empilhamento 

diferentes. 

Trabalhos a respeito compósitos híbridos utilizando tecidos híbridos são mais escassos na 

literatura, já que os mesmos começaram a ser comercializados recentemente. Destaca-se a seguir 

alguns trabalhos. 

Valença et al. (2015) utilizaram em seu estudo tecidos híbridos e o mesmo fez destaque 

para arquitetura inovadora dos mesmos. Os autores fabricaram laminados com a resina epóxi com 

tecidos de vidro (não hibrido) e tecido híbrido Kevlar 49/Vidro. Foram estudados três modelos de 

tecidos de reforço e foram fabricados por processo de pedal tear artesanal. A fim de se obter as 

características mecânicas, foram realizados ensaios de tração, flexão e impacto, também se 

realizou análise de microscopias eletrônicas de varredura para verificar as características da 

fratura do reforço e matriz. Os autores concluíram que compósitos híbridos com as fibras de 

Kevlar e fibras de vidro mostraram melhores resultados em relação à resistência mecânica 

específica, bem como para flexão e energia de impacto e assim tornar-se uma nova alternativa 

para o uso como um compósito laminado estrutural no mercado indústria.  

Bejan et al. (2013) utilizam tecidos híbridos planos bidirecionais com as fibras vidro-E, 

Kevlar 49 e carbono HM como matriz termofixa e buscam determinar as propriedades de rigidez 

dos tecidos têxteis em compósitos poliméricos com relação à hibridização e à geometria de 

reforço.  O estudo da hibridação foi realizado em 4 tecidos, em três foi mantido as fibras vidro na 

direção de trama e as fibras de vidro (tecido não hibrido), Kevlar e carbono na direção da 
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urdume, o quarto tecido a fibra de carbono está no urdume e a fibra de aramida na trama. As 

propriedades elásticas do compósito com tecido híbrido foram estudadas utilizando o método de 

cálculo da média rigidez. Uma conclusão dos autores é que a natureza dos materiais de fibras de 

reforço tem uma influência significativa nas propriedades de rigidez de compósitos têxteis 

híbridos e a hibridação é uma forma importante na obtenção de propriedades exigidas e adaptadas 

a uma aplicação específica.  

Um tipo de hibridização também utilizada é o 3D brainded no qual se pode destacar 

alguns trabalhos. Kim et al. (2007) estudaram a modelagem micromecânico para calcular as 

propriedades mecânicas dos compósitos com a técnica de “3D brainded Glass/ Kevlar 

Composites”.  Wan et al. (2006) fizeram um tratamento de superfície das fibras 3D brainded 

Carbono/Kevlar e verificaram que após o tratamento de superfície em duas fases, os compósitos 

híbridos obtiveram melhorias significativas na resistência à flexão e na força de adesão 

interfacial.  

Buscando a viabilidade de compósitos poliméricos híbridos em aplicações ortopédicas 

Wan et al. (2005) estudaram a caracterização de um compósito polimérico de 3D braided com os 

reforços de fibras de carbono e fibras kevlar. Os autores concluíram que a hibridização é um 

método eficaz de adaptar as propriedades mecânicas dos compósitos 3D braided para satisfazer 

as necessidades de ortopedia.  

 

2.5. DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA - CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO  

Plásticos reforçados com fibras são amplamente utilizados em aplicações estruturais 

devido às suas características únicas, tais como a alta rigidez, alta resistência e potencial em 

termos de concepção de projeto (FAN e WANG, 2014).  

Por necessidades de projetos, estes materiais podem requerer a presença de 

descontinuidades geométricas como furos, entalhes, entre outras. Dando destaque à perfuração, 

pois de acordo com Hocheng e Tsao (2006) e Tsao e Hocheng (2004), esta é a operação 

frequentemente mais empregada de usinagem em materiais reforçados com fibras devido à 

necessidade de unir as estruturas. 
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Essas descontinuidades irão produzir o fenômeno da concentração de tensão, o que pode 

reduzir significativamente a capacidade de suporte de carga e a vida útil das estruturas a base de 

materiais compósitos (HWAN et al. 2013). 

Logo, é uma questão extremamente importante em ambos os materiais compósitos 

homogêneos isotrópicos e heterogêneos devido ao fato de que é na região da concentração de 

tensão máxima que normalmente ocorre à iniciação da falha (TAN, 1994 p.12). Como pode ser 

observado na figura 2.20, o ponto onde a tensão é máxima está localizado na borda do furo, ou 

seja, região onde se se inicia a fratura. Destaca-se que a norma para o ensaio de tração uniaxial 

com furo, ASTM D5766/D5766M (2011), considera o ensaio é válido quando o corpo de prova 

fratura na seção do furo.  

 

Figura 2.20: Uma ilustração esquemática do Critério da Tensão Pontual. Critérios de falhas de 

Whitney Nuismer (Adaptada de HWAN et al., 2013). 

 

O efeito da concentração de tensão em compósitos poliméricos é um assunto que vem 

sendo bastante trabalhado por diversos pesquisadores em distintas vertentes como: 

 Avaliação da influência do processo de fabricação do furo em compósitos 

poliméricos reforçados com fibras sintéticas; 

 Influência da descontinuidade geométrica nas propriedades mecânicas à tração;  

Tensão 

máxima  
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 Análise de modelos e métodos, tais como: os critérios de falhas, redes neurais 

probabilísticas, método de elementos finitos, modelos de mecânica da fratura, 

modelos de dano progressivos. 

 Determinação do fator de concentração de tensão. 

Cada tema será abordado de forma mais detalhada a seguir. 

2.5.1. Influência do processo de fabricação do furo em compósitos poliméricos reforçados 

com fibras sintéticas  

O comportamento à usinagem em materiais compósitos difere em muitos aspectos dos 

metais, sendo muito mais complexa e difícil devido à natureza não homogênea e anisotrópica dos 

materiais compósitos (TSAO e HOCHENG, 2004; ABRATE e WALTON, 1992), e também no 

caso do reforço se utilizar fibras muito abrasivas (ABRATE e WALTON, 1992). Os autores 

também destacam vários tipos de danos os quais são introduzidos durante as operações da 

perfuração: formação de crateras na matriz e alterações térmicas, arrancamento de fibra/esfiapar, 

fissuras interlaminares e a delaminação, em adição aos defeitos geométricos comumente 

encontrados na perfuração de metal.  

Normalmente defeitos como estes são reduzidos utilizando-se de processos de fabricação 

não convencionais (corte a lazer e a água), porém ao escolher estes processos, o custo de 

produção é aumentado. Logo, vários estudos buscam minimizar esses defeitos utilizando-se 

ferramentas convencionais, alguns destes estudos estão descritos a seguir.  

Tsao e Hocheng (2004) avaliaram o fator de delaminação em várias condições de corte 

(taxa de alimentação, velocidade do eixo e diâmetro de perfuração) para diferentes brocas (twist 

drill - broca helicoidal, candle stick drill and saw drill - broca tipo serra) utilizando o método de 

Taguchi e a análise de variância (ANOVA). O estudo foi realizado em um compósito de fibras de 

carbono/epóxi configuração [0/90]12S, 24 camadas e 55 % de volume de fibra. A delaminação é 

examinada por um Varredura ultra-sônica C (ultrasonic C-Scan). Os resultados foram: a taxa de 

alimentação e diâmetro da broca faz a maior contribuição para o desempenho global; a broca 

candle stick e broca tipo serra causam um fator delaminação menor do que a broca helicoidal. Os 

resultados estão de acordo com a experiência industrial; e os testes de confirmação demonstram 

uma alternativa viável e um método eficaz para a avaliação do fator delaminação da perfuração 

induzida (erros dentro de 8 %) na perfuração do material compósito. 
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Posteriormente os autores Hocheng e Tsao (2006) investigaram em pré-impregnados de 

tecido de fibras de carbono com a sequência de empilhamento de [0/90]12S, as previsões teóricas 

de força de impulso crítico no início da delaminação e comparam os efeitos de diferentes brocas 

(saw drill, candle stick drill, core drill e step dril). Os resultados experimentais confirmam os 

resultados analíticos e são consistentes com a experiência industrial. 

Destaque seja dado à dificuldade de usinar compósitos reforçados com fibra de aramida. 

De acordo com Bhattacharyya e Horrigan (1998), entre os tipos de fibras sintéticas utilizadas 

como reforço, as fibras de kevlar possuem propriedades notavelmente diferentes e são de difícil 

processo de usinagem. Ainda de acordo com os autores, esta dificuldade ocorre devido a maior 

tenacidade e flexibilidade das fibras. Normalmente, a literatura recomenda a utilização para 

usinagem destas fibras, as brocas de carboneto de tungstênio a velocidades elevadas (8000 -

20000 rev min
-1

). Trabalhos a seguir mostram estudos do processo de furação em compósitos 

reforçados com Aramida. 

Ilio et al (1991) estudaram as relações que foram evidenciadas entre as tendências da 

força de impulso e torque em relação à geometria da ferramenta e a estrutura do compósito, para 

diferentes taxas de alimentação e de diferentes compósitos com fibra de Aramida. Um laminado 

tinha 11 camadas de tecidos (3 mm de espessura e fração de volume de fibras de 0,4) e outro 

utilizava o tecido tipo cross-ply [0/90]2S (2 mm de espessura e fração de volume de fibras de 0,6). 

Os autores concluem que elevadas forças de atrito na broca helicoidal, evidenciadas pelo 

aumento de torque, influenciam fortemente a potência necessária para o corte e a temperatura 

ferramenta. 

Bhattacharyya e Horrigan (1998) descrevem uma técnica para realização de furos em 

compósitos reforçados com fibras Kevlar utilizando modificadas brocas de aço (as brocas foram 

desgastadas para uma configuração padrão 10° de ângulo de incidência e 118° de ângulo ponto, 

com uma broca DAREX) em alta velocidade. A investigação foi realizada tanto em temperaturas 

ambiente quanto criogênicas, sendo esta última obtida por meio da aplicação de nitrogênio 

líquido no local da perfuração. Em condições criogênicas há um aumento na pressão de 

perfuração aumentando a probabilidade de delaminação, esta deficiência é mais do que 

compensada pelo melhor acabamento de superfície, qualidade do furo e vida útil muito superior. 

Indicam também a utilização de um de suporte traseiro, uma prática habitual na indústria, para 
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minimizar o efeito da delaminação. Algumas conclusões dos autores foram: laminados podem ser 

perfurados com êxito com brocas de aço em velocidades de perfuração comumente disponíveis 

através da introdução de um alto ângulo de folga e a temperatura também influência; um ângulo 

menor afeta adversamente o desempenho das brocas; e existe uma razoável boa correlação entre 

o experimento e modelo de elementos finitos para prever a altura da delaminação para uma dada 

força de impulso. 

 

2.5.2. Influência da descontinuidade geométrica nas propriedades mecânicas à tração 

 Como já mencionado antes, a presença de alguma descontinuidade geométrica gera o 

fenômeno de concentração de tensão. Esse efeito acarreta numa perda de resistência mecânica do 

material (seja ele qual for). Para avaliar o efeito dessa perda os autores Ye et al. (1998) utilizam-

se do termo resistência residual (Residual Strength - RS) a qual consiste na relação entre a 

resistência do material com furo e sem furo. Tinô (2014b) afirma que: “através do fator RS pode-

se quantificar o grau de nocividade da descontinuidade geométrica no elemento estrutural”.  

O mesmo raciocínio também pode ser aplicado ao módulo de elasticidade residual 

(Residual Modulus - RM). Shimokawa (1999); e Shin e Wang (2004) apud Tinô (2014b) 

destacam que, para materiais compósitos com presença de furo central, na região próxima ao furo 

há uma diminuição do módulo elástico em relação aos locais mais afastados, isso em decorrência 

da mudança da capacidade de deformação do material devido ao aumento da tensão concentrada 

na vizinhança do furo. 

 As equações 2.1 e 2.2 mostram a relação para a resistência residual e módulo residual, 

respectivamente. 

    
  
  

 2.1 

   
  
  

 2.2 

 

Onde,         representam a resistência última e o módulo de elasticidade do material 

com presença de descontinuidade geométrica, e         representam à resistência última o 
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módulo de elasticidade do material sem presença de descontinuidade geométrica. Destaque seja 

dado ao fato de que         são, respectivamente, a tensão e o módulo de elasticidade médios 

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

geométrica como definido na norma ASTM DD5766/D5766M (2011). 

A seguir destaca-se os estudos de Ye et al. (1998) e Dai et al. (2015) a respeito do 

influência do fator de concentração de tensão. 

Ye et al. (1998) investigam o efeito da adesão da interface entre fibra e matriz na 

resistência residual de compósito laminados com descontinuidade geométrica (furo) com matriz 

polimérica (epóxi) e metal (alumínio) utilizando a fibras de carbono tratadas e não tratadas. As 

configurações foram [0]12 com tecido unidirecional e [0/90]4s com tecido bidirecional (cross-ply). 

Os diâmetros utilizados foram: 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm e 20 mm. Verificou-se que os 

laminados com fraca adesão interfacial entre a fibra e a matriz mostram maior resistência residual 

do que os laminados com forte adesão fibra/matriz. O efetivo modelo de crescimento de trinca 

(Effective Crack Growth Model- ECGM) também foi aplicado para simular a resistência residual 

e crescimento do dano em compósitos laminados com furo e diferente adesão na interface 

fibra/matriz. Demonstrou-se que o ECGM produz resultados que estão de acordo com o 

comportamento de falha e os dados experimentais destes materiais. 

Dai et al. (2015) estuda o efeito do furo em um compósito polimérico com fibras de 

carbono/epóxi para os ensaios de tração uniaxial e de fadiga. Para este trabalho analisaram 

somente os resultados obtidos para o ensaio de tração com furo, no qual o campo completo da 

distribuição das deformações durante os testes foi caracterizado com correlação de imagens 

digitais. Para a confecção do material os autores utilizaram tecidos 3D distintos com fibra de 

carbono, obtendo 2 materiais: W-1 (fração de fibra 49,86 %) e W-3 (fração de fibra 46,01 %).  

Para cada material foram realizados furos de 4,1 e 12,5 mm.  Os principais resultados para a 

influência do furo no ensaio de tração foram: as reduções em relação à resistência à tração foram 

de menos de 18 % para o W-1 e menos de 10 % para o W-3 e os resultados confirmaram ainda 

que a concentração de tensões induzidas por um furo circular tem pouca influência sobre a 

resistência à tração em tecidos compósitos 3D; e mapas de correlação de imagens digitais 

revelaram que a distribuição de tensão em W-1 foi mais dependente do padrão de tecelagem que 

W-3 devido aos seus canais de resina na superfície serem mais pronunciadas.  



 

 

43 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

   

2.5.3. Análise de modelos e métodos analíticos ou numéricos 

Para melhor entendimento dos resultados experimentais, é bastante comum se utilizar de 

modelos e métodos, sejam estes analíticos ou numéricos, já consolidados. Para a área de 

concentração de tensão em compósitos poliméricos são amplamente utilizados.  

No que diz respeito aos modelos teóricos, Fan e Wang (2014) afirmam que a maioria 

baseia-se na Mecânica Clássica e que são muito significativos em descobrir o verdadeiro 

mecanismo de falha e melhorar as aplicações. Porém os autores destacam que, a limitação do 

conhecimento resulta em incertezas quando estes modelos são adotadas na prática da engenharia.  

Dentro dos modelos que envolvem a teoria de falha, no que diz respeito aos critérios de 

falha, Morais (2000) afirma que existem basicamente três tipos de abordagens encontradas na 

literatura: modelos fratura-mecânica (fracture-mechanics models); critérios de tensão pontual de 

falha (point-stress-failure criteria); e modelos de elementos finitos com dano progressivo 

(progressive damage finite-element models). A seguir serão destacados alguns trabalhos que 

utilizaram os modelos em seus estudos: 

Relacionando a influência do efeito da concentração de tensão com a tensão à tração, 

Camanho et al. (2012) estudaram o comportamento da tensão (MPa) em função da variação do 

diâmetro do furo em laminado com fibras unidirecionais de carbono com matriz epóxi e 

configuração [90/0/±45]3s. Os diâmetros dos furos foram: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm e 10mm, 

porém mantendo constante a relação W/2R=6. Os autores desenvolvem a teoria de mecânica da 

fratura finita (Finite fracture mechanics model) e utilizaram, como comparativo, as respostas 

experimentais e as teóricas obtidas pelos modelos de tensão pontual (Point stress model); de 

tensão média (Average stress model) e o de falha inerente (Inherent flaw model). Os autores 

concluem que o modelo de mecânica da fratura finito desenvolvido por eles é um método rápido 

e preciso para prever a resistência à tração de laminados compostos com presença de um furo. 

Destacam que o modelo requer apenas as constantes elásticas das camadas e duas propriedades 

do material independente adicionais: a resistência do laminado sem furo e tenacidade à fratura 

laminado. Além de não haver necessidade de usar a análise de elemento finito, ou métodos 

computacionais complexos, os autores concluem que teoria de mecânica da fratura finita é eficaz 

tendo um erro máximo de 7,6 % enquanto que as demais teorias tiveram erros maiores.   
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Tinô et al. (2014a) estudou o efeito da concentração de tensão sob ensaios de tração 

uniaxial em CP’s com e sem a presença de descontinuidades e calculando a resistência residual. 

Por meio das teorias de falhas (Point-Stress Criterion - PSC e Average-Stress Criterion - ASC) 

em dois compósitos poliméricos: GL (4 camadas de tecido de vidro) e HL (4 camadas de tecido 

de fibra de Juta e uma camada central de tecido de fibra de vidro) utilizando a resina poliéster 

ortoftálica. O autor conclui que: considerando as resistências residuais, ambas as configurações 

apresentadas apresentaram influência negativa do furo, com perdas na resistência mecânica de 18 

% (GL) e 19 % (HL). Já para módulo de Young, as diferenças estavam dentro das margens de 

dispersão, logo podendo ser negligenciada a influência da presença do furo. 

Utilizando-se de uma abordagem probabilística baseada na rede neural (PNN), Fan e 

Wang (2014) propõem prever a resistência à tração de placas compósitas com um furo e a 

compara com resultados experimentais. Para tanto, foi realizado o ensaio de tração em placas de 

compósitos T800/Epóxi com furo em três configurações diferentes (TS1 - [+45/-45/0/0/+45/-

45/90]s, TS2- [+45/-45/0/0/+45/-45/0/0/90]s e TS3 - [+45/-45/0/+45/-45/+45/-45/+45/-45/90]s. O 

modelo preditivo leva em conta, como dados de entrada, os parâmetros geométricos, as 

características e configurações, a tensão média de tração nas placas com furos. Os autores 

afirmam que o modelo proposto pela rede neural probabilística mostra precisão preditiva 

aceitável, já que os erros de previsão estão dentro de uma margem de ± 4 %.  

  

Critérios de falha 

 Whitney e Nuismer (1974) apud Tan (1994 p.74) desenvolveram dois critérios de falha 

com base no parâmetro da tensão para prever a resistência em laminados compósitos contendo 

furos circulares sob tração uniaxial. 

 De acordo com Tan (1994, p.74), esses dois critérios de falha utilizam o campo de tensão 

para prever a resistência do compósito com presença de descontinuidade sem recorrer aos 

conceitos clássicos da mecânica elástica linear da fratura e afirmam que esses critérios de falha 

são baseados na observação dos campos de tensão em torno de furos de diferentes dimensões.  

Esses critérios são o Critério da Tensão Média (Average Stress Criterion - ASC) e o 

Critério da Tensão Pontual (Point Stress Criterion - PSC), descritos detalhadamente a seguir:  
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 O Critério da Tensão Pontual (Point Stress Criterion – PSC): Este critério teórico 

assume que a falha no material ocorre quando a tensão, σy, a certa distância característica, 

do, longe da descontinuidade geométrica, é igual ou superior à resistência última do 

laminado sem presença de descontinuidade geométrica (σo) (WHITNEY e NUISMER, 

1975 apud TAN, 1994 p.76 e AWERBUCH e MADHUKAR, 1985), representada pela 

figura 2.21 e definido pela equação 2.3. 

 

 

Figura 2.21: Apresentação gráfica do Critério da Tensão Pontual – PSC (TAN, 1994, p.75). 
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Tendo em vista que a presença do furo causa o fenômeno da concentração da 

tensão, esta abordagem prever o efeito da dimensão furo sobre a resistência. Para placas 

ortotrópicas infinitas contendo um furo circular a solução aproximada para a distribuição 

de tensão ao longo do eixo perpendicular à direção de carga é dada pela equação 2.4 

(KONISH e WHITNEY, 1975 apud TAN, 1994, p. 76): 
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Onde:   é definido como o raio do furo;   
  o fator de concentração de tensão 

(descrito detalhadamente na equação 2.11);    e    são as tensões de falha para as 

situações com e sem descontinuidade geométrica, respectivamente. 

Para placas ortotrópicas contendo um furo, Whitney e Nuismer, 1975 apud Tan, 

1994 p.76 e Awerbuch e Madhukar, 1985 obtiveram o Critério de Tensão Pontual 

substituindo a equação 2.4 na equação 2.3 e o resultado é mostrado na equação 2.5 e 2.6:  
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 O Critério da Tensão Média (Average Stress Criterion - ASC): Este critério teórico 

assume que a falha ocorre quando a tensão média,     a certa distância característica, ao, 

iguala-se à resistência última do laminado sem presença de descontinuidade geométrica 

(σo) (WHITNEY e NUISMER, 1975 apud TAN, 1994 p.77-78 e AWERBUCH e 

MADHUKAR, 1985), representado pela figura 2.22 e definido pela equação 2.7. 

 

 

Figura 2.22: Apresentação gráfica do Critério da Tensão Média – ASC (TAN, 1994). 
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Para placas ortotrópicas contendo um furo, o Critério da Tensão Média consiste 

em substituir a equação 2.4 na equação 2.6 e o resultado é mostrado na equação 2.8 e 2.9:  
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2.8 

 Onde: 

   
 

    
 

2.9 

 

Mais uma vez   é definido como o raio do furo,   
  o fator de concentração de 

tensão,    e    com as mesmas definições do critério PSC, respectivamente. 

  

Métodos de Elementos Finitos 

 A utilização de métodos computacionais em problemas de engenharia é uma nova 

realidade, e existem diversos softwares comerciais para realização de modelagem em elementos 

finitos. Na área de compósitos poliméricos os programas mais utilizados são ANSYS, ABAQUS 

e ADINA. 

 Medeiros (2016) afirma que a utilização de códigos computacionais baseados no Método 

dos Elementos Finitos (MEF) para a simulação de situações diversas de compósitos, cargas e 

descontinuidades, conduzem a um avanço nas pesquisas complementando e confirmando as 

informações referentes, principalmente, ao desempenho mecânico decorrentes dos ensaios 

experimentais e ainda destaca a importância da contribuição da pesquisa no avanço ao 

conhecimento do comportamento dos compósitos híbridos a partir de análises numéricas e, 

portanto, não destrutivas, realizadas por meio de códigos baseados no MEF.  

Nesta área, podemos destacar vários trabalhos como, por exemplo, O’Higgins et al. 

(2004), Toubal et al. (2005), Morais (2000), Zhao et al. (2000), Wu e Mu (2003) e Chen et al. 

(2013). A seguir alguns desses trabalhos são detalhados. 



 

 

48 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

O’Higgins et al. (2004) realizaram estudos experimental e numérico em três diferentes 

configurações de laminados com fibras de carbono/epóxi (HTA/6376). Nele foi desenvolvida 

uma ferramenta analítica (teoria) para prever o dano e a fratura em corpos de provas com um furo 

central de 6 mm. As previsões de rigidez e de carga de ruptura encontradas estavam em 

concordância com os resultados experimentais. 

Toubal et al. (2005) utilizaram um método de medição sem contato para investigar o 

campo de tensão (para as direções de 0°, 45° e 90°) em uma placa de compósitos com um furo 

circular, com os dados experimentais para comparar com os dados obtidos pelo modelo teórico de 

Lekhnitskii’s e o estudo pelo Método de Elementos Finitos. Os principais resultados obtidos são: 

a tensão obtida próxima do furo nos experimentos é menor em comparação com os modelos 

analíticos e numéricos; e a concentração de deformação em compósitos reforçados com tecidos e 

com um furo é influenciada pela direção de carga.  

Morais (2000) propuseram uma nova abordagem para prever o resistência à tração em 

laminados compósitos quase-isotrópico [0°/±45°/90°]ns com furo. O modelo proposto tem o 

objetivo de evitar os parâmetros empíricos em função dos materiais. A abordagem de modelagem 

sugerida consiste precisamente na comparação com a resistência e deformação local da fibra. 

Foram utilizadas análises com elementos finitos com um modelo misto 2D/3D. O autor ressalta 

que o modelo de elementos finitos misto 2D/3D foram utilizado em seu trabalho, uma vez que os 

modelos 2D comuns mostraram-se significativamente impreciso e o modelo misto fornece a 

precisão necessária a um custo computacional aceitável. 

 

2.5.4. Determinação do Fator de Concentração de Tensão e Influência da Relação w/D   

A determinação do fator de concentração de tensão tem sido investigada por diversos 

autores. Destaque se dá aos estudos realizados por Wu e Mu (2003) e Tan (1994 p.94), no qual os 

autores desenvolveram um equacionamento para determinação do fator de concentração de 

tensão para materiais ortotrópicos e a presença de um furo circular, dado pela equação 2.10: 
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Onde: d é o diâmetro do furo, W é a largura do CP,   é o fator de ampliação,    é o fator de 

concentração de tensão na borda do furo para uma placa ortotrópica sob tração uniaxial com 

largura finita e   
  é o fator de concentração de tensão na borda do furo para uma placa 

ortotrópica sob tração uniaxial com largura infinita, ver equação 2.11.  

  
    √( *√

  

  
    +  

  

   
) 2.11 

 

De acordo com Tan (1994 p. 76) a determinação do fator de concentração de tensão 

(equação 2.11) depende dos módulos de elasticidade longitudinal (  ) e transversal (  ), do 

módulo de elasticidade tangencial (   ), do coeficiente de Poisson (   ).  

 De acordo com Tan e Kim (1990), o fator de ampliação ( ) é dado pela equação 2.12:  

   

√   [
 (      ))

  (      ) 
  ]   

 (    ) 
 

2.12 

 

Diante do equacionamento, Tan e Kim (1990) encontram a influência da relação 2a/W 

(diâmetro do furo/largura do CP) em compósitos laminados ortotrópicos contendo um furo 

circular e sujeito a carga de tração. A deformação foi medida experimentalmente utilizando os 

medidores de deformação (Strain gage). Foram utilizados fibras de Grafite AS4/Epóxi com 

configurações [0°2/±45°]2s e [±45°]4s e as combinações escolhidas para a relação 2a/W foram  

5,1/37,9; 7,6/36,5; 15,5/38,1; 12,7/24,6; e 15,4/25,5; para a configuração [0°2/±45°]2s e 7,5/37,9; 

12,7/30,6; e 15,4/37,9 para a configuração [±45°]4s. Foi encontrada uma boa correlação entre a 

teoria e os resultados experimentais.  

 Wu e Mu (2003) estudaram a relação D/w (diâmetro do furo/largura do CP) em placas 

planas isotrópicas e ortotrópicos; placa isotrópica com carga biaxial e um cilindro isotrópico com 

carregamento uniaxial ou pressão interna. Foi realizado um método de cálculo empírico para as 

concentrações de tensão e o Método de Elementos Finitos. Foi constatada pelos autores uma boa 

concordância entre os métodos empíricos e o Método de Elementos Finitos. 



 

 

50 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

2.7. MECANISMOS DE DANO E FRATURA FINAL 

De acordo com Batista (2013), a análise do mecanismo de dano é o monitoramento 

durante todo o ensaio para identificar a formação e propagação do dano, enquanto que a análise 

da fratura final é a característica da fratura mecânica nos CP’s já rompidos. Felipe (2012c) afirma 

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

 Propriedades físicas e químicas dos reforços e da matriz; 

 Configuração do compósito; 

 Processo de fabricação do compósito; 

 Tipo de carregamento; 

 Características microestruturais do compósito observando os percentuais de fibra, resina e 

vazios; 

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

radiação. 

Dong et al. (2012) destacam que a falha de um compósito é dependente de três fatores 

principais: (1) os materiais constituintes, (2) a sequência em que as fibras são alinhadas e (3) o 

tipo de carregamento experimentado numa direção específica. 

A análise da fratura pode ser realizada macroscopicamente e microscopicamente. Na 

análise macroscópica consiste em se analisar o dano/fratura ao longo do comprimento do corpo-

de-prova. Para fraturas sob cargas trativas os tipos de fraturas possíveis estão mostradas nas 

figuras 2.23 e 2.24, quando não há presença de descontinuidade e com presença de 

descontinuidade, respectivamente. As tabelas 2.7 e 2.8 descrevem os tipos de fraturas.  

Destaca-se que os modos de falha LIT e GAT, mostrados na figura 2.23, se ocorrerem, o 

ensaio não é considerado válido. Para os CP’s que apresentam a descontinuidade, a fratura só é 

válida se ocorrer na seção da descontinuidade.  
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Figura 2.23: Modos de falha dos compósitos submetidos à tração (ASTM D3039, 2014). 

 

 

Tabela 2.7: Código das características do modo de falha 

CÓDIGO DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

(normativo) 

DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

LIT Lateral – inside – top Lateral dentro da lingueta da garra superior. 

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

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

DGM Edge delamination – gage – 

middle 

Delaminação na borda do corpo de prova e no 

meio do galgo 

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

SGM Longitudinal splitting - gage – 

middle 

No meio do galgo com fendas longitudinais 

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

XGM Explosive - gage – middle Explosiva e no meio do galgo 

Fonte : Segundo ASTM D3039 (2014). 

 

 

Figura 2.24: Modos de falha aceitáveis para o ensaio tração com furo (D5766/D5766M, 2011). 
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Tabela 2.8: Definição dos códigos de fraturas aceitáveis para o ensaio tração com furo. 

CÓDIGO DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

LGM Falha de tração lateralmente ao longo do centro do furo. Fissuras “splits” e 

delaminações podem estar presentes 

AGM O corpo de prova geralmente fratura na seção do furo, mas restos de ângulo 

cruzam a linha central do furo lateral. Fissuras “splits” e delaminações podem estar 

presentes 

MGM Laminado falha na tensão do furo e apresenta vários modos de falha. Grandes 

fissuras “splits” e delaminações estão presentes 

Fonte: Adaptada de D5766/D5766M (2011). 

 

Na análise microscópica é realizado um estudo do dano/fratura internamente 

(microestrutura) no compósito por meio da microscopia óptica e/ou Eletrônica de Varredura 

(MEV). Nesta análise os aspectos, em geral, a serem percebidos estão mostrados na figura 2.25 a 

seguir. 

Em materiais compósitos que contém mais que um tipo de fibras (compósitos híbridos) se 

fazem necessários a identificação das mesmas. Uma das possibilidades é pela análise da 

característica de ruptura da fibra. A figura 2.26 mostra o MEV da fratura das fibras utilizadas 

neste trabalho. As fibras carbono e de vidro se rompem a praticamente 90° diferindo-se na 

superfície que se formou durante a fratura, já para a fibra Kevlar percebe-se um esgarçamento e 

microflambagem. Se a análise microscópica for realizada por microscopia óptica, uma forma de 

identificar o tipo de fibra pode ser pelo diâmetro ou formato (no caso de fibras naturais, não 

apresentam o formato cilíndrico). 
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Figura 2.25: Principais fraturas microscópicas. 

 

 
                      (a)                                                 (b)                                            (c) 

Figura 2.26: MEV das fibras fraturadas sob tração: (a) Fibra de carbono; (b) Fibra de vidro/E; e 

(c) fibra de aramida (Adaptada Hull e Clyne,1996 p. 25). 

 

 

 

Ruptura da fibra

Fonte: Batista (2013).

Presença de fendas 

Fonte: Batista (2013).

Fratura adesiva: 
caracterizada pela 

desaderência na interface 
fibra/matriz; percebe-se 

uma fibra limpa, sem 
resina aderida.

Fonte: : Batista (2013).

Fratura coesiva na 
matriz: caracterizada 
por propagação das 
fissuras ao longo da 

matriz;

Fonte: (Banco de dados 
da BPMCC –

DEM/UFRN, 2008 
apud TINÔ, 2014b)

Fratura coesiva na 
fibra: ruptura da fibra 
de forma longitudinal;

Fonte: (Banco de dados 
da BPMCC –

DEM/UFRN, 2008 
apud TINÔ, 2014b)

Delaminação: 
caracterizada pela 

desaderência entre as 
camadas dos 
laminados;

Fonte: (Banco de dados 
da BPMCC –

DEM/UFRN, 2008 
apud TINÔ, 2014b)

Camada de fibra juta 

Camada de fibra vidro 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do estudo proposto se faz necessário o conhecimento das propriedades 

mecânicas obtidas por meio da realização do ensaio de tração uniaxial. Para tanto, de acordo com 

a norma ASTM D3039 (2014), os fatores que influenciam a resposta à tração são: tipo do 

material; métodos de fabricação; configuração do laminado compósito, confecção dos corpos de 

provas; preparação, condicionamento, alinhamento e pressão das garras nesses corpos de prova; 

ambiente de teste; a velocidade de ensaio e temperatura no ambiente; teor de vazios (%); e 

volumes de reforço e matriz (%).  

No que diz respeito ao ensaio de tração uniaxial nos CP’s com presença de 

descontinuidades geométricas (nesse caso, um furo central na seção longitudinal), além dos 

fatores já citados acima, também é necessário relatar: dimensões do corpo de prova, como, por 

exemplo, o diâmetro do furo, relação diâmetro/espessura, e relação de largura/diâmetro; e a 

preparação desses corpos de prova, especialmente com descontinuidade, segundo a norma ASTM 

D5766/D5766M (2011).   

Diante de todos estes dados necessários, este capítulo descreve, de acordo com as normas 

ASTM, como os dados são obtidos. Destaque seja dado que além da caracterização dos 

laminados também será realizada a caracterização mecânica dos tecidos híbridos utilizados, como 

descritos a seguir.  

 

3.1. MATERIAIS UTILIZADOS NOS LAMINADOS COMPÓSITOS  

3.1.1. Matriz 

 Para confecção dos laminados compósitos foi utilizada a resina termofixa Resina Epóxi 

Éster Vinílica, comercialmente designada por DERAKANE MOMENTUM™ 411-350. Como 

agente do sistema catalítico (cura a temperatura ambiente) foi usado 1 % de MEKP (Peróxido de 

Metil Etil Cetona) e 0,05 % do acelerador NafCo 6 % (Naftenato de Cobalto), composições 

sugeridas no boletim técnico da resina para a temperatura de 30 °C. Nas tabelas 3.1 e 3.2 é 

possível ver algumas propriedades importantes da resina. 

O Peróxido de Metil Etil Cetona com 9 % de Oxigênio Ativo, alto teor de dímero, baixo 

teor de água oxigenada, específico para cura de resinas éster vinílicas, deve gerar baixo nível de 
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bolhas na catalisação (Boletim Derakane - ASHLAND), além de ser um dos catalizadores mais 

utilizados na indústria de plásticos reforçados (TINÔ, 2014b).  

 

Tabela 3.1: Propriedades Típicas da Resina Líquida. 

PROPRIEDADES VALORES 

Densidade, 25 °C 1,046 g/mL 

Viscosidade dinâmica à 25 °C  370 m Pa.s (cps) 

Viscosidade cinemática à 25 °C 350 cSt 

Teor de monômero de estireno 45 % 

Fonte: Adaptada de ASHLAND 

 

Tabela 3.2: Propriedades da Resina Derakane Momentum™ 411-350 pura (Valores típicos da 

resina sem reforço e Pós-Curada). 

PROPRIEDADES SI MÉTODO DE TESTE 

Resistência à tração 86 MPa ASTM D-638/ISO 527 

Módulo de tração 3,2 GPa ASTM D-638/ISO 527 

Deformação (alongamento) na ruptura 5-6 % ASTM D-638/ISO 527 

Resistência à flexão 150 MPa ASTM D-790/ISO 178 

Módulo de flexão 3,4 GPa ASTM D-790/ISO 178 

Densidade 1,14 g/cm³ ASTM D-792/ISO 1183 

Contração volumétrica 7,8 % - 

Temperatura distorção térmica (HDT) 105 °C ASTM D-648 Method A/ISO 75 

Temperatura de transição vítrea, Tg2 120 °C ASTM D-3419/ISO 11359-2 

Dureza barcol 35 ASTM D- 2583/EN59 

Fonte: Adaptada de ASHLAND 

3.1.2. Reforços  

 Foram utilizados dois tipos distintos de reforços na forma de tecidos híbridos, um para 

cada tipo de laminado. Para o Laminado Híbrido utilizando o tecido constituído de fibras de 

Carbono/Vidro e aqui definido como LCV, o tecido híbrido é caracterizado como do tipo sarja 

2x2 constituído de mechas de fibras de carbono T300, na direção do urdume e mechas de fibras 
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de vidro/E na direção da trama, ver figura 3.1(a), definido como THCV (Tecido Híbrido 

Carbono/Vidro). 

Para a confecção do Laminado Híbrido utilizando o tecido constituído de fibras de 

Carbono/Aramida e definido como LCA, foi utilizado o tecido com as mesmas características 

descritas para o laminado LCV, destacando que o tipo de fibra na trama é a fibra de aramida do 

tipo Para-Aramida (Twaron), ver figura 3.1(b). Nesse caso o mesmo é definido como THCA 

(Tecido Híbrido Carbono/Aramida). Ambos os tecidos foram fabricados pela Fibertex® e 

algumas informações técnicas estão descritas na tabela 3.3. 

 

Figura 3.1: Tecido híbrido tipo sarja 2x2: (a) THCV e (b) THCA. 

 

Tabela 3.3: Informações técnicas dos tecidos híbridos  

 THCV THCA 

Desenho Saja 2x2 Saja 2x2 

Tratamento Cru Cru 

Fios / cm Urdume 5,0 (± 0,2) 5,0 (± 0,2) 

Fios / cm Trama 5,0 (± 0,2) 5,0 (± 0,2) 

Peso (g/m²) 100C/100V (± 5 %) 200 (± 5 %) 

Espessura 0,22 mm 0,27 mm 

Fonte: Ficha técnica (Fibertex®). 

 

 

 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

 

Fibra de carbono 

Fibra de Vidro Fibra de Aramida 
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3.2. FABRICAÇÃO DOS LAMINADOS COMPÓSITOS 

O processo de fabricação utilizado para os laminados LCV e LCA foi o de moldagem 

manual (Hand Lay-Up), sendo estes confeccionados no Laboratório de Compósitos no Núcleo de 

Tecnologia da UFRN.  A figura 3.2, mostra as etapas utilizadas no processo de fabricação na 

obtenção dos laminados, obtidos na forma de placas.  

 

Figura 3.2: Etapas dos processos de fabricação Hand Lay-Up. 
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Ambos os laminados foram confeccionados contendo dez camadas de tecidos (ver figura 

3.3), cada um com o seu respectivo tecido híbrido e impregnado com o mesmo tipo de matriz. As 

espessuras referentes aos laminados LCV e LCA foram de aproximadamente 2,55 ± 0,08 mm e 

3,83 ± 0,24 mm, respectivamente. Ressalta-se que as camadas transparentes de resina, na figura 

3.3, são apenas ilustrativas, ou seja, não se separam durante o processo de confecção, já que as 

mesmas são impregnadas diretamente nas camadas de reforço do laminado. Devido à presença da 

propriedade da anisotropia nos tecidos, em ambos os laminados foi mantida, em cada camada, a 

mesma direção para o mesmo tipo de fibra.  

 

 

Figura 3.3: Configuração dos laminados: (a) LCV e (b) LCA. 

 

 

 

 

 
 

Onde: 

 

 

THCV 

 

       Resina 

 

THCA 
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3.3. CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA  

 Dentro dos estudos propostos, o conhecimento da influência da propriedade de anisotropia 

presente nos tecidos híbridos em relação ao ensaio de tração uniaxial é de extrema importância. 

Para esta análise se fez necessário obter corpos de prova com cada tipo de fibra nas direções 0°, 

90° e ±45° com relação à direção de aplicação da carga para ambos os laminados. A figura 3.4 

mostra como foram realizados os cortes dos corpos de provas (CP’s) nessas direções, para o 

laminado LCA. Ressalva se faz para o emprego dos mesmos tipos de cortes para o laminado 

LCV.   

 
Figura 3.4: Esquema de corte dos CP’s no LCA. 

 

Corpos de provas também foram cortados com presença de descontinuidade geométrica. 

Nesse caso caracterizada por um furo central de 6,0 mm de diâmetro na seção longitudinal dos 

mesmos (com redução da seção transversal), e para as direções 0°, 90° e ±45°, com o objetivo de 

se analisar as influências tanto da anisotropia quanto a presença de descontinuidade geométrica. 

Para o caso específico da direção de aplicação da carga ser na direção da fibra de carbono, para 

ambos os laminados, CP’s com furos de diferentes diâmetros (4 mm e 8 mm) também foram 

confeccionados. De posse desses dados também foi possível estudar o efeito da concentração de 

tensão e a influência do tipo de hibridização. Para melhor entendimento, observe a figura 3.5 

onde mostra um esquema da definição (em termos de nomenclatura) de todos os corpos de provas 

confeccionados e nas tabelas 3.4 e 3.5, definem-se de forma mais clara, todos os CP’s obtidos 

com relação à presença ou ausência da descontinuidade geométrica. 
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Figura 3.5: Esquematização da nomenclatura utilizada nos CP’s para cada laminado. 
*
As direções das fibras estão relacionadas com a direção de aplicação da carga. 

 

 

Tabela 3.4: Definição dos CP’s em todas as condições de análise do LCV. 

Laminado LCV – sem descontinuidade geométrica 

CVC CP do LCV - Carga aplicada na direção das fibras de carbono. 

CVV CP do LCV - Carga aplicada na direção das fibras de vidro. 

CV±45° CP do LCV - Carga aplicada longitudinalmente para as fibras orientadas à 45°. 

Laminado LCV – com descontinuidade geométrica 

CVC 4 CP do LCV - Carga aplicada na direção das fibras de carbono - furo de 4 mm. 

CVC 6 CP do LCV - Carga aplicada na direção das fibras de carbono - furo de 6 mm. 

CVC 8 CP do LCV - Carga aplicada na direção das fibras de carbono - furo de 8 mm. 

CVV 6 CP do LCV - Carga aplicada na direção das fibras de vidro - furo de 6 mm. 

CV±45° 6 
CP do LCV - Carga aplicada longitudinalmente para as fibras orientadas à 45°- 

furo de 6 mm. 

 

 

Laminado 
LCA 

Laminado 
LCV 

Direção das 
fibras* 

Ensaio de tração 

Corpos 

 de  

Prova 

Sem furo 

0° CVC CAC 

90° CVV CAA 

±45° CV±45° CA±45° 

Com furo 

0° 

CVC 4 CAC 4 

CVC 6 CAC 6 

CVC   CAC   

90° CVV 6 CAA 6 

±45° CV±45° 6 CA±45° 6 
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Tabela 3.5: Definição dos CP’s em todas as condições de análise do LCA. 

Laminado LCA – sem descontinuidade geométrica 

CAC CP do LCA - Carga aplicada na direção das fibras de carbono. 

CAA CP do LCA - Carga aplicada na direção das fibras de aramida. 

CA±45° CP do LCA - Carga aplicada longitudinalmente para as fibras orientadas à 45°. 

Laminado LCV – com descontinuidade geométrica 

CAC 4 CP do LCA - Carga aplicada na direção das fibras de carbono - furo de 4 mm. 

CAC 6 CP do LCA - Carga aplicada na direção das fibras de carbono - furo de 6 mm. 

CAC 8 CP do LCA - Carga aplicada na direção das fibras de carbono - furo de 8 mm. 

CAA 6 CP do LCA - Carga aplicada na direção das fibras de aramida - furo de 6 mm. 

CA±45° 6 
CP do LCA - Carga aplicada longitudinalmente para as fibras orientadas à 45°- 

furo de 6 mm. 

 

Para cada condição descrita nas tabelas 3.4 e 3.5 foi necessário confeccionar um conjunto  

contendo 8 CP’s. Assim, foram necessários 6 conjunto para a realização de todos os ensaios para 

o caso dos CP’s sem furo e 10 conjunto para a realização de todos os ensaios para os CP’s com 

furo central, totalizando 128 CP’s. Vale destacar que as normas técnicas recomendam um mínimo 

de 05 (cinco) ensaios válidos.  

Os corpos de prova foram cortados utilizando dois discos de corte diferentes (devido às 

características distintas dos reforços): o disco da IRWIN Diamantado  4 - 3/8” x 3/4” (110 mm x 

20 mm) e o de aço carbono da marca BOSCH optiline wood,  4 - 3/8” (110 mm x 20 mm) para o 

corte nos laminado LCV e LCA, respectivamente. Em ambos os casos, os processos de corte 

foram realizados a seco, de forma a evitar um possível arranque de fibras ou quaisquer outros 

tipos de danos.  

Para uma melhor qualidade na obtenção dos CP’s, foi retirada uma rebarba de 

aproximadamente 5,0 cm nas laterais das placas, com intuito de eliminar possíveis 

descontinuidades e mau acabamento, como por exemplo, variações da espessura e maiores 

percentuais de defeitos internos provenientes do processo de fabricação. Após o corte, para 

obtenção das dimensões normativas, com suas respectivas tolerâncias, foram realizados nos CP’s 
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os procedimentos de lixamento. Para tanto, foram utilizadas lixas d’água de números 100, 220, 

320, 500, 600 e 1200.   

Para a realização do ensaio de tração uniaxial nos corpos de prova sem furo foi utilizada a 

norma ASTM D 3039 (2014). As dimensões dos mesmos foram de 250 mm x 25 mm x 2,55 mm 

para o LCV e de 250 mm x 25 mm x 3,83 mm para o LCA, sendo as mesmas referentes ao 

comprimento, largura e espessura, respectivamente.  As dimensões apresentam tolerâncias de 

±1% para a largura. Já para a espessura a variação foi de ±3,1 % para o LCV e ±6,3 % para o 

LCA. 

Com relação ao ensaio de tração uniaxial para os corpos de provas com furo central foi 

utilizada a norma D5766/D5766M (2011). Os CP’s ficaram com as seguintes dimensões: 250 mm 

x 36 mm x 3,83 mm para o laminado LCA e com 250 mm x 36 mm x 2,55 mm para o LCV, 

correspondendo ao comprimento, largura e espessura, respectivamente. Para ambos os ensaios o 

comprimento útil dos CP’S foi de 127 ± 2 mm, segundo as normas técnicas.  

Para a confecção dos furos foram utilizadas três fresas de topo de aço carbono com os 

diâmetros de  4     6             da marca Rocast. Destaque seja dado ao fato que 

comumente a ferramenta fresa não é utilizada para a realização de furos em materiais compósitos 

poliméricos, uma vez que esses compósitos reforçados com a fibra aramida ou Kevlar, de uma 

forma geral, apresentam difícil processo de usinagem. Como exposto no tópico 2.5.1 (do capítulo 

de Revisão Bibliográfica) onde vários autores buscam um bom acabamento na usinagem de 

compósitos reforçados com a fibra de aramida, a utilização da fresa para usinagem, tem a 

vantagem de se utilizar uma ferramenta já disponível no mercado e de fácil aquisição, além de 

proporcionar um bom acabamento.  

A figura 3.6 mostra em detalhe os CP’s sem furos utilizados no ensaio de tração uniaxial e 

a figura 3.7, os CP’s com furo central. Ambas as figuras mostram os CP’S referentes ao LCA. O 

mesmo procedimento foi aplicado para os CP’s do LCV. 
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Figura 3.6: Detalhamento dos CP’s sem furo para o ensaio de tração uniaxial. 
 

 

 
Figura 3.7: Detalhamento dos CP’s com furo para o ensaio de tração uniaxial. 
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3.4. ENSAIOS REALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS TECIDOS HÍBRIDOS 

  

Além dos ensaios mecânicos de tração uniaxial nos laminados, também foram realizados os 

ensaios referentes à caracterização dos materiais constituintes, como as titulações das mechas de 

fibras de carbono, de fibras de vidro e de fibras aramida, retiradas dos tecidos propostos (THCV 

e THCA). Também foram realizados os ensaios de tração uniaxial para a caracterização 

mecânica tanto das mechas quanto dos tecidos THCV e THCA. Todos estes ensaios, 

procedimentos, bem como os equipamentos e normas utilizados estão descritos a seguir:  

 

Titulação  

 A titulação têxtil representa a relação entre o peso e comprimento de uma determinada 

amostra de tecido. A titulação é dividida em dois grupos: Direto e Indireto. Dentro do grupo 

Direto, um dos mais utilizados é o Grupo tex, onde a titulação é realizada nos fios (ou mechas) de 

cada tecido. O tex representa o peso em gramas de 1.000 metros do fio e está representado na 

equação 3.1. Nesse grupo o título é diretamente proporcional à sua espessura, ou seja, quanto 

maior o título, maior é a espessura do fio. Já no grupo indireto a situação é inversa, ou seja, 

quanto maior o título menor sua espessura. 

 

    
           ( )

            ( )
 

(3.1) 

 

Ensaio de tração uniaxial 

 O ensaio foi utilizado na caracterização mecânica dos tecidos THCV e THCA.  O mesmo 

foi realizado através da máquina de ensaio à tração Tensolab Automático 3000 Mesdan, (ver 

figura 3.8 (a)). Para a caracterização mecânica do tecido, tanto na direção do urdume e quanto da 

trama, foi utilizada como base a norma ASTM D5034 (2013) (Standard Test Method for 

Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics - Grab Test). Com relação à caracterização 

mecânica das mechas (fios) foi utilizada a norma ASTM D2256/D2256M (2010). Em ambos os 

procedimentos também foram utilizados instruções da máquina de ensaio. 
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Para a realização do ensaio nas mechas, foi utilizado uma velocidade de 500 mm/min e 

um comprimento útil (distância entre as garras) de 100 mm. Na figura 3.8 (b), é possível observar 

uma amostra da mecha do tecido no equipamento. O equipamento fornece o diagrama Força (N) 

x Alongamento (%), de acordo com a norma D2256/D2256M (2010). O alongamento é dado pela 

equação 3.2: 

 

   
   

    
     

(3.2) 

 

Onde:   – Alongamento percentual (%); E– Distância medida na abscissa do diagrama força x 

alongamento (mm); R–Velocidade de ensaio (mm/min); C– Velocidade de registro do gráfico 

(mm/min); e   – Comprimento útil nominal (mm).   

 

 

Figura 3.8: (a) Equipamento Tensolab Automático 3000 Mesdan, (b) Amostra da mecha e (c) 

amostra de tecido. 

 

No caso dos tecidos, o ensaio foi realizado a uma velocidade de 300 mm/min e as 

dimensões das amostras são de 50 mm x 150 mm (largura x comprimento) e com um 

comprimento de útil de 75 mm, ver figura 3.8 (c). A figura 3.9 expõem as amostras dos tecidos 

(com suas respectivas dimensões) para cada sentido de aplicação da carga com relação ao sentido 

da trama e do urdume. Na tabela 3.6 se define de forma detalhada as designações de cada amostra 

dos tecidos THCV e THCA. 
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Ressalva se faz que no intuito de deixar as mechas, no sentido da aplicação da carga bem 

fixada é utilizado um pouco de resina nas extremidades das amostras das mechas e dos tecidos. 

Destaca-se, que a resina colocada fica fora do comprimento útil das amostras de forma a não 

interferir nos resultados. 

O equipamento fornece os dados do ensaio a partir do diagrama Força (N) x Alongamento 

(%) e de acordo com a norma ASTM D5034 (2013), o alongamento é dado pelo “alongamento 

aparente” caracterizado como o aumento percentual ocorrido no comprimento da amostra, com 

base no comprimento do calibre (comprimento inicial de teste nominal da amostra). 

 

 
Figura 3.9: (a) Dimensões da amostra do tecido. (b) THCV/C, (c) THCV/V, (d) THCA/C e (e) 

THCA/A.    

 

 

Tabela 3.6: Definição das amostras dos tecidos. 

Tecido Hibrido Carbono/Vidro (THCV) 

THCV/C Carga aplicada na direção das fibras de Carbono.  

THCV/V Carga aplicada na direção das fibras de Vidro. 

Tecido Hibrido Carbono/Aramida (THCA) 

THCA/C Carga aplicada na direção das fibras de Carbono. 

THCA/A, Carga aplicada na direção das fibras de Aramida. 
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3.5. ENSAIOS REALIZADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS LAMINADOS 

COMPÓSITOS  

 

Análises de TG (Termogravimetria) e DTG (Termogravimetria derivada) 

 A Termogravimetria é uma técnica que analisa as variações na massa de uma amostra, 

onde essa variação pode ser uma perda e/ou ganho de massa em função da temperatura ou do 

tempo.  Já a Termogravimetria Derivada é a derivada primeira da TG, onde a alteração de massa 

é mostrada em relação ao tempo (dm/dt) e pode ser registrada em função da temperatura ou 

tempo.  

 O objetivo da realização desta análise é a determinação da temperatura de início de perda 

de massa para cada um dos constituintes (resina DERAKANE MOMENTUM™ 411-350, fibra 

de carbono T300 e fibra Para-Aramida) de forma a possibilitar os cálculos das frações 

volumétricas de cada um dos constituintes para ambos os laminados.   

 A análise foi realizada no Laboratório de Catálise, Ambiente e Materiais (LACAM 

/UERN) utilizando uma termobalança da Netzsch, modelo STA 449 júpiter, em atmosfera de ar 

sintético (ver figura 3.10), com variação de temperatura de aproximadamente 0 °C até 900 °C, 

razão de aquecimento de 20 °C min
-1

. A DTG foi obtida pelo software do próprio equipamento 

utilizando a 1ª derivada da curva da TG. 

 

 

 

Figura 3.10: Equipamento utilizado para realização das análises de TG e DTG. 
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Determinação da densidade Volumétrica e fração (%) dos componentes 

A densidade volumétrica dos compósitos foi determinada utilizando os parâmetros da 

norma ASTM D792 (2008). Foram confeccionadas 5 (cinco) amostras com dimensões de 

aproximadamente de 25 mm x 25 mm. A mesma foi calculada usando o método de teste para 

plásticos sólidos em água, com corpos de provas de 1 g até 50 g, utilizando a equação 3.3. 

 

  
   

(     )
 

 (3.3) 

 

Onde:   é a densidade volumétrica do compósito (g/cm³); a  é o peso da amostra seca (g); 

ƞ é a densidade da água na temperatura de ensaio a 23°C (0,9975 g/cm³); w é o peso do 

afundador parcialmente imerso em água (g); e b é o peso da amostra imersa com o afundador em 

água (g);  

No ensaio, as amostras foram previamente submetidas a um aquecimento de 100°C 

durante 1h utilizando uma estufa (FELIPE, 2012b) para a eliminação de qualquer possível 

umidade existente nas mesmas.  

Posteriormente, as amostras foram colocadas em um dissecador por 1h para o processo de 

esfriamento e, em seguida, as mesmas foram pesadas em uma balança digital (marca Shimadzu 

AUY 220 com capacidade máxima de 220g, capacidade mínima 10mg e resolução de 0,1 mg).  

Como parte final do ensaio, as amostras imersas foram medidas com o afundador em 

água. A figura 3.11 mostra todo o procedimento realizado para a determinação da densidade 

volumétrica em ambos os laminados. 
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Figura 3.11: Etapas do ensaio na determinação da densidade volumétrica dos LCV e LCA. 

           

Para a determinação da fração volumétrica dos componentes dos laminados (resina, 

reforços e teor de vazios) em termos percentuais, foi realizado o ensaio de calcinação utilizando a 

norma ASTM D3171 (2009). Para os cálculos dos percentuais correspondentes às frações 

volumétricas de resina, fibras e vazios, foram utilizadas as equações 3.4 a 3.8, de acordo com a 

norma. 

 O conteúdo reforço, em percentagem em peso, e dado pela Equação 3.4: 

   (
  

  
)      

 (3.4) 

 Conteúdo de reforço, em percentagem em volume, de acordo com a Equação 3.5: 

   (
  

  
 
  
  
)      

(3.5) 
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 Conteúdo matriz, em percentagem em peso, de acordo com a Equação 3.6:  

   
(     )

  
     

(3.6) 

 Conteúdo matriz, em percentagem em volume, de acordo com a Equação 3.7: 

   
(     )

  
 
  
  

     
(3.7) 

 Volume de vazio, em porcentagem, de acordo com Equação 3.8: 

       (     ) (3.8) 

 

Onde:    é a massa inicial da amostra (g);    é a massa final do espécime após a digestão 

ou a combustão (g);     é a densidade do reforço (g/cm³);    é a densidade da amostra (g/cm³); e 

    é a densidade da matriz (g/cm³). 

Nesse ensaio, as amostras foram submetidas, inicialmente, a uma pirólise ao ar livre para a 

eliminação de gases tóxicos provenientes da resina e logo após, foram levadas a uma mufla (Ind. 

Com. Fornos Magnu´s LTDA, n°05/12, 220 v, 10 A, 2.2 kW e 1200 °C) à temperatura de fusão 

da resina até toda a resina ser calcinada, restando apenas às fibras. 

   

Ensaio de tração uniaxial  

O ensaio de tração uniaxial foi realizado com o objetivo de se determinar as propriedades 

de resistência última à tração, módulo de elasticidade (medido na direção de aplicação da carga) e 

deformação de ruptura para o LCV e o LCA.  Os ensaios de tração uniaxial nos corpos de provas 

sem e com furo, seguiram as normas ASTM D3039 (2014) e ASTM D5766/D5766M (2011), 

respectivamente. 

O equipamento utilizado para realização do ensaio foi uma máquina de ensaio universal 

da SHIMADZU, modelo AGX, com capacidade máxima de 300 kN (ver figura 3.12). Na 

realizaçao dos ensaios alguns cuidados especiais foram tomados, como por exemplo, ajustes 

prévios dos CP's nas garras da máquina de forma a amenizar problemas de arrastes no inicio do 

carregamento. Desta forma, tem-se um melhor controle sobre os dados relacionados ao 

deslocamento, mesmo sem a utilização de extensômetros elétricos.  O valor da velocidade de 
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deslocamento foi de 2,0 mm/min para ambos os laminados e os ensaios foram realizados a 

temperatura ambiente, 26 ºC. 

 

Figura 3.12: Máquina utilizada para realização do ensaio de tração uniaxial. 

 

As equações 3.9, 3.10 e 3.11 foram utilizadas para os cálculos dos valores de tensão 

última à tração, deformações na ruptura e módulo de elasticidade: 

   (
 

 
) 

 

Onde:      Tensão última de tração, (MPa); 

   Carga aplicada, (N); 

   Área da seção transversal do corpo de prova, (mm²). 

 

(3.9) 

  (
  

  
) 

 

Onde:      Deformação, (%); 

    Comprimento útil do corpo de prova, (mm); 

    Variação do comprimento (    ), (mm); 

 

(3.10) 

  (
  

  
) 

 

Onde:      Módulo de elasticidade longitudinal, (MPa); 

    Variação da tensão na região linear, (MPa); 

    Variação da deformação linear, (%); 

 

(3.11) 

Para a obtenção do valor médio da área na equação 3.9 foram realizadas pelo menos 10 

(dez) medidas na região do galgo (5 medidas de largura e 5 medidas de espessura) de cada corpo 
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de prova. Esse procedimento se faz necessário já que tanto a espessura quanto a largura dos 

laminados apresentam pequenas variações, em função do processo de fabricação utilizado.  Para 

realização das medidas utilizou-se um micrômetro digital com resolução de 0,001 mm, do 

fabricante Mitutoyo. 

Vale ressaltar, que para os corpos de provas com furo, a tensão máxima é calculada com 

base na área de maior seção transversal, desconsiderando a presença do furo (ASTM 

D5766/D5766M, 2011). Além dos parâmetros presentes nas equações 3.9 a 3.11 é primordial 

descrever a relação Largura/Diâmetro (ver equação 3.12) e relação Diâmetro/Espessura (equação 

3.13) dos CP’s.   

 

                   (3.12) 

                  (3.13) 

 

Onde:   é a largura do corpo de prova (mm);   é o diâmetro do furo (mm); e   é a espessura do 

corpo de prova (mm). 

 

Os valores obtidos nos ensaios e considerados como propriedades dos laminados são 

tomados como valores médios, acompanhados dos respectivos desvios padrões, como sugerido 

em norma e mostrados nas equações 3.14 a 3.16. 

 ̅  (∑  

 

   

)    

 

(3.14) 

     √(∑  
   

 

   

 ̅ ) (   ) 

 

(3.15) 

             ̅ (3.16) 
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Onde:  ̅ é a média da amostra (corpo de prova);      é o desvio padrão da amostra (corpo 

de prova);    é o coeficiente de variação de amostra (corpo de prova), em percentagem;     é o 

número de amostras (corpo de prova); e    é a propriedade medida ou derivada. 

 

3.6.  CARACTERIZAÇÃO DA FRATURA 

 A caracterização da fratura mecânica foi realizada por meio de análises macroscópicas e 

microscópicas (Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV) para os CP’s ensaiados. 

 Na análise macroscópica, a fratura é caracterizada de acordo com as normas ASTM 

D3039 (2014) e ASTM D5766/D5766M (2011), as quais descrevem e caracterizam todos os tipos 

de fraturas válidas. As imagens são obtidas por meio do sistema de scanner da impressora 

multifuncional EPSON L355.  

Para análise microscópica será utilizada a microscopia eletrônica de varredura (MEV), já 

que ambos os laminados contém fibras de carbono e a presença da mesma dificulta a visualização 

em microscopia óptica. O MEV tem como objetivo detectar os tipos de danos que ocorrem na 

fratura e que as caracterizam, por exemplo: existência ou não das presenças da delaminação entre 

as camadas, fissuras, fendas na matriz, arranque e/ou ruptura de fibras, e característica da 

interface fibra/matriz. No caso do MEV foi utilizado o equipamento microscópio da Shimadzu 

modelo Superscan SSX-550 do Laboratório de Ensaios de Materiais do Centro de Tecnologia do 

Gás – CTGÁS/RN. 

 

3.7. AVALIAÇÃO DA DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA 

 

3.7.1. Avaliação da capacidade de retenção das propriedades mecânicas 

  A caracterização mecânica dos CP’s com a presença de descontinuidade geométrica foi 

realizada de acordo com a norma ASTM D5766/D5766M (2011). Sabe-se que ao inserir uma 

descontinuidade geométrica (no caso um furo central), bem como a variação desse furo (variação 

da relação w/D), a mesma resulta em mudanças nas propriedades mecânica dos materiais, aqui 

nos laminados compósitos (LCV e LCA).  

Buscando quantificar essa diferença, em termos de capacidade de retenção das 

propriedades mecânicas de resistência e rigidez, é realizada uma avaliação por meio das relações 
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de resistência residuais e módulo residuais, levando em conta tanto o efeito da anisotropia, bem 

como o efeito da variação da relação w/D.  

As relações de resistência residuais (Residual Strenght - RS) e módulos residuais 

(Residual Modulus - RM) estão descritas na equação 3.17 e 3.18, porém destaca-se que as 

mesmas já foram citadas e explicadas no capítulo de revisão bibliográfica. 

 

    
  
  

 (3.17) 

   
  
  

 (3.18) 

 

3.7.2. Método de Elementos Finitos - Determinação do Fator de Concentração de Tensão  

 

 Para realização do estudo pelo Método dos Elementos Finitos, foi utilizado o código 

computacional ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nolinear Analysis), versão 9.2, que 

oferece uma ampla gama de recursos confiáveis e eficientes. 

O objetivo da utilização desse código computacional é determinar as distâncias 

características    e   . Para tanto, foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

Para a definição do modelo matemático:  

1º. Tipo de análise: Considerou-se a análise do Colapso da estrutura para a qual o 

parâmetro para determinação do colapso do material (ruptura, ou seja, término do ensaio) 

é estabelecido pela deformação final do material, dado este, coerente com os dados 

experimentais; 

2º. Condições cinemáticas: para uma boa correlação com os experimentos realizados, 

foram efetuadas análises não lineares adotando a hipótese cinemática de grandes 

deslocamentos e pequenas deformações; 

3º. Condições de controles iniciais: foi estabelecido que o elemento a ser empregado é o 

elemento bidimensional (2D) com graus de liberdade para Y-translação e Z-translação; 

4º. Geometria dos CP’s: devido à simetria, apenas ¼ do CP é representado; 
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5º. Condições de contorno de deslocamentos: é necessário estabelecer duas condições de 

contorno para modelar a simetria do CP. Mostrado, na figura 3.13, e representadas pelas 

letras B e C. Tais condições de contorno restringem os deslocamentos na direção Z e na 

direção Y, respectivamente; 

6º. Definição e aplicação da carga: O carregamento selecionado é do tipo força distribuída 

ao longo da seção transversal do CP na região de inserção entre o galgo e o local 

destinado para a garra da máquina de ensaio segurar o material. Mostrado na figura da 

3.13; 

7º. Dados do material: Foram informadas ao programa as características mecânicas dos 

materiais considerados ortotrópicos (módulo de elasticidade longitudinal (  ), módulo de 

elasticidade transversal (  ), módulo de elasticidade tangencial (Gxy) e o coeficiente de 

Poisson (   ) de ambos os laminados (LCV e LCA)). Os valores de módulo de 

elasticidade longitudinal e transversal são os obtidos nos ensaios dos CP’s sem a 

descontinuidade geométrica. Para o módulo de elasticidade tangencial e o coeficiente de 

Poisson foram utilizados valores da literatura, detalhados posteriormente no capítulo 5; 

8º. Densidade da malha de elementos finitos: Para os CP’s com furo de 6 mm, a malha foi 

dividida em duas regiões próximas à descontinuidade, visando um melhor refinamento e 

melhor avaliação do campo de tensões na região da abertura. Cada região é discretizada 

com 10 divisões para a direção no sentido do carregamento e 10 divisões no sentido 

transversal ao carregamento;  

9º. Representação dos elementos: foram utilizados elementos quadrilaterais MITC4, de 4 

nós, para o Estado Plano de Tensões na representação dos CP’s com e sem furo. Testes 

efetuados com elementos MITC8 e MITC9 demonstraram convergência aos resultados 

apresentados com precisão satisfatória, o que justifica a decisão pela utilização do 

MITC4. A figura 3.13 mostra a modelagem dos CP’s para a condições com furo de 6 

mm. 
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Figura 3.13: Modelagem – ADINA – CP com furo de 6 mm.  

  

 

Para a realização da análise: 

1º. Simulação dos ensaios experimentais: realizada de forma individual, para cada 

conjunto de CP. Com o ensaio simulado é possível determinar o campo de tensões em 

qualquer região do CP. Sendo assim, para os CP com o furo central, é possível analisar a 

distribuição de tensões na linha de simetria ortogonal ao carregamento e, desta forma 

determinar as distâncias características    e   ; 

2º. Determinação do   
 : Calculados a partir dos valores do módulo de elasticidade 

longitudinal (  ), do módulo de elasticidade transversal (  ), do módulo de elasticidade 

tangencial (Gxy) e do coeficiente de Poisson (   ) usados na modelagem numérica, 

aplicando na equação 2.11.  

 

3.7.3. Critérios de Falha PSC e ASC 

 Esse estudo foi realizado usando dois modelos de critérios de falhas que são: o Critério de 

Tensão Pontual (Point Stress Criterion – PSC) e o Critério de tensão Média (Avarenge Stress 

Criterion – ASC), já detalhados no capítulo de revisão bibliográfica. Estes critérios foram 

utilizados com o objetivo de se estudar a influência, na resposta do material, da relação w/D (com 

os furos de 4 mm, 6 mm e 8 mm). Este estudo foi realizado somente para a carga aplicada na 

direção das fibras de carbono, e para ambos os laminados. 

 Os critérios de falha determinam os valores das distâncias características    e   , tendo 

como valores de entrada o fator de concentração de tensão (  
 ), determinado pela equação 2.11, 
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com os mesmos parâmetros considerados na modelagem numérica. Aplicando os valores de   
 , 

resistência residual e raio do furo, nas teorias PSC e ASC, as distâncias características a0 e d0 são 

encontradas a partir da borda do furo, onde a tensão atuante atinge o valor igual ou superior à 

resistência última dos CP’s sem a descontinuidade geométrica. Mesmo procedimento foi usado 

com o fator de concentração de tensão geométrico, porém para todas as razões w/D em estudo, de 

forma a validar os modelos utilizados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO – Caracterizações Física e Mecânica dos 

Laminados LCV e LCA 
 

Neste capítulo são mostrados os resultados das caracterizações físicas (propriedades 

físicas dos elementos constituintes) e mecânicas (dos elementos constituintes e produtos 

acabados) necessários ao entendimento dos comportamentos mecânicos dos laminados LCV e 

LCA. As normas técnicas utilizadas em todo o estudo estão especificadas no capítulo de 

Materiais e Métodos. 

O capítulo inicia-se com a caracterização dos tecidos híbridos usados como reforços nos 

laminados compósitos aqui desenvolvidos, no que diz respeito à titulação e à carga de ruptura à 

tração para as mechas (dos três tipos distintos de fibras: carbono, vidro e aramida) retiradas dos 

tecidos, bem como a carga de ruptura à tração dos próprios tecidos THVC e THCA, nesse caso, 

com a carga de tração aplicada para as duas direções: do urdume e da trama.  

Em seguida, são expostas as análises termogravimétricas (Tg) e térmica diferencial (DTG) 

para as amostras da resina DERAKANE MOMENTUM™ 411-350, bem como para as fibras 

Para-Aramida (Twaron) e fibras de Carbono (T300), para as fibras de vidro não foi necessário à 

realização do ensaio, já que a mesma tem a temperatura de degradação acima de 900°C. Em 

seguida é realizada a determinação da densidade volumétrica e das frações volumétricas de 

reforços, resina e vazios para ambos os laminados (LCV e LCA). 

 Na sequência, são expostos estudos caracterizados pelas respostas mecânicas dos 

laminados compósitos levando em conta as influências (separadamente e também de forma 

simultânea) de vários parâmetros como as diferentes formas de hibridização dos tecidos de 

reforços, propriedade de anisotropia (direção da carga aplicada com relação à orientação das 

fibras), presença de descontinuidade geométrica (caracterizada por um furo central, com 

diferentes diâmetros). Ressalta-se que esses estudos foram realizados nas direções de 

carregamento/orientação das fibras à 0°, 90° e ±45°, com e sem a descontinuidade geométrica 

(nesse caso definido como estado original). Também são apresentados os estudos, em níveis 

macroscópico e microscópico da fratura mecânica ocorrida em todas as condições de estudo 

expostas acima.   
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4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS TECIDOS HÍBRIDOS E DETERMINAÇÃO DOS 

CONSTITUINTES NOS LAMINADOS COMPÓSITOS  

  

4.1.1. Titulação das mechas 

 As titulações das mechas (ou fios) de cada tipo de fibras, em ambos os tecidos híbridos, 

são mostradas na tabela 4.1. Destaque-se que os valores indicados na tabela 4.1 são valores de 

g/1000m (tex), não apresentam a mesma necessariamente a mesma quantidade de fibras já que 

cada fibra apresenta seu valor de densidade linear. 

 

Tabela 4.1: Titulação das mechas dos THCV e THCA. 

 
Material 

Título 

 Tex (g/1000m) Desvio Padrão 

THCV 
Carbono 199,9 2,1 

Vidro 197,5 4,9 

THCA 
Carbono 198,8 1,5 

Aramida 170,6 1,2 

 

A partir dos dados obtidos na titulação das mechas (tabela 4.1) e sabendo que em ambos 

os tecidos, THCV e THCA, apresentam a mesmo valor de fios/cm (tabela 3.3), tanto na direção 

do urdume quanto na direção da trama, é possível realizar algumas observações que merecem 

destaques: 

 A titulação da mecha de fibras de carbono (urdume) pode ser considerada idêntica para os 

dois tecidos;  

 O THCV apresenta praticamente a mesma fração, em peso, para suas mechas, portanto, 

pode ser considerado que o mesmo é constituído por 50 % de fibras de vidro e 50 % de 

fibras de carbono, confirmando os dados fornecidos na tabela 1;  

 O THCA mostra que as mechas de fibras de aramida são mais leves quando comparada às 

das fibras de carbono, nesse caso pode-se afirmar que o tecido apresenta uma relação de 

53,8 % de fibras de carbono e 46,2 % de fibras de aramida. 
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4.1.2. Ensaio de tração nas mechas: trama e urdume dos THCV e THCA 

 Neste tópico são abordadas as cargas de rupturas à tração para as mechas dos três tipos de 

fibras para os dois tecidos híbridos de reforço. Para uma melhor avaliação dos dados, em todos os 

diagramas força x alongamento, utilizou-se a mesma escala para cada tecido.  

 

Ensaio de tração nas mechas do THVC 

 Os perfis força x alongamento (definição normativa para os tecidos têxteis) para as 

mechas de fibras de carbono e de fibras de vidro, obtidos nos ensaios de tração uniaxial, são 

mostrados nas figuras 4.1 (a) e (b), respectivamente. Percebe-se pelos resultados que as mechas 

de fibras de carbono apresentam superioridade 14,2% na carga de ruptura quando comparada às 

mechas de fibras de vidro, porém as fibras de vidro apresentam um alongamento maior de 51,3% 

do alongamento obtido nas fibras de carbono. 
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Figura 4.1: Diagramas força x alongamento para as mechas do THCV: (a) mechas de fibras de 

carbono e (b) mechas de fibras de vidro.  

 

Esse resultado já era esperado tendo em vista que as fibras de vidro são consideradas, 

entre as fibras sintéticas de maior aplicação estrutural, como fibras de baixo módulo de 

elasticidade, Cahn et al. (1993). A tabela 4.2 mostra os valores médios com os seus respectivos 

desvios padrão para os resultados obtidos nos ensaios para cada tipo de fibras. 
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Ressalva se faz no sentido de que tanto as mechas de fibras de carbono quanto às fibras de 

vidro não se observam à ruptura total das mesmas no final do ensaio, ou seja, finalizando o 

mesmo com a perda total das capacidades de suporte de carga. Porém, a ruptura total das mechas 

é verificada, podendo ser observada nas análises das fraturas ocorridas e discutidas mais adiante. 

 

Tabela 4.2: Propriedades à tração das mechas do THVC. 

Propriedades 

Mecha de Fibras  

Carbono 

Mecha de Fibras  

Vidro 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Carga de Ruptura à tração (N) 120,70 13,22 103,56 3,68 

Alongamento (%) 1,70 0,14 3,49 0,12 

 

 No que diz respeito à característica do dano em escala macroscópica, percebe-se que as 

fibras apresentam características bastante distintas. Pela figura 4.2 (a e b), é possível visualizar a 

mecha de fibras de carbono ao perder sua capacidade de suporte de carga. Destaque se faz para a 

mecha de fibras de vidro que se fragmenta, ou seja, mostrando um mecanismo de fratura mais 

intenso que a mecha de fibra de carbono. Na figura 4.2 (c), observam-se ambas as mechas 

rompidas após serem retidas da máquina de ensaio. 

 

  

 

(a) (b) (c) 

 

Figura 4.2: Característica da fratura das mechas do THCV: (a) mecha de fibras de carbono; (b) 

mecha de fibras de vidro; (c) mechas de fibras de carbono e vidro rompidas. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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Ensaio de tração nas mechas do THCA 

Para as mechas do THCA, os perfis encontrados força x alongamento, são mostradas nas 

figuras 4.3 (a) e (b), para as mechas de fibras de carbono e fibras de aramida, respectivamente. 

Percebe-se que a mecha de fibras de aramida apresenta uma carga de ruptura superior ao da 

mecha de fibras de carbono. 
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Figura 4.3: Diagramas força x alongamento para as mechas do THCA: (a) fibras de carbono e 

(b) fibras de aramida. 

 

Os valores médios com os respectivos desvios padrões são mostrados na tabela 4.3, na 

qual é possível visualizar que a mecha de fibras de aramida apresenta uma carga de ruptura de 

65,7% superior que a apresentada pela mecha das fibras de carbono. 

Tabela 4.3: Propriedades à tração das mechas do THCA. 

Propriedades 

Mecha de Fibras  

Carbono 

Mecha de Fibras  

Aramida 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Carga de Ruptura à tração (N) 94,00 12,40 274,10 12,35 

Alongamento (%) 1,58 0,23 4,41 0,17 

  

Na análise macroscópica da fratura ocorrida nas fibras constituintes do tecido THCA, 

observa-se um processo fratura é semelhante nas mechas de fibras de carbono para ambos os 

tecidos e já descrito na seção anterior, figura 4.4 (a). No entanto, a fratura ocorrida nas mechas de 
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fibras de aramida é caracterizada pelo fenômeno do esgarçamento, ver figura 4.4 (b). A figura 4.4 

(c) observam-se ambas as mechas rompidas após serem retidas da máquina de ensaio.  

 

  

 

(a) (b) (c) 

Figura 4.4: Característica da fratura das mechas do THCA: (a) mecha de fibras de carbono; (b) 

mecha de fibras de aramida; (c) mechas de fibras de carbono aramida rompidas. 

 

Comparativo das propriedades à tração das mechas dos THCV e THCA 

 O diagrama força x alongamento da figura 4.5 mostra o estudo comparativo, em termos 

das curvas médias, apresentado por todas as mechas constituintes dos THCV e THCA.   
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Figura 4.5: Diagrama força x alongamento para as mechas dos tecidos THCV e THCA.  
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Realizando uma avaliação dos perfis, observa-se que o início do comportamento das 

fibras de carbono para dos tecidos THCV e THCA são próximas, porém por volta de 40N, os 

perfis das fibras se modificam, mostrando que o tipo de fibra escolhido para a trama para 

realização da tecelagem, influencia no comportamento à tração da mecha das fibras de carbono.  

Esse mesmo estudo comparativo, agora em termos quantitativos, encontra-se exposto nas figuras 

4.6 e 4.7, com os valores médios e seus respectivos desvios padrões. 

  

Figura 4.6: Gráfico comparativo da carga de ruptura das mechas dos tecidos THCV e THCA. 

 

  

Figura 4.7: Gráfico comparativo do alongamento das mechas dos tecidos THCV e THCA. 
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4.1.3. Ensaio de tração nos tecidos THCV e THCA 

 Neste tópico, será exposto o comportamento à tração dos tecidos THCV e THCA, com a 

aplicação da carga na direção urdume e trama para cada tecido separadamente, e em seguida um 

comparativo será mostrado para verificar a influência da hibridização (utilização de tramas 

diferentes) nos tecidos. Para os diagramas força x alongamento do mesmo tecido, obtidos pelo 

ensaio de tração, é utilizada a mesma escala para melhor avaliação dos dados.  

 

Ensaio de tração no THCV 

 Os resultados obtidos nos ensaios de tração uniaxial do THCV, para a aplicação da carga 

nas direções do urdume e da trama são mostrados nas figuras 4.8 (a) e (b) (perfis força x 

alongamento) e na tabela 4.4 (valores médios). Pelas figuras 4.8 (a) e (b) observa-se que os 

comportamentos dos tecidos, com relação à direção de aplicação da carga, diferem 

principalmente no alongamento, sendo 30,26 % maior quando a aplicação da carga coincide com 

a direção das fibras de vidro (THCV/V), quando comparado ao caso da aplicação da carga na 

direção das fibras de carbono.  

0 2 4 6 8
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

F
O

R
Ç

A
 (

N
)

ALONGAMENTO (%)  

0 2 4 6 8
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

F
O

R
Ç

A
 (

N
)

ALONGAMENTO (%)  
(a) (b) 

Figura 4.8: Diagramas Força x Alongamento: (a) THCV/C e (b) THCV/V. 

 

Tabela 4.4: Resistência à tração do THCV. 

Propriedades 

Direção urdume  

THCV/C 

Direção trama  

THCV/V 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Carga de ruptura à tração (N) 2252,2 246,9 2256,4 146,2 

Alongamento (%) 5,3 0,5 7,6 0,6 
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As figuras 4.9 e 4.10 mostram as características dos danos ocorridas nas amostras 

THCV/C e THCV/V, respectivamente. Na figura 4.9 (a e b) é possível registrar que para a 

amostra THCV/C as mechas de fibras de carbono se expandem lateralmente, enquanto que as 

mechas de fibras de vidro (no caso na formação da trama) não mostram alterações em termos da 

integridade da mecha. Na Figura 4.9 (c) observam-se ambas as mechas rompidas após serem 

retidas da máquina de ensaio. 

 

 

 
(c) 

Figura 4.9: (a) Fratura das amostras THCV/C; (b) detalhe das mechas na trama do tecido; (c) 

ruptura do tecido após a retirada da maquina de ensaio de tração uniaxial. 

 

 

Para as amostras THCV/V, figuras 4.10 (a) e (b), são as mechas de fibras de vidro que se 

expandem lateralmente juntamente com o fenômeno da fragmentação. Enquanto que as mechas 

de fibras de carbono (urdume do tecido - perpendicular ao carregamento) praticamente não se 

alteram em termos de formação da própria mecha. Figura 4.10 (c) observam-se ambas as mechas 

rompidas após serem retidas da máquina de ensaio. 

 

 

 
(a)  
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Direção do carregamento 
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(c) 

Figura 4.10: (a) Fratura das amostras THCV/V; (b) detalhe das mechas na trama do tecido; (c) 

ruptura do tecido após a retirada da maquina de ensaio de tração uniaxial. 

 

Ensaio de tração no THCA 

Para o THCA, analisando as figuras 4.11 (a) e (b) e a tabela 4.5 percebe-se uma nítida 

superioridade na carga de ruptura à tração das amostras THCA/A sobre as amostras THCA/C. 

Esta superioridade é de 63,3 %. Com relação à propriedade do alongamento, as amostras 

THCA/A mostram também superioridade sobre as amostras THCA/C, porém nesse caso é de 

57,8 %. 
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Figura 4.11: Diagrama Força x Alongamento: (a) THCA/C e (b) THCA/A. 
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Tabela 4.5: Resistência Mecânica do THCA. 

Propriedades 

Direção urdume  

(THCA/C) 

Direção trama  

(THCA/A) 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Carga de ruptura à tração (N) 1768,0 96,47 4812,6 168,46 

Alongamento (%) 4,56 0,22 10,8 0,57 

 

Em análise aos danos ocorridos nas amostras, figuras 4.12 e 4.13 registra-se que para a 

amostra THCA/C (figura 4.12), as mechas de fibras de carbono apresentam comportamento 

semelhante ao ocorrido pelas amostras THCV/C (expansão lateral), porém de forma menos 

intensa (figura 4.9). Com relação às mechas de fibras de aramida, as mesmas também mostram 

pouca alteração em termos de formação de mecha. Ressalva se faz ao fato da nítida a influência 

da trama no mecanismo de dano, já que a fibra aramida “segura” as fibras de carbono, enquanto 

que as fibras de vidro deixam as fibras de carbono mais “livres” para se “expandir”. 

Para as amostras THCA/A, observa-se uma forte expansão lateral juntamente com o 

fenômeno do esgarçamento das mechas de fibras de aramida, enquanto que as mechas de fibras 

de carbono (perpendicular ao carregamento) praticamente não altera sua forma (figura 4.13). 

 

 

 
(c) 

Figura 4.12: (a) Fratura das amostras THCA/C; (b) detalhe das mechas na trama do tecido; (c) 

ruptura do tecido após a retirada da maquina de ensaio de tração uniaxial. 
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(c) 

Figura 4.13: (a) Fratura das amostras THCA/A; (b) detalhe das mechas na trama do tecido; (c) 

ruptura do tecido após a retirada da maquina de ensaio de tração uniaxial. 

 

Comparativo das propriedades à tração dos THCV e THCA 

 Pela caracterização do mecanismo fratura ocorrida nos tecidos (THCV e THCA) para a 

carga aplicada na direção das fibras de carbono (figuras 4.9 e 4.12), observa-se a nítida influência 

da trama no comportamento à tração do tecido, o que é confirmado pelos resultados obtidos nos 

ensaios à tração realizados.  

A figura 4.14 mostra um comparativo entre os valores obtidos nos tecidos THCV e 

THCA, onde se registra que o tipo da trama (a utilização das fibras de vidro ou aramida) 

influenciou na resposta mecânica do tecido, e é perceptível que as amostras THCV/C obtiveram 

um melhor resultado em relação às amostras THCA/C. Em termos quantitativos, ao se utilizar as 

fibras de vidro na trama apresentou um ganho de 21,5 % na carga de ruptura, quando comparado 

à utilização das fibras de aramida. Para a propriedade do alongamento (figura 4.15), percebe-se 
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que as amostras THCA/A apresentam uma alta capacidade de deformação, registrando o maior 

alongamento, seguida das amostras THCV/V. 

   

  

Figura 4.14: Gráfico comparativo da carga de ruptura à tração nos tecidos THCV e THCA. 

 

 

Figura 4.15: Gráfico comparativo do alongamento dos tecidos THCV e THCA. 

 

4.1.4. Análise Termogravimétrica (Tg) e Análise Térmica Diferencial (DTG) 

 Os resultados das análises termogravimétricas (Tg) e térmica diferencial (DTG) da Resina 

Epóxi Éster Vinílica (designada comercialmente por DERAKANE MOMENTUM™ 411-350), 

das fibras de carbono (T300) e das fibras de aramida (Twaron) estão demonstrados na figura 

4.16. 

 Analisando os dados obtidos nos ensaios, percebe-se que as temperaturas de pico dos 

constituintes são de: 400 °C - 450 °C para a resina, 550 °C - 600 °C para as fibras de aramida.  
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(c) 

Figura 4.16: Resultados obtidos de TG e DTG para as amostras de: (a) resina, (b) fibras de 

aramida e (c) fibras de carbono. 

 

Porém, pela figura 4.16 (c), percebe-se que o início da perda de massa das fibras de 

carbono ocorre por volta de 500 °C. Logo, superpondo as curvas, obtidas pela DTG das fibras 

aramida e das fibras de carbono, percebem-se ambas as fibras iniciam a perda de massa por volta 

de 500 °C (ver figura 4.17). Assim, se torna impossível realizar a calcinação neste tecido a essa 

temperatura, porém é possível calcinar a resina e sem atingir a integridade do tecido.  

Os percentuais de cada fibra, no respectivo laminado, podem ser calculados utilizando-se 

dos resultados obtidos na titulação, na qual foi determinado o percentual de cada tipo de fibra 

para cada tecido. 
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Figura 4.17: Gráfico comparativo da DTG das fibras de aramida (Twaron) e de Carbono T300. 

 

4.1.5. Determinação da densidade volumétrica e das frações volumétricas de fibras, resina e 

vazios dos laminados LCV e LCA. 

 

Na tabela 4.6 são mostrados os valores de densidade volumétrica para os LCV e LCA 

(resultados estes obtidos de acordo com as normas ASTM D792 (2008) e na figura 4.18, os 

percentuais de cada constituinte (obtidos pelo ensaio de calcinação e utilizando as equações da 

norma ASTM D3137, 2009). Para os cálculos dos percentuais volumétricos foram utilizados os 

valores das densidades de 1,14 g/cm³; 1,76 g/cm³; 2,54 g/cm³ e 1,44 g/cm³ para a resina, fibras de 

carbono T300, fibras de vidro/E e fibras aramida (Twaron), respectivamente. 

 

Tabela 4.6: Densidades volumétricas dos laminados compósitos. 

Composição (%) 
Laminado Compósito  

LCV LCA 

Densidade Volumétrica (g/cm
3
) 1,48 ± 0,01 1,29± 0,01 

 

Percebe-se que a densidade volumétrica do LCV é cerca de 13 % superior ao LCA, 

podendo ser atribuído ao fato do laminado LCA ter uma fração volumétrica de resina superior ao 

laminado LCV (ver figura 4.18). 
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massa para ambas 
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 No que diz respeito ao percentual de vazios, percebe que o mesmo é baixo mesmo sendo 

o processo de fabricação o Hand Lay-up (mais artesanal). Porém, durante a fabricação dos 

laminados foram realizados alguns procedimentos que ajudaram para esse baixo percentual de 

vazios, como: a resina foi colocada numa bomba de vácuo e foi utilizado um rolo de metal 

rosqueado durante a laminação, o qual tem como objetivo evitar um maior percentual de 

formação de bolhas. 

 

  

(a) (b) 

 

Figura 4.18: Resultados do ensaio de calcinação para os laminados: (a) LCV e (b) LCA. 

 

4.2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MECÂNICO DO LCV 

Neste tópico são apresentados os resultados obtidos, pelo ensaio de tração uniaxial, para 

todos os conjuntos de CP’s do Laminado Híbrido utilizando o tecido constituído de fibras de 

Carbono/Vidro (LCV), para os CP’s sem a presença da descontinuidade geométrica (estado 

original) para as direções 0°, 90° e ±45° (CVC, CVV e CV±45°); e com a presença da 

descontinuidade geométrica normativa (furo de 6 mm de diâmetro) também para as direções 0°, 

90° e ±45° (CVCØ6, CVVØ6 e CV±45°Ø6). Também são mostrados os estudos comparativos 

tanto para a influência da anisotropia na condição original e na presença do furo central nos CP’s, 

inicialmente separadamente, seguido de uma avaliação da influência simultânea. 

 



 

 Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

96 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO – Caracterizações Física e Mecânica dos Laminados LCV 

e LCA 

4.2.1. Desempenho mecânico dos CP’s no estado original 

Nesta seção são descritos os comportamentos mecânicos à tração dos CP’s CVC, CVV e 

CV±45°, seguido do estudo comparativo da influência da anisotropia. Os ensaios foram 

realizados segundo a norma técnica ASTM D3039 (2014). 

 

Desempenho mecânico dos CP’s CVC 

 Os comportamentos mecânicos à tração uniaxial dos CP’s CVC estão mostrados na figura 

4.19, na qual é possível perceber um comportamento incomum para materiais compósitos, ou 

seja, um perfil tensão x deformação não linear, caracterizado pela mudança ocorrida no módulo 

de elasticidade (medido na direção da carga aplicada) durante o carregamento. 

Essa resposta mecânica do material de não apresentar um perfil linear entre a tensão e a 

deformação, faz-se necessário uma análise detalhada do módulo de elasticidade. Para tanto, 

inicialmente, é proposto um comportamento bi-linear para esse perfil (a partir da curva média dos 

CP’s CVC), ver figura 4.20, de forma a admitir que o material apresente dois módulos de 

elasticidade durante o carregamento. Neste sentido, determina-se a intensidade da tensão a partir 

do qual o módulo é alterado, de aproximadamente 150 MPa (cerca de 30 % da resistência à 

tração, ou seja, tensão de fratura dos CP’s). A visualização desse comportamento considerado bi-

linear pode ser observada através das retas secantes (determinada utilizando o método do menor 

erro).   
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Figura 4.19: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial –  CP’s CVC. 
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Neste sentido, o primeiro módulo (definido como módulo de elasticidade inicial) é 

calculado para o intervalo de 0 até 150 MPa e o segundo módulo (definido como módulo de 

elasticidade final) é determinado para um intervalo tensão de 150 MPa até a tensão de 

aproximadamente 510 MPa, tensão essa relacionada com o início do processo de fratura do 

material. 

Na figura 4.20 observa-se também que a inclinação do módulo de elasticidade final é 

superior à inclinação do módulo inicial e que o mesmo apresenta um comportamento 

predominante (cerca de 70 % do ensaio até a ruptura final). 

A tabela 4.7 mostra os valores médios com os respectivos desvios padrões das principais 

propriedades mecânicas dos CP’s CVC. Os resultados do desvio padrão da resistência à tração é 

de 25,67 MPa, considerado aceitável para resultados experimentais. Observa-se também, que o 

módulo de elasticidade final é 1,84 vezes o valor obtido para módulo inicial e que o desvio 

padrão relativo a esse módulo de elasticidade é um pouco elevado, em concordância com o 

observado na figura 4.19, ou seja, uma maior dispersão dos resultados no início do ensaio. 
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Figura 4.20: Curva média tensão x deformação dos CP’s CVC com os dois módulos de 

elasticidade. 
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Tabela 4.7: Propriedades mecânicas – CP’s CVC – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas  Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa)  549,57 25,67 

Módulo de elasticidade inicial (GPa)  7,09 0,76 

Módulo de elasticidade final (GPa)  13,03 0,65 

Deformação de ruptura total (%)  5,17 0,21 

 

Uma característica importante a ser observada no comportamento à tração desse laminado 

quando solicitado na direção das fibras de carbono é a alta carga referente ao início do dano, a 

mesma se aproxima da carga responsável pela fratura final do mesmo. Assim, pode-se afirmar 

que a mudança registrada no módulo de elasticidade não se deve ao processo de início do dano, 

como ocorrido por alguns tipos de configurações de compósitos poliméricos, inclusive com 

presença de hibridização, Felipe (1997); Tinô, (2014b); Ribeiro (2012). Para outras configurações 

de compósitos híbridos (principalmente com a hibridização nas camadas dos laminados), 

trabalhos como o de Zang et al. (2012) e Guermazi et al. (2014), não apresentaram mudanças nos 

respectivos módulos de elasticidade até a fratura final dos CP’s. Já no trabalho de Pandya et 

al.(2011), próximo da tensão de ruptura, o perfil  alterou o comportamento, porém no sentido de 

diminuir o módulo. 

 Ressalta-se que nesses trabalhos de pesquisa mencionados, a mudança encontrada nos 

módulos elásticos registra sempre, uma perda na intensidade do mesmo, ocasionada pelo início 

do dano, comportamento contrário ao registrado nos CP’s CVC. Neste, o que se pode observar é 

a ocorrência de uma possível adaptação dos diferentes módulos de elasticidade das fibras 

constituintes do tecido híbrido, já que as mesmas apresentam módulos de elasticidade distintos, 

ou seja, com as fibras de vidro/E com módulo de 70 GPa (MATTHEWS e RAWLLINGS, 1994 

p. 40) e as fibras de Carbono (T300) de 230 GPa (DANIEL e ISHAI, 2006 p. 374). Apesar de 

esses valores serem das fibras isoladas, sem a influência da tecelagem do tecido e da resina 

(interface fibra/matriz), as mesmas não perdem suas propriedades no processo da concepção dos 

materiais compósito, apenas ocorre uma adaptação das propriedades dos elementos constituintes. 
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Fratura mecânica dos CP’s CVC 

A característica da fratura macroscópica observada nos CP’s CVC está mostrada na figura 

4.21, onde se observa que a fratura sempre se deu próxima das linguetas (tab’s), sendo 

classificada do tipo LAT (Lateral - at grip – top) de acordo com a norma ASTM D3039 (2014).  

 

 
Figura 4.21: Fratura macroscópica em 2 CP’s CVC. 

 

 Em termos de análise macroscópica da fratura, os CP’s CVC não apresentaram o processo 

inicial de microfissuração, característica comum em muitos laminados compósitos poliméricos 

(TINÔ, 2014b e RIBEIRO, 2012), já que o início do processo de fratura, ou seja, a carga de início 

do dano se dá próxima à tensão de fratura final. Ressalta-se aqui a ausência de fissuras ou de 

trincas aparentes e de rasgamento das fibras, tornando o processo de fratura extremamente 

localizado e sempre na região de fratura final. Registra-se também a ausência do fenômeno da 

delaminação (desaderência entre as camadas do laminado) em todos os CP’s ensaiados. 

A figura 4.22 (a), (b) e (c), referente à análise microscópica da fratura mecânica dos CP’s 

CVC realizada através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), mostra algumas das 

características de danos ocorridas. Na figura 4.22 (a) pode-se destacar a presença de fratura 

adesiva nas fibras de vidro (fibras limpas, sem resina aderida, indicando uma desaderência na 

interface fibra/matriz), fratura coesiva na matriz (tanto na forma de microfissuras quanto de 

fendas) e ruptura de fibras de vidro e de carbono. 
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Na figura 4.22 (b) observam-se várias regiões com arranque de feixe de fibras, fibras de 

vidro com pouca resina aderida, fratura coesiva na matriz e um feixe de fibras de carbono sem 

resina aderida (fratura adesiva). Com a ampliação da figura 4.22 (b), neste caso a figura 4.22 (c), 

foi observada, também, além das rupturas das fibras de carbono, mechas de fibras de carbono 

com bastante resina aderida, caracterizando uma adesão na interface fibra/matriz mais forte do 

que a registrada para a interface fibra de vidro/matriz.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.22. Características da fratura mecânica – CP’s CVC. 
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Desempenho mecânico dos CP’s CVV 

Na figura 4.23 é mostrado o comportamento mecânico à tração uniaxial através do 

diagrama tensão x deformação, onde se observa que o mesmo, diferente dos CP’s CVC, 

apresenta um perfil linear entre a tensão e a deformação até a fratura final.  
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Figura 4.23: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial –  CP’s CVV. 

 

Observa-se, também, a ocorrência de sucessivas perdas e imediata recuperação de 

capacidade de suporte de carga, onde se pode atribuir que este comportamento possa estar 

relacionado à diferença nos valores de resistência à tração entre as fibras de vidro e de carbono 

(como citado na tabela 2.2 e 2.5), as fibras de carbono T300 têm uma resistência à tração de 3100 

MPa, enquanto que as fibras de vidro/E, apresentam uma resistência à tração de 2200 MPa.  

Na tabela 4.8 é possível verificar os valores médios com os respectivos desvios padrão para 

os valores de resistência à tração, módulo de elasticidade (medido na direção da carga aplicada) e 

deformação de ruptura obtida nos cinco CP’s validados no ensaio.  

 

Tabela 4.8: Propriedades mecânicas – CP’s CVV – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 274,27 15,40 

Módulo de elasticidade* (GPa) 5,12 0,30 

Deformação de ruptura (%) 5,45 0,29 

                      *Módulo calculado para 50 % da carga de ruptura 
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 Ressalta-se aqui que quando a carga é aplicada na direção das fibras de vidro, não ocorre 

mudança no módulo de elasticidade durante o carregamento, mesmo após o registro do início do 

dano e consequentes perdas na capacidade de suporte de carga no laminado. Para essa direção de 

aplicação da carga com relação à orientação das fibras, o parâmetro da resistência apresenta 

maior influência na resposta do material, inclusive com uma dispersão mais alta nos dados 

obtidos quando comparada à dispersão para o módulo de elasticidade. 

 

Fratura mecânica dos CP’s CVV 

A figura 4.24 mostra o modo de fratura macroscópica ocorrida nos CP’s CVV, na qual se 

observa que em nenhum corpo de prova ocorreu o fenômeno do rasgamento de fibras, 

característico dos compósitos poliméricos reforçados com fibras de vidro (na direção do 

carregamento trativo), característica de dano essa registrada por Freire Júnior e Aquino (2002), 

Tinô (2014b) e Batista et. al. (2016a).  

Como mostrado em dois CP’s da figura 4.24, os mesmos apresentaram duas regiões de 

fraturas sucessivas (o que não está previsto na norma ASTM D3039, 2014), porém somente em 

uma dessas regiões de fratura ocorreu à ruptura do CP. De qualquer forma, em alguns CP’s, o 

modo de ruptura total pode ser classificado segundo a norma ASTM D 3039 (2014), como do 

tipo LGM (Lateral - gage - middle) e em outros CP’s como LAT (Lateral - at grip – top). 

Ressalta-se aqui que essa norma não trata a respeito de compósitos utilizando tecidos híbridos. 

 

 

   

 

Figura 4.24: Fratura macroscópica em 2 CP’s CVV. 
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 Na análise da fratura em nível microscópico utilizando o MEV, ver figura 4.25, observa-

se alguns tipos de dano comuns aos compósitos poliméricos, tais como ruptura de fibras, fratura 

coesiva na matriz, fratura adesiva, entre outros. A figura 4.25 (a), mostra que é dominante a 

presença de fendas ao longo de toda a área da fratura final. Também foi observada a presença de 

várias regiões com fratura coesiva na matriz, arranque de feixe de fibras de vidro, figura 4.25 (b) 

e uma extensa fratura adesiva (interface da fibra de vidro/matriz), figura 4.25(c). 

Figura 4.25. Características da fratura mecânica – CP’s CVV. 

 

Desempenho mecânico dos CP’s CV±45° 

 O comportamento à tração uniaxial obtido para os CP’s CV±45° é mostrado na figura 

4.26. O mesmo não apresenta a propriedade de linearidade entre a tensão e a deformação durante 

todo o ensaio devido à grande influência da anisotropia, ou seja, orientação das fibras com 

relação à direção de aplicação da carga aplicada. Aqui se sobressai a presença do cisalhamento na 

resposta dos CP’s. Para um melhor entendimento, o perfil das curvas é detalhado em três etapas:  

 1ª etapa: Comportamento linear, predominância do comportamento à tração do 

material e segmento usado para determinação do módulo de elasticidade;  
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 2ª etapa: Início do cisalhamento e definida como etapa de transição;  

 3ª etapa: Predominância do comportamento ao cisalhamento sobre a tração uniaxial. 

Continuação do suporte de carga com elevada capacidade de deformação.   
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Figura 4.26: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial – CP’s CV±45°. 

 

Um comportamento semelhante, com elevada capacidade de deformação, também foi 

encontrado no trabalho de Bergmann et al. (2015) no qual o autor mostra o comportamento à 

tração com as fibras orientadas ±45° para vários tipos laminados compósitos e envolvendo 

diferentes tipos de fibras (carbono, vidro, aramida, Vectran®, and Dyneema®); de tecidos (plano 

bidirecional, sarja, cetim e trançado (braid)); e de resinas (2 tipos de resina epóxi e a resina 

termoplástica PEEK) utilizando 8 camadas. Os laminados foram fabricados pelo processo de 

injeção de resina assistida em autoclave. 

Bergmann et al. (2015) destacam que os compósitos poliméricos podem ter desempenho 

dúctil quando as fibras estão a 45° devido ao efeito de cisalhamento no plano, em contraste com 

comportamento frágil e quebradiço, comum em compósitos poliméricos. Destaca ainda que o 

perfil de tensão-deformação não linear com as fibras orientadas a 45° é comparada com a 

deformação plástica dos metais. 
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Os valores médios das propriedades à tração com os respectivos desvios padrões são 

expostos na tabela 4.9. Os valores de desvios padrão para resistência à tração e deformação de 

ruptura foram baixos.  

 

Tabela 4.9: Propriedades mecânicas – CP’s CV±45° – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 129,20 0,27 

Módulo de elasticidade* (GPa) 2,91 0,22 

Deformação de ruptura (%) 23,95 0,98 

                          *Módulo calculado para 50 % da carga de ruptura, carga anterior ao início do cisalhamento. 

  

Fratura mecânica dos CP’s CV±45° 

Na análise macroscópica da fratura foi observado no ensaio que a capacidade de 

deformação é intensa para os CP’s CV±45°, já que os mesmos chegam a sofrer uma estricção na 

secção transversal antes da ruptura final, ver figura 4.27. Esse processo de estricção pode explicar 

a elevada deformação ocorrida nos CP’s, corroborado com as diferentes capacidades de 

deformação das fibras (principalmente transversal ao carregamento) provocando deslocamentos 

(laterais) excessivos das mesmas. Nesse tipo de tecido (hibridização conjuntamente com o tipo de 

tecelagem), a resposta mecânica do material encontra-se fortemente atrelado ao processo de dano 

desenvolvido.  

 

 

 

Figura 4.27: Detalhe do processo de estricção ocorrido nos CP’s CV±45°. 
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Ainda na figura 4.27, percebe-se que ao iniciar o processo de estricção, as fibras de vidro 

deixam de ser transparentes e passam a ficar brancas, indicando uma desaderência nas interfaces 

resina/fibra na superfície dos CP’s. 

O modo de fratura ocorrido não está previsto na norma ASTM D3039 (2014) devido ao 

processo de estricção, mostrado com mais detalhes na figura 4.28. Porém Bergmann et al. (2015) 

registraram em seu artigo comportamento semelhante para diversos laminados com orientação 

±45° sob o carregamento de tração uniaxial e a norma ASTM D3518/D3518M (2013) prevê uma 

elevada deformação quando o CP apresenta cisalhamento puro (orientação ±45°). 

 

 

Figura 4.28: Fratura macroscópica – CP’s CV±45°. 
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A figura 4.28 mostra que na região da fratura final é observada uma forte delaminação 

(separação das camadas) juntamente com rasgamento das fibras (principalmente das fibras de 

vidro) e, um encurvamento do CP. Todo esse mecanismo de fratura ocorre na região da fratura 

final, visto nas ampliações da figura 4.28.  

Bergmann et al. (2015) explicam que o efeito de cisalhamento é um mecanismo de falha 

dominado pela matriz, iniciado por microfissuras, permitindo que as mechas das fibras girem 

para a direção de carregamento. A reorientação das fibras resulta em uma elevada deformação até 

a falha, necessária para a absorção de energia na tração. O aumento da capacidade de absorção de 

energia é acompanhado por uma redução das propriedades de rigidez e resistência nesta direção 

±45°. 

Já no trabalho de pesquisa de Tinô (2014b) é apresentado um comportamento distinto 

para um laminado compósito reforçado com tecido bidirecional (balanceado) de fibras de vidro/E 

à ±45° e submetido ao carregamento de tração uniaxial. Não foi registrada elevada deformação na 

etapa de cisalhamento (5,51 % de deformação até a fratura total), nem o processo de estricção dos 

CP’s. 

Na figura 4.29, tem-se a caracterização da fratura microscópica utilizando o MEV nos 

CP’s CV±45°. A figura 4.29 (a) mostra, em uma ampliação de apenas 50x, fibras de vidro (-45°) 

e fibras de carbono (+45°).  

Buscando uma análise mais detalhada, uma ampliação de 350x é realizada nas fibras de 

vidro (figura 4.29(b)), na qual se observa a presença de algumas fibras limpas (caracterizando a 

fratura adesiva) e a fratura coesiva na matriz, devido a grande quantidade de resina aderida nas 

superfícies das fibras. Para fibras de carbono, figura 4.29 (c), se fez necessária uma ampliação de 

700x, e mostra a predominância da fratura adesiva sobre a fratura coesiva na matriz.  
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(a) 

 
Fibras de vidro 

(b) 

 
Fibras de carbono 

(c) 

Figura 4.29: Características da fratura mecânica – CP’s CV±45°. 

 

4.2.2. Estudos comparativos - CP’s no estado original 

 

Influência da anisotropia - CVC x CVV x CV±45° 

Neste tópico será abordada a influência da anisotropia (orientação do tipo de fibra com 

relação à direção de aplicação da carga) para as direções de carregamento a 0° (orientação das 

fibras de carbono – urdume); 90° (orientação das fibras de vidro – trama) e a 45° (orientação de 

ambas as fibras: vidro e carbono) do LCV. Os estudos comparativos serão realizados utilizando-

se das curvas médias tensão x deformação dos CP’s, ver figura 4.30, e da tabela 4.10 com o 

resumo das perdas/ganhos (em termos percentuais) ocorridos nas propriedades de resistência à 

tração e módulo de elasticidade.  
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Figura 4.30: Influência da anisotropia - CVC x CVV x CV±45°. 

 
 

Tabela 4.10: Influência da anisotropia – CVC x CVV x CV±45°. 

Propriedades Mecânicas Diferença percentual (%) 

Resistência à tração (MPa) 

CVC > 50,1 % CVV 

CVC > 76,5 % CV±45° 

CVV > 52,9 % CV±45° 

Módulo de elasticidade (GPa) 

CVC > 60,7 % CVV 

CVC > 77,7 % CV±45° 

CVV > 43,2 % CV±45° 

 

Pela análise dos perfis das curvas médias tensão x deformação, figura 4.30, dos CP’s 

CVC, CVV e CV±45° fica nítido que o comportamento mecânico para as três direções são 

totalmente distintos, podendo-se afirmar que o LCV é fortemente influenciado pela propriedade 

da anisotropia. 

No que diz a resistência à tração, tabela 4.10, os CP’s CVC são os que apresentam uma 

elevada superioridade em relação aos CP’s CVV e aos CP’s CV±45°. Para o caso do módulo de 

elasticidade, os CP’s CV±45° apresentaram o menor módulo. Observa-se também que o módulo 

inicial dos CP’s CVC e o módulo dos CP’s CVV são próximos (ver figura 4.30), porém o 

módulo final dos CP’s CVC é superior aos módulos encontrados para os CP’s CVV e CV±45°. 

CVC 

CVV 

CV±45° 
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Esta diferença obtida no comportamento mecânico devido à influência da anisotropia 

pode ser atribuída para as diferenças de propriedade mecânicas das fibras de carbono (direção 

0°/urdume) e de vidro (direção 90°/trama).  

No que diz respeito às fraturas macroscópicas e microscópicas, as mesmas também 

apresentaram características próprias, ou seja, distintas, como já descritas nas seções anteriores. 

A figura 4.31 mostra um quadro comparativo com as principais características das fraturas dos 

CP’s CVC x CVV x CV±45°. 

 

 

Figura 4.31: Fratura - quadro comparativo - CVC x CVV x CV±45°. 

 

4.2.3. Desempenho mecânico dos CP’s com descontinuidade geométrica razão w/D=6 

(Razão Normativa) 

Nesta seção, são abordados os comportamentos mecânicos caracterizados pelos ensaios de 

tração uniaxial para os CP’s do LCV nas direções 0°, 90° e 45° com a presença da 

descontinuidade geométrica. A mesma é aqui caracterizada por um furo central de 6 mm 

(localizado na seção longitudinal com redução da seção transversal), mantendo uma relação 

w/D=6 (largura do CP / diâmetro do furo), recomendada pela normal ASTM D5766/D5766M 
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(2011). No final, são desenvolvidos estudos comparativos envolvendo a propriedade da 

anisotropia e características da fratura mecânica. 

 

Desempenho mecânico dos CP’s CVCØ6   

O comportamento mecânico dos CP’s CVCØ6 está mostrado na figura 4.32 por meio do 

diagrama tensão x deformação. Pela figura 4.32 é possível perceber um perfil não linear entre a 

tensão e a deformação, caracterizado pela mudança ocorrida no módulo de elasticidade durante o 

carregamento, comportamento semelhante ao comportamento obtido nos CP’s CVC (estado 

original).  
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Figura 4.32: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial – CP’s CVCØ6. 

 

Logo, os CP’s CVCØ6 também apresentaram dois módulos (comportamento bi-linear) 

como pode ser observado no detalhamento dos módulos (ver figura 4.33) e a tensão que ocorre 

essa transição e cerca de 55 MPa, aproximadamente 18 % da resistência à tração. A visualização 

desse comportamento considerado bi-linear pode ser observada através das retas secantes 

(determinada utilizando o método do menor erro).   

O módulo de elasticidade inicial é calculado para o intervalo de 0 até 55 MPa e o módulo 

de elasticidade final é determinado para um intervalo tensão de 55 MPa até a tensão de 
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aproximadamente 275 MPa, tensão essa relacionada com o início do processo de fratura do 

material.  

Os CP’s CVCØ6 válidos apresentam um comportamento uniforme, ou seja, com um desvio 

padrão baixo para as propriedades de resistência à tração, os módulos de elasticidade e para a 

deformação, como pode ser verificado na tabela 4.11. 

Pela tabela 4.11 observa-se que a inclinação do módulo de elasticidade final é superior à 

inclinação do módulo inicial (2,7 vezes), e que o mesmo representa um comportamento 

predominante (82 % do ensaio até a ruptura final). 
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Figura 4.33: Curva média tensão x deformação dos CP’s CVCØ6 com os dois módulos de 

elasticidade. 

 

Tabela 4.11: Propriedades mecânicas – CP’s CVCØ6 – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 300,62 5,38 

1° Módulo de elasticidade (GPa) 3,82 0,17 

2° Módulo de elasticidade (GPa) 10,21 0,13 

Deformação de ruptura total (%) 3,70 0,09 

 

Módulo de elasticidade inicial 

Módulo de elasticidade  

final 
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É importante destacar, que assim como os CP’s CVC, os CP’s CVCØ6 também 

apresentaram uma alta carga referente ao início do dano a qual já se aproxima da carga 

responsável pela fratura final do mesmo e um comportamento bi-linear, que pode ser atribuído a 

grande diferença dos módulos de elasticidade da fibra de vidro e a fibra de carbono. 

 

Fratura mecânica dos CP’s CVCØ6 

A característica da fratura macroscópica do CP CVCØ6 está mostrada na figura 4.34, na 

qual se pode observar que a fratura ocorreu no furo, de acordo com a norma ASTM 

D5766/D5566M (2011) a fratura pode ser caracterizada como LGM (falha de tração lateralmente 

ao longo do centro do furo). Porém, não apresentou fissuras e delaminações como mostrado no 

detalhe ampliado da figura 4.34, o dano ocorreu próximo da fratura final não ocorrendo 

praticamente fratura adesiva, ou seja, desaderência na interface fibra de vidro/matriz. 

 

Figura 4.34: Fratura macroscópica - CP CVCØ6. 

 

A caracterização microscópica do CP CVCØ6 está representada na figura 4.35 (a) e (b), 

realizada através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  Na figura 4.35 (a) é possível 

constatar que na região da borda do furo não há presença de fissuras ou trincas e na figura 4.35 

(b) é mostrado um MEV, com ampliação de 50x, para visualização da característica geral da 

fratura na seção localizada a certa distância da borda do furo. Pelo MEV percebe-se: fratura 
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coesiva na matriz, tanto pelos blocos de matrizes fraturados, quanto pela grande quantidade de 

matriz aderida nas fibras de vidro. 

 

 
                                                     (a)  

 
(b)  

Figura 4.35: Característica da fratura mecânica – CVCØ6.  

 

Para uma análise mais detalhada das regiões com fratura, foram realizados MEV’s com 

ampliações para uma melhor avaliação do processo. Na figura 4.36 (a) percebe-se que a 

existência de regiões mais profundas e outras mais superficiais. Neste sentido, um detalhamento 

de ambos os casos, estão mostrados nas figuras 4.36 (b) e (c). Destaca-se a presença de vários 
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arranques de feixes de fibras e desaderência entre as fibras de carbono e a matriz, indicando a 

fratura adesiva. 

 

 
(a)  

 
(b)  

 
 (c) 

Figura 4.36: Detalhamento das regiões de fratura – CVCØ6. 

 

 

Desempenho mecânico dos CP’s CVVØ6 

O diagrama do comportamento mecânico à tração dos CP’s CVVØ6 estão mostrados na 

figura 4.37 e os valores de resistência à tração, módulo de elasticidade e deformação à ruptura, 

com os respectivos desvios padrões estão mostrados na tabela 4.12. Os CP’s CVVØ6 

apresentaram um comportamento uniforme e com baixa dispersão, como pode ser observado na 

figura 4.37 e pelos baixos valores de desvios padrões mostrados na tabela 4.12. 
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Pelo diagrama (figura 4.37), observa-se um perfil com uma leve perda de linearidade entre 

a tensão e a deformação para uma carga de 0 até 30 MPa (caracterizada pelo ajuste entre os CP’s 

e as garras da máquina de ensaio), além de as curvas dos CP’s CVVØ6 não apresentarem as 

sucessivas perdas e recuperações de carga ocorridas no CP’s CVV (o fato pode ser explicado pela 

caracterização da fratura), ou seja, percebe-se que a presença da descontinuidade geométrica 

gerou uma alteração no perfil do diagrama tensão x deformação do material. 
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Figura 4.37: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial –  CP’s CVVØ6. 

 

Tabela 4.12: Propriedades mecânicas – CP’s CVVØ6 – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 165,09 3,78 

Módulo de elasticidade* (GPa) 3,78 0,06 

Deformação de ruptura (%) 3,84 0,05 

                       *Módulo calculado para 50 % da carga de ruptura 

 

Fratura mecânica dos CP’s CVVØ6 

A fratura macroscópica dos CP’s CVVØ6 está representada na figura 4.38 onde se percebe 

que o dano foi localizado somente em uma região, no furo, devido à descontinuidade geométrica 
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originar o fenômeno da concentração de tensão, o que não ocorre para os CP’s CVV, que 

apresentaram duas regiões de fratura sucessiva. 

Caracterizando a fratura dos CP’s CVVØ6, pela figura 4.38 observa-se que na região da 

fratura ocorre o aparecimento das fibras de vidro, porém não é observado o fenômeno de 

rasgamento; a fratura é classificada como LGM (falha de tração lateralmente ao longo do centro 

do furo) de acordo com a norma ASTM D5766/D5666M (2011); e não foram observadas fissuras 

e delaminações. 

 

Figura 4.38: Fratura macroscópica - CP CVVØ6. 

 

Na análise da fratura em nível microscópico utilizando o MEV dos CP CVVØ6 está 

mostrado na figura 4.39.  Pela figura 4.39 (a), percebe-se que na região da borda do furo não foi 

observado nenhum processo de fissuração. A figura 4.39 (b) mostra a característica geral da 

fratura do CP CVVØ6, onde as fibras de carbono estão no sentido longitudinal e as fibras de 

vidro saindo (sentido da direção da carga de tração); e a figura 4.39 (c) mostra o detalhamento 

das mechas das fibras de vidro, onde se observa uma grande quantidade de resina aderida, a 

presença de fissuras na interface fibra/matriz e mesma se propaga na matriz (fratura adesiva). 
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                                          (a) 

 
Característica da fratura, fibras de carbono na 

transversal e as fibras de vidro saindo (sentido do 

carregamento). 

 

(b) 

 
Ampliação de uma mecha de fibras de vidro, 

mostrando resina aderida nas mesmas e fissura na 

interface fibra matriz. 

 

(c) 

Figura 4.39: Característica da fratura mecânica – CVVØ6. 
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Desempenho mecânico dos CP’s CV±45°Ø6  

Os CP’s CV±45°Ø6 apresentam o comportamento mecânico característico mostrado na 

figura 4.40. O mesmo não apresenta um perfil totalmente linear até a fratura final entre a tensão e 

a deformação devido à grande influência da anisotropia, ou seja, orientação das fibras com 

relação à direção de aplicação da carga aplicada. Para a condição proposta, sobressai a presença 

do cisalhamento na resposta dos CP’s. O perfil das curvas é detalhado em duas etapas:  

 1ª etapa: Comportamento linear, predominância do comportamento à tração do 

material e segmento usado para determinação do módulo de elasticidade; 

 2ª etapa: Predominância do comportamento ao cisalhamento sobre a tração uniaxial. 

Continuação de parte do suporte de carga, com elevada deformação. 
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Figura 4.40: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial –  CP’s CV±45°Ø6. 

 

Percebe-se que a presença da descontinuidade geométrica alterou o perfil do diagrama 

tensão x deformação, já que os CP’s CV±45° apresentaram três etapas bem definidas, enquanto 

que os CP’s CV±45°Ø6 obteve apenas duas, não tendo a segunda etapa dos CP’s CV±45° (início 

do cisalhamento e definida como etapa de transição), conforme vista na figura 4.26.  

As médias com os respectivos desvios padrões das propriedades mecânicas (resistência à 

tração, módulo de elasticidade e deformação de ruptura) obtidas para os CP’s estão mostradas na 

Comportamento 

predominantemente à tração 

Cisalhamento. Continuação de 

parte do suporte de carga, com 

elevada deformação. 
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tabela 4.13. As propriedades apresentaram valores de desvio padrão baixos, indicando um 

comportamento uniforme. 

 

Tabela 4.13: Propriedades mecânicas – CP’s CV±45°Ø6 – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 92,65 3,39 

Módulo de elasticidade* (GPa) 3,30 0,18 

Deformação de ruptura (%) 8,06 0,66 

                      *Calculado para 50 % da carga de ruptura 
 

Fratura mecânica dos CP’s CV±45°Ø6 

A fratura macroscópica dos CP’s CV±45°Ø6 (figura 4.41) é do tipo AGM (laminado falha 

na seção do furo de forma angular e que cruza a linha central do furo), de acordo com a norma 

ASTM D5766/D5766M (2011). A mesma é caracterizada por uma fratura concentrada na região 

da descontinuidade geométrica, sem a presença de trincas e a desaderência na interface da fibra 

de vidro/matriz, ou seja, próxima do furo e não ao longo de todo o galgo, como ocorreu para os 

CP’s CV±45°.  

Durante o ensaio percebeu-se uma deformação intensa, concentrada na região próxima ao 

furo, deixando-o elíptico. Provavelmente, a descontinuidade geométrica, devido agir como 

concentrador de tensão iniciou a tensão de cisalhamento na região do furo, permitindo que as 

fibras girem para a direção de carregamento.  
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VISTA SUPERIOR – CP FRATURADO E ROMPIDO  

 

  
VISTA SUPERIOR – CP FRATURADO 

 

Figura 4.41: Fratura macroscópica – CV±45°Ø6. 

 

As características da fratura microscópica do CP CV±45°Ø6 estão mostradas na figura 

4.42. Na figura 4.42 (a) vê-se que a região da borda do furo não apresenta nenhuma fissura ou 

trinca; a figura 4.42 (b) mostra a característica geral da fratura do CP CV±45°Ø6, com ambas as 

fibras orientadas a 45°; e na figura 4.42 (c) é realizada uma ampliação de 300x para observar os 

detalhes das fibras e suas fraturas: inicialmente pode-se destacar a diferença entre as duas fibras, 

na qual as fibras de carbono apresentam um diâmetro menor e são levemente mais escuras que as 

fibras de vidro (diâmetro maior). No que diz respeito à fratura, percebe-se que as fibras de 

carbono estão sem resina aderida, indicando fratura adesiva e o mesmo ocorre em algumas fibras 

de vidro e na matriz ocorre a fratura coesiva. 
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                                                 (a)  

 
Característica da fratura  – fibras orientadas a 45°. 

 

(b) 

 
Detalhamento das fibras de carbono e das fibras de 

vidro. 
 

(c)  

Figura 4.42: Característica da fratura mecânica – CV±45°Ø6. 

 

4.2.4. Estudo comparativo – CP’s com descontinuidade geométrica  

 

Influência da anisotropia com a descontinuidade geométrica – CVCØ6 x CVVØ6 x CV±45°Ø6 

  

Na figura 4.43 é possível analisar as curvas médias dos CP’s válidos obtidos nos ensaios 

do CVCØ6, CVVØ6 e CV±45°Ø6 e realizar um estudo da influência da anisotropia com a 
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presença da descontinuidade central circular normativa de 6 mm (w/D = 6). Pela figura 4.43, 

pode-se concluir que o CVCØ6 apresenta a maior resistência e rigidez, e que a deformação mais 

intensa foi a do CV±45°Ø6, maior cerca de duas vezes o valor da deformação sofrida pelos 

CVCØ6 e CVVØ6. Está elevada deformação pode ser explicada pelo aparecimento da tensão de 

cisalhamento, devido à reorientação das fibras no sentido do carregamento. 

Na tabela 4.14 é mostrada a diferença percentual para as propriedades de resistência à 

tração e do módulo de elasticidade. Pela tabela 4.14 vê-se que os CP´s CVCØ6 apresentam 

superioridade quando se compara as resistências obtidas para os CP’s CVVØ6 e CV±45°Ø6, e 

essa superioridade se torna mais intensa quando comparado com o módulo de elasticidade, ou 

seja, o segundo módulo do CVCØ6 é maior que a média dos módulos dos CP’s de CVVØ6 e 

CV±45°Ø6. 
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Figura 4.43: Influência da anisotropia - Diagrama tensão x deformação - CVCØ6 x CVVØ6 x 

CV±45°Ø6. 
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Tabela 4.14: Influência da anisotropia - Ensaio de tração uniaxial – Diferença percentual das 

propriedades mecânicas - CVCØ6 x CVVØ6 x CV±45°Ø6. 

Propriedades Mecânicas Diferença percentual (%) 

Resistência à tração (MPa) 

CVCØ6 > 45,1 % CVVØ6 

CVCØ6 > 69,2 % CV±45°Ø6 

CVVØ6 > 43,9 % CV±45°Ø6 

Módulo de elasticidade (GPa) 

CVCØ6 > 63,0 % CVVØ6 

CVCØ6 > 67,7 % CV±45°Ø6 

CVVØ6 > 12,7 % CV±45°Ø6 

 

Na análise da característica da fratura macroscópica, percebe-se que tanto os CP’s 

CVCØ6 quanto os CP’s CVVØ6 apresentaram a fratura do tipo LGM e os CP’s CV±45°Ø6 

apresentaram a fratura do tipo AGM, de acordo com a norma ASTM D5766/D5766M (2011). A 

figura 4.44 mostra um quadro comparativo das principais características das fraturas 

macroscópicas e microscópica dos CP’s CVCØ6 x CVVØ6 x CV±45°Ø6. 

 

 

Figura 4.44: Fratura – quadro comparativo – CVCØ6 x CVVØ6 x CV±45°Ø6. 
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4.2.5. Comparativo simultâneo: Anisotropia x Descontinuidade geométrica – LCV  

 

Neste tópico é realizada uma análise simultânea da descontinuidade geométrica e 

anisotropia, por meio de um gráfico com a resistência à tração e módulo de elasticidade (figura 

4.45) e da tabela 4.15 com as propriedades residuais para todos os CP’s do LCV.  

Pela avaliação da influência da anisotropia LCV, tanto para o estado original quanto para a 

presença da descontinuidade geométrica, foram destacadas o forte efeito da influência da 

anisotropia para ambos os casos. Avaliando agora os dois casos juntos (figura 4.45), percebe-se 

que o efeito da anisotropia é mais forte para os CP’s no estado original tanto para a resistência à 

tração quanto para o módulo de elasticidade (como pode ser comprovado pelas diferenças 

percentuais mostradas anteriormente nas tabelas 4.10 e 4.14). Destaca-se que exceções são para 

os módulos de elasticidade, já que as diferenças percentuais do CVC x CVV é inferior ao 

CVCØ6 x CVVØ6.  O fato poder ser explicado pela leve perda da linearidade dos CP’s CVVØ6, 

fazendo com que seu módulo de elasticidade seja inferior quando comparado com o estado 

original. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0

100

200

300

400

500

600

R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 À

 T
R

A
Ç

Ã
O

 (
M

P
a
)

MÓDULO DE ELÁSTICIDADE (GPa)

 

Figura 4.45: Gráfico simultâneo – anisotropia x descontinuidade geométrica – CVC x CVCØ6 x 

CVV x CVVØ6 x CV±45° x CV±45°Ø6. 

 

 

CVC 

CVCØ6 

CVV 

CVVØ6 

CV±45° 
CV±45°Ø6 



 

 Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

126 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO – Caracterizações Física e Mecânica dos Laminados LCV 

e LCA 

Com os dados mostrados na tabela 4.15 consegue-se avaliar, pelas propriedades residuais, 

a capacidade de retenção das propriedades de resistência à tração e módulo de elasticidade, para 

as três direções propostas para análise no LCV. Pela tabela 4.15 percebe-se que os CP’s com a 

orientação na direção das fibras de carbono apresentaram a menor capacidade retenção da 

propriedade de resistência à tração (55%). Com relação ao módulo de elasticidade, os CP’s que 

apresentaram a menor capacidade de retenção dessa propriedade foram com as fibras de vidro na 

direção do carregamento. 

 

Tabela 4.15: Propriedades residuais e anisotropia – LCV 

 Resistência Residual Módulo Residual 

CVCØ6/CVC 0,55 0,78 

CVVØ6/CVV 0,60 0,74 

CV±45°Ø6/ CV±45° 0,72 1,13 

 

Os CP’s com as fibras de vidro e carbono a 45° da direção do carregamento apresentaram 

a melhor retenção para ambas as propriedades. Os CP’s CV±45°Ø6 obtiveram um percentual de 

retenção de 72 % da resistência à tração e o módulo de elasticidade foi levemente superior que o 

obtido sem a descontinuidade geométrica. Esse comparativo mostra que a descontinuidade 

geométrica concentra a deformação na região do furo aliviando a tensão de cisalhamento (devido 

à reorientação das fibras). 

O fato do módulo de elasticidade dos CP’s CV±45°Ø6 ser ligeiramente superior aos CP’s 

CV±45° pode ser justificado também pela influência da descontinuidade geométrica na fratura, já 

que os CP’s CV±45° apresentaram uma elevada estricção (deformação perpendicular à direção 

de carregamento) e fratura adesiva das fibras de vidro ao longo de todo o galgo. Observa-se 

também um elevado encurvamento, características estas não apresentadas pelo CV±45°Ø6, 

mostrando que a descontinuidade realmente aliviou as tensões de cisalhamento (devido às fibras 

estarem orientadas a 45°). 
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4.3. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MECÂNICO DO LCA  

Neste tópico são apresentados os resultados obtidos, pelo ensaio de tração uniaxial, para 

todos os conjuntos de CP’s obtidos do LCA. A forma como os dados serão apresentados e 

trabalhados seguirá o mesmo procedimento utilizado no tópico anterior.  

 

4.3.1. Desempenho mecânico dos CP’s no estado original  

Nesta seção são descritos os comportamentos mecânicos dos CP’s do LCA para as 

direções 0°, 90° e ±45°. Os mesmos não apresentam descontinuidades geométricas e o 

desempenho mecânico é caracterizado pelo ensaio de tração uniaxial (ASTM D3039, 2014). Em 

seguida, estudos comparativos da influência da anisotropia e da fratura mecânica para os CP’s 

CAC x CAA x CA±45° são desenvolvidos. 

 

Desempenho mecânico dos CP’s CAC 

 O comportamento mecânico à tração dos CP’s CAC é mostrado na figura 4.46 através do 

perfil tensão x deformação. No mesmo é possível perceber um comportamento linear entre a 

tensão e deformação até a fratura final dos CP’s ensaiados. Este comportamento é tido como 

característico dos materiais frágeis ou quebradiços.  
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Figura 4.46: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial – CP’s CAC. 
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Observa-se ainda, na figura 4.46, que os perfis mostram que os dados obtidos referentes 

ao módulo de elasticidade (determinados na direção da carga aplicada) são uniformes, enquanto 

que os dados referentes às tensões de fratura final são mais dispersos, como podem ser 

comprovados na tabela 4.16, onde a mesma mostra os valores médios das propriedades 

mecânicas à tração com os respectivos desvios padrões.  

 

Tabela 4.16: Propriedades mecânicas – CP’s CAC – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 297,41 29,33 

Módulo de elasticidade
* 
(GPa) 6,89 0,35 

Deformação de ruptura total (%) 3,80 0,24 
                           *

Módulo calculado para 50 % da carga de ruptura. 

 

A alta dispersão registrada para a resistência à tração pode ser explicada pelo fato de que 

as fibras de carbono e de aramida possuem uma maior diferença entre as suas resistências quando 

comparada com a registrada entre seus módulos de elasticidades (propriedades isoladas), e 

associado ao tipo de tecelagem do tecido, além das interfaces geradas entre as fibras/resina.  

 

Fratura mecânica dos CP’s CAC 

  Na análise da fratura mecânica em nível macroscópico, ver figura 4.47, percebe-se que o 

modo de fratura ocorrido nos CP’s CAC é do tipo LGM (Lateral - gage - middle), segundo a 

norma ASTM D3039 (2014). Observa-se também, uma região de fissuras concentradas na região 

próxima da fratura, detalhados nas ampliações da região da fratura final. 

A avaliação da fratura em nível microscópico e utilizando a Microscopia Varredura 

(MEV) dos CP’s CAC, encontra-se exposta na figura 4.48. Percebe-se que as fibras de aramida, 

devido à intensa microflambagem e esgarçamento ocorridos, cobrem praticamente toda a região 

da fratura final dos CP’s CAC (figura 4.48 (a)). Vale ressaltar que essa característica de dano é 

uma propriedade intrínseca desse tipo de fibra, uma vez que foi observada em outros trabalhos de 

pesquisa, (FELIPE, 2012b; TARGINO, 2016). 
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A figura 4.48 (b), região demonstrada no detalhe da figura 4.48 (a), é possível visualizar 

um bloco de resina com a ruptura das fibras de carbono, arranque de feixe de fibras (orifícios 

circulares na matriz) e fratura coesiva na matriz.  

 

Figura 4.47: Fratura macroscópica – CP’s CAC. 

 

 
Intenso esgarçamento e microflambagem das fibras de 

aramida em toda região da fratura. 

(a) 

 
Detalhe da fratura nas fibras de carbono. 

(b)  

Figura 4.48: Características da fratura – CP’s CAC.  
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Desempenho mecânico dos CP’s CAA 

A figura 4.49 mostra o comportamento mecânico dos CP’s CAA através do diagrama 

tensão x deformação. É possível registrar que o mesmo apresenta um comportamento linear entre 

a tensão e a deformação até a fratura final, comportamento comum aos compósitos poliméricos à 

base de resinas termofixas.  
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Figura 4.49: Diagrama tensão x deformação para as os cinco CP’s CAA. 

 

A tabela 4.17 mostra os valores médios com os respectivos desvios padrões para os valores 

de resistência à tração, módulo de elasticidade e deformação máxima obtidos no ensaio. 

Analisando os dados na mesma, percebe-se que o desvio padrão referente ao módulo de 

elasticidade é considerado aceitável.  

 

Tabela 4.17: Propriedades mecânicas – CP’s CAA – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 393,52 10,05 

Módulo de elasticidade
*
 (GPa) 6,36 0,41 

Deformação de ruptura total (%) 6,21 0,31 

                  *
Módulo calculado para 50 % da carga de ruptura. 
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Fratura mecânica dos CP’s CAA 

O modo de fratura em termos de análise macroscópica ocorrida nos CP’s CAA é do tipo 

LGM (Lateral - gage - middle), segundo a norma ASTM D3039 (2014). Percebe-se uma intensa 

região de fissuração na matriz e o rasgamento das fibras de aramida na região da fratura final, 

como pode ser visto nos CP’s CAA na figura 4.50. As fissuras são transversais ao sentido do 

carregamento e se encontram ao longo de todo o galgo, como pode ser observado nos detalhes de 

ampliação da figura 4.50. 

 

 
 

  

 

 

 
 

Figura 4.50: Fratura macroscópica – CP’s CAA. 
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Na análise da fratura microscópica (através da Microscopia Eletrônica de Varredura – 

MEV) dos CP’s CAA, figura 4.51, é possível visualizar a característica geral da fratura. Nas 

imagens em detalhes, percebe-se a microflambagem e o esgarçamento (perda da integridade 

estrutural) das fibras de aramida na imagem superior. Já no outro detalhe, são destacadas as 

características de fratura como a fratura adesiva (desaderência na interface fibra/matriz) e a 

ruptura do tipo frágil (romperam-se a 90°) das fibras de carbono. 

 

Detalhe do esgarçamento e microflambagem das fibras de 

Aramida →

 
Detalhe da fratura adesiva e fratura frágil nas fibras de carbono 

→  

 

 

Figura 4.51: Características da fratura mecânica – CP’s CAA. 

 

Desempenho mecânico dos CP’s CA±45° 

A caracterização mecânica à tração dos CP’s CA±45° encontra-se na figura 4.52, a partir 

do diagrama tensão x deformação. O perfil das curvas no diagrama mostra características 

distintas referentes ao comportamento, ou seja, como a resposta à tração (inicial) seguido do 

comportamento dos CP’s ao cisalhamento. Para um melhor entendimento, o diagrama é dividido 

em duas etapas: 

 1ª etapa: Comportamento linear (predominância do comportamento à tração); e  

 2ª etapa: Comportamento ao cisalhamento, deformação elevada, sem suporte de carga. 
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As principais propriedades obtidas relativas ao ensaio, ou seja, a resistência à tração e o 

módulo de elasticidade (calculado para 50 % da tensão de fratura) são mostradas na tabela 4.18. 

Aqui pode-se observar que os valores de resistência à tração e módulo de elasticidade 

apresentaram baixos valores de desvio padrão, enquanto que a deformação de ruptura apresentou 

um desvio padrão considerado elevado. Essa elevada dispersão nos valores da deformação pode 

ser justificada pelo processo de fratura, exposto na próxima seção.  
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Figura 4.52: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial – CP’s CA±45°. 

 

Tabela 4.18: Propriedades mecânicas – CP’s CA±45° – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 83,32 3,82 

Módulo de elasticidade
*
 (GPa) 2,74 0,07 

Deformação de ruptura (%) 12,49 1,23 

                   
*
Calculado para 50 % da resistência elástica máxima. 

 

Fratura mecânica dos CP’s CA±45° 

A figura 4.53, referente à análise macroscópica da fratura, mostra que o modo de fratura 

ocorrido nos CP’s CA±45° apresenta o mesmo fenômeno da estricção ocorrido durante a etapa 

do cisalhamento nos CP’s CV±45°, porém com menor intensidade. Esse fato justifica as 
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diferentes intensidades de deformações na fratura, ou seja, de 25 % e 14 % para os CP’s CV±45° 

e CA±45°, respectivamente. 

Como já explicado anteriormente e de acordo com Bergmann et al. (2015), a reorientação 

das fibras resulta em uma elevada deformação até a falha e devido as mechas das fibras girarem 

para a direção de carregamento, o mecanismo de falha dominado na matriz iniciado por 

microfissuras e desaderência na interface fibra/matriz.  

 

 

 

Figura 4.53: Comparativo do processo de estricção entre os CP’s CV±45° e CA±45°. 

 

Continuando a análise da fratura macroscópica, a figura 4.54 mostra com mais detalhe que 

a fratura observada nos CP’s CA±45° não está prevista na norma ASTM D3039 (2014) devido à 

estricção sofrida. Observa-se também que a estricção é concentrada na região fratura final. As 

ampliações da figura 4.54 confirmam que, semelhante ao ocorrido nos CP’s CV45°, a estricção é 

acompanhada do rasgamento das fibras de aramida, com desaderência nas interfaces fibras/matriz 

(tanto para as fibras de aramida quanto de carbono) e separação das camadas na região da fratura 

final (delaminação).  

A figura 4.55 mostra as características da fratura em nível microscópico (MEV’s) nos 

CP’s CA±45°. Pela figura 4.55 (a) é possível visualizar a microflambagem e o esgarçamento das 

fibras de aramida, e a fratura das fibras de carbono. Para melhor detalhamento da fratura ocorrida 

nas mechas das fibras de carbono foi realizada uma ampliação de 600x em uma mecha (figura 

4.55 (b)), na qual é possível observar as fraturas dos tipos adesiva e coesiva na matriz, além da 

presença de fenda internas na mecha. 

Estrição 
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Figura 4.54: Fratura macroscópica - CP’s CA±45°. 
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(b) 

Figura 4.55: Características da fratura – CP’s CA±45°. 
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4.3.2. Estudos comparativos - CP’s no estado original  

Influência da anisotropia – CAC x CAA x CA±45° 

Neste tópico é abordada a influência da anisotropia (orientação do tipo de fibra com 

relação à direção de aplicação da carga) para as direções de 0° (orientação das fibras de carbono – 

urdume), 90° (orientação das fibras de aramida – trama) e a 45° (orientação de ambas as fibras: 

aramida e carbono) no LCA.  

Os estudos comparativos são desenvolvidos a partir do diagrama tensão x deformação, 

figura 4.56, contendo a curva média CP’s para as três direções (CAC x CAA x CA±45°), onde se 

percebe que os CP’s CAC apresentam o maior módulo de elasticidade, os CP’s CAA apresentam 

a maior resistência à tração e os CP’s CA±45° apresenta a maior deformação, mostrando a forte 

influência da escolha na direção para a qual será aplicado o carregamento. 

Mais uma vez destaque se faz para a elevada deformação registradas nos CP’s CA±45°, 

alcançando cerca de 3,3 e 2 vezes o valores médios das deformações dos CP’s CAC e dos CP’s 

CAA, respetivamente.  
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Figura 4.56: Influência da anisotropia – CP’s CAC x CAA x CA±45°. 
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A tabela 4.19 mostra as diferenças percentuais para as propriedades de resistência à tração 

e o módulo de elasticidade longitudinal. Nos resultados observa-se que os CP’s CAA 

apresentaram superioridade na resistência à tração com relação aos CP’s CAC e aos CP’s 

CA±45°. 

 

Tabela 4.19: Influência da Anisotropia – Ensaio de Tração Uniaxial – CP’s CAC x CAA x 

CA±45°. 

 Propriedades Mecânicas Diferença percentual (%) 

Resistência à tração (MPa) 

CAA > 24,4 % CAC 

CAC > 72,0 % CA±45° 

CAA > 78,8 % CA±45° 

Módulo de elasticidade (GPa) 

CAC > 7,7 % CAA 

CAC > 60,2 % CA±45° 

CAA > 56,9 % CA±45° 

 

Destaca-se que normalmente espera-se que quando a direção da carga aplicada coincida 

com as das fibras de carbono, se obtenha a maior resistência. Porém, as fibras de carbono 

utilizadas no tecido híbrido são do tipo T300 (de origem do Piche isotrópico), as quais 

apresentam baixa resistência quando comparadas às de outras fibras de carbono, como observado 

na tabela 2.5. 

Por exemplo, ao se analisar as tabelas 2.5 e 2.6 percebe-se que as fibras de carbono T300 

apresentam uma resistência de 3100 MPa, enquanto que as das fibras de aramida do tipo Twaron 

HM é de 3150 MPa.  

No que diz respeito ao módulo de elasticidade, os CP’s CAC apresentam uma 

superioridade quando comparada aos módulos de elasticidade ocorridos nos CP’s CA±45° do que 

os registrados para os CP’s CAA (ver tabela 4.19).   

Oliveira (2013) estudou o comportamento de vários compósitos híbridos, entre eles pode-

se destacar o confeccionado com a resina epóxi éster vinílica Derakane 411-350, utilizando 4 

camadas Tecido Híbrido CKS-220, e contendo 55 % fibras de carbono AS4 e 45 % fibras Kevlar 

49. Destaque-se que os tipos de fibras de carbono e fibras de aramida são diferentes da utilizada 
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nesta tese. O laminado foi chamado pelo autor de laminado compósito LKC. Este trabalho é 

importante, pois o autor estudou a influência da anisotropia para o ensaio de tração uniaxial. Os 

resultados encontrados são distintos quando comparado ao laminado LCA, uma vez que para o 

laminado LKC tanto a resistência à tração quanto o módulo de elasticidade mostraram 

superioridade para quando a carga foi aplicada na direção das fibras de carbono.  

No que diz respeito às análises da fratura, em níveis macroscópico e microscópico, as 

mesmas também apresentaram características próprias e distintas, ou seja, dependentes da 

propriedade de anisotropia. A figura 4.57 mostra um quadro comparativo destacando as 

principais características das fraturas dos CP’s CAC x CAA x CA±45°.  

 

 
Figura 4. 57: Fratura – quadro comparativo – CAC x CAA x CA±45°. 

 

4.3.3. Desempenho mecânico dos CP’s com descontinuidade geométrica razão w/D = 6 

(Normativo) 

Nesta seção serão abordados os comportamentos mecânicos para os CP’s do LCA nas 

direções 0°, 90° e 45° com a presença da descontinuidade geométrica. Nesse estudo, os ensaios 

são realizados para relação w/D = 6 (largura do CP/diâmetro do furo), recomendada pela normal 
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ASTM D5766/D5766M (2011). Em seguida são desenvolvidos estudos comparativos da 

influência da anisotropia envolvendo tanto a resposta mecânica quanto as características da 

fratura para os CP’s CACØ6, CAAØ6 e CA±45°Ø6. 

 

Desempenho mecânico dos CP’s CACØ6 

 A figura 4.58 mostra o comportamento mecânico dos CP’s CACØ6. O perfil das curvas 

obtidas apresentou um comportamento linear elástico entre a tensão e a deformação até a fratura 

final, característico dos materiais compósitos poliméricos à base de resina termofixas. Ressalta-se 

que a presença do furo central não alterou esse perfil para o LCA. 
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Figura 4.58: Diagrama tensão x deformação para as os cinco CP’s CACØ6. 

 

A tabela 4.20 mostra os valores médios com os respectivos desvios padrões para as 

propriedades obtidas no ensaio de tração uniaxial. Destaque se faz para os baixos valores dos 

desvios padrões para todas as propriedades, resultado de um comportamento mais uniforme para 

a direção da carga aplicada.  
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Tabela 4.20: Propriedades mecânicas – CP’s CACØ6 – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 191,27 6,02 

Módulo de elasticidade
* 
(GPa) 5,18 0,34 

Deformação de ruptura (%) 2,98 0,09 

                     *
Calculado para 40 % da carga de ruptura 

 

Fratura mecânica dos CP’s CACØ6 

O modo da fratura em nível macroscópico dos CP’s CACØ6 é mostrado na figura 4.59, na 

qual se pode perceber que a fratura final ocorre de forma concentrada no furo, e caracterizado 

como sendo do tipo LGM (falha de tração lateralmente ao longo do centro do furo) segundo a 

norma ASTM D5766/D5766 (2011). Foram observadas duas pequenas regiões contendo 

microfissuras como pode ser visto no detalhe ampliado da figura 4.59. Destaque se faz para a não 

ocorrência de rasgamento das fibras de aramida.  

 

 
 

Figura 4.59: Fratura macroscópica CACØ6. 

 

 Pela análise microscópica da fratura, figura 4.60, e realizada usando a Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), registra-se a não ocorrência de fissuras na região da superfície 

do furo, como também ruptura das fibras de carbono e alguns esgarçamento das fibras de aramida 
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(figura 4.60 (a)). Já na ampliação da figura 4. 60 (b) é possível visualizar com mais detalhe as 

rupturas das fibras de carbono, além da fratura adesiva e a presença de orifícios na matriz 

(caracterizando o arranque de fibras). 

 

 
                                                    (a) 

Detalhe da fratura adesiva e fratura frágil das 

fibras de carbono e arranque de fibras (furos na 

matriz) → 

 
(b) 

Figura 4.60: Característica da fratura mecânica – CP’s CACØ6. 
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Desempenho mecânico dos CP’s CAAØ6 

 A caracterização mecânica dos CP’s CAAØ6 é mostrada por meio do diagrama tensão x 

deformação na figura 4.61. A mesma pode ser considerada como um comportamento linear 

elástico e uniforme até a fratura final. Comportamento semelhante foi obtido para os CP’s 

CACØ6, caracterizando que a presença do furo central, em termos de perfil tensão x deformação, 

mantém esse comportamento independente da direção do carregamento. 
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Figura 4.61: Diagrama tensão x deformação para as os cinco CP’s CAAØ6. 

 

A tabela 4.21 mostra essa uniformidade nos dados obtidos tendo em vista os baixos 

valores de desvios padrões obtidos para resistência à tração, módulo de elasticidade (medido 

sempre na direção da carga) e da deformação na ruptura. 

 

Tabela 4.21: Propriedades mecânicas – CP’s CAAØ6 – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 204,87 9,85 

Módulo de elasticidade
*
 (GPa) 3,90 0,17 

Deformação de ruptura (%) 4,34 0,13 

                       
*
Calculado para 40% da carga de ruptura 
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Fratura mecânica dos CP’s CAAØ6 

Na figura 4.62, pode ser vista a fratura em nível macroscópico dos CP’s CAAØ6, onde se 

percebe que a fratura foi considerada como válida (ocorreu no furo) de acordo com ASTM 

D5766/D5766M (2011). Segundo a mesma o modo de fratura é classificado como do tipo LGM 

(falha de tração lateralmente ao longo do centro do furo), como pode ser visto no detalhe 

ampliado da figura 4.62. Destaca-se que a fratura dos CP’s CAA apresentou fissuras transversais 

ao longo de todo o galgo e fissuras intensas na região da fratura, mostrando que a 

descontinuidade geométrica fez que com os CP´s CAAØ6 concentrassem o dano somente na 

região da fratura final (região do furo). 

 

 
 

Figura 4.62: Fratura macroscópica – Tração uniaxial – CP’s CAAØ6. 

 

Com relação à análise microscópica da fratura (MEV’s), a figura 4.63 mostra detalhe da 

região da superfície do furo na qual é possível perceber que não houve o aparecimento de fissuras 

ou qualquer outro tipo de dano nos CP’s CAAØ6. Já na região da borda do furo é registrado um 

intenso rasgamento das fibras de aramida. 

A figura 4.63 (b) mostra em detalhe, além desse esgarçamento das fibras de aramida, a 

intensa microflambagem da mesma acompanhada da fratura adesiva (sem resina aderida). Outros 

detalhes dentro da análise micrográfica da fratura, figura 4.63 (c), podem ser visualizados ruptura 
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de uma mecha das fibras de carbono, também acompanhada de fratura adesiva de algumas fibras, 

ressaltando que todas as fibras de carbono se apresentam com rompimento à 90° (fratura frágil).  

 

 

                                                     (a) 
 

 
Microflambagem e intenso esgarçamento das fibras 

de aramida 

(b) 

 
Ruptura das fibras de carbono e fratura adesiva 

(c) 

Figura 4.63: Fratura Mecânica – CP’s CAAØ6. 
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Desempenho mecânico dos CP’s CA±45°Ø6 

O comportamento mecânico característico dos CP’s CA±45°Ø6 encontra-se exposto na 

figura 4.64, onde se constata que a curva característica tensão x deformação mostra um 

comportamento não linear, característico desse tipo carregamento com fibras dispostas à ±45°. 

Mesma análise feita para os casos anteriores é aplicada aqui, ou seja, o comportamento pode ser 

dividido em duas etapas: 

 1ª etapa: Comportamento linear entre a tensão e a deformação, considerado como a 

resposta à tração dos CP’s; 

 2ª etapa: Comportamento característico do cisalhamento, ou seja, elevada deformação 

com um discreto aumento de suporte de carga.  

Percebe-se que o comportamento dos CP’s CA±45°Ø6 se distingue do comportamento 

dos CP’s CA±45°, já que nesses CP’s, ao iniciar a 2° etapa não apresenta capacidade de suporte 

de carga. Neste sentido, o único fator de influência seria a presença da descontinuidade 

geométrica (furo central). 
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Figura 4.64: Diagrama tensão x deformação – Tração uniaxial – CP’s CA±45°Ø6. 

 

A tabela 4.22 mostra os principais valores médios com os respectivos desvios padrões das 

propriedades à tração de resistência, módulo de elasticidade e deformação de ruptura. 
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Tabela 4.22: Propriedades mecânicas – CP’s CA±45°Ø6 – Tração uniaxial. 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Desvio Padrão 

Resistência à tração (MPa) 88,14 6,03 

Módulo de elasticidade
*
 (GPa) 2,62 0,28 

Deformação de ruptura (%) 5,82 0,84 

                       
*
Calculado para 40 % da carga de ruptura 

  

Fratura mecânica dos CP’s CA±45°Ø6 

Para a análise macroscópica da fratura mecânica dos CP’s CA±45°Ø6, figura 4.65, é 

possível perceber uma elevada deformação transversal (estricção) na região próxima à fratura 

final. Observa-se também, certa “invasão” das fibras de aramida no furo. Não foi registrado 

nenhum dano significativo ao longo do galgo, porém é possível perceber a delaminação na região 

da fratura. De acordo com a norma ASTM D5766/D5766M (2011) o modo de fratura é do tipo 

AGM (laminado falha na seção do furo de forma angular e que cruza a linha central do furo). 
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Figura 4.65: Fratura macroscópica - CP’s CA±45°Ø6. 
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Fazendo um comparativo com a fratura dos CP’s CA±45° pode-se concluir que a 

descontinuidade geométrica influenciou na característica da fratura macroscópica, já que nos 

CP’s CA±45° ocorreu o aparecimento das fibras de aramida de forma mais intensa que para os 

CP’s CA±45°Ø6. Fica claro que a descontinuidade geométrica concentrou o dano na região 

próximo da fratura final (região do furo), o que provocou uma intensa deformação na área 

deixando o furo elíptico antes da fratura final. Essas características da fratura podem ser vistas na 

avaliação microscópica, figura 4.66 (a), que mostra a região da superfície do furo, sem fissuras, 

porém com a invasão das fibras de aramida.  

 
                                           (a) 

 
(b) 

Figura 4.66: Fratura mecânica – CP’s CA±45°Ø6.  
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Dando continuidade à análise microscópica dos CP’s CA±45°, a figura 4.66 (b) mostra a 

característica geral da fratura na qual é possível ver as fibras de carbono orientadas à + 45° e as 

fibras de aramida à - 45° com o esgarçamento em destaque somente na região da fratura final. 

Para esses CP’s a presença de microflambagem das fibras de aramida é menos intensa quando 

comparada com as outras direções de aplicação da carga. 

 

4.3.4. Estudos comparativos - CP’s CACØ6 x CAAØ6 x CA±45°Ø6 

Influência da anisotropia com descontinuidade geométrica  

Nesta seção é realizado um estudo da influência da anisotropia, para o LCA, com a 

presença da descontinuidade geométrica (furo central circular normativo de 6 mm (w/D = 6). 

Avaliando inicialmente as curvas médias obtidas nos ensaios dos CP’s CACØ6, CAAØ6 e 

CA±45°Ø6 percebe-se, pela figura 4.67, que os CP’s CACØ6 apresentam a maior rigidez, os 

CP’s CAAØ6 a maior resistência à tração e os CP’s CA±45°Ø6 a maior deformação na ruptura, 

destacando a forte influência da escolha da direção do carregamento, mesmo com a presença da 

descontinuidade geométrica.  
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Figura 4.67: Influências da anisotropia/descontinuidade geométrica –  

CP’s CACØ6 x CAAØ6 x CA±45°Ø6. 
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Em termos qualitativos, a tabela 4.23 mostra os ganhos e/ou perdas (em termos 

percentuais) para as propriedades de resistência e módulo de elasticidade. Os valores foram 

calculados com relação às médias dos CP’s CACØ6, CAAØ6 e CA±45°Ø6. Para a resistência à 

tração os CP’s CAAØ6 mostram uma superioridade em relação aos CP’s CACØ6 e aos CP’s 

CA±45°Ø6. Na rigidez (módulo de elasticidade) os CP’s CACØ6 foram os que apresentaram 

superioridade com respeito aos CP’s CAAØ6 e CA±45°Ø6.  

 

Tabela 4.23: Influência da Anisotropia/descontinuidade geométrica  – Ensaio de Tração Uniaxial 

– CACØ6 x CAAØ6 x CA±45°Ø6. 

Propriedades Mecânicas Diferença percentual (%) 

Resistência à tração (MPa) 

CAAØ6 > 6,6 % CACØ6 

CACØ6 > 53,9 % CA±45°Ø6 

CAAØ6 > 57,0 % CA±45°Ø6 

Módulo de elasticidade (GPa) 

CACØ6 > 24,7 % CAAØ6 

CACØ6 > 49,4 % CA±45°Ø6 

CAAØ6 >32,8 % CA±45°Ø6 

 

 No que diz respeito às diferenças nas características da fratura mecânica ocorridas, a 

figura 4.68 mostra uma quadro comparativo envolvendo tanto a fratura macroscópica quanto 

microscópica para os CP’s CACØ6 x CAAØ6 x CA±45°Ø6. 
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Figura 4.68: Fratura mecânica – quadro comparativo – CACØ6 x CAAØ6 x CA±45°Ø6. 

 

4.3.5 Comparativo simultâneo: anisotropia x descontinuidade geométrica – LCA 

 Este tópico tem o mesmo tipo de análise desenvolvido para o estudo comparativo 

simultâneo: anisotropia x descontinuidade geométrica – LCV, porém com uma forma de 

apresentação dos resultados em termos de um diagrama global.  

 Na avaliação da figura 4.69, o comportamento é semelhante ao encontrado apara o LCV, 

no qual o efeito da anisotropia é mais forte para os CP’s para o estado original tanto para a 

resistência à tração quanto para o módulo de elasticidade (que pode ser confirmado pela análise 

das tabelas 4.19 e 4.23). Destaca-se que exceções são para os módulos de elasticidade, já que a 

diferença percentual do CAC x CAA é inferior a do CACØ6 x CAAØ6.  O fato poder ser 

explicado pela perda da linearidade dos CP’s CAAØ6, fazendo com que seu módulo de 

elasticidade seja inferior quando comparado com o estado original. 

C
A

C
Ø

6
 

•Modo de fratura: 
LGM; 

•Presença 
microfissuras; 

•Região da superfície 
do furo sem fissuras ou 
trincas; 

•Arranque de feixe de 
fibras;  

•Microflambagem e 
esgarçamento da fibra 
de aramida; 

•Fratura adesiva. 
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A
Ø

6
 •Modo de fratura: LGM; 

•Fissuras transversais ao 
longo de todo o galgo; 

•Fissuras intensas na 
região da fratura; 

•Borda do furo é 
registrado um intenso 
rasgamento das fibras 
de aramida;  

•Região da superfície do 
furo sem fissuras ou 
trincas; 

•Microflambagem e 
esgarçamento da fibra 
de aramida; 

•Fratura adesiva. 

C
A

±
4
5
°Ø

6
 •Modo de fratura: 

AGM;  

•Deformação intensa - 
estricção 

•Delaminação na região 
da fratura; 

•Região da superfície 
do furo sem fissuras ou 
trincas, porém com a 
invasão da fibra de 
aramida;  

•Microflambagem e 
esgarçamento da fibra 
de aramida. 
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Figura 4.69: Influência simultânea – anisotropia x descontinuidade geométrica – LCA.  

  

Realizando uma avaliação das propriedades residuais, ou seja, da capacidade de retenção 

das propriedades de resistência à tração (resistência residual) e do módulo de elasticidade 

(módulo residual) para as três direções de carregamento no LCA, está resumida na tabela 4.24. 

Pelos resultados percebe-se que a direção do carregamento na fibra de aramida apresentou os 

menores percentuais de retenção de propriedade, 52 % para resistência mecânica e 61 % para o 

módulo de elasticidade.  

Os CP’s com as fibras de carbono e de aramida orientadas à 45° da direção de 

carregamento apresentaram a melhor capacidade de retenção das propriedades. Para a resistência 

mecânica à tração, os CP’s com a descontinuidade geométrica apresentaram uma resistência 

superior aos dos CP’s no estado original. Isso ocorreu devido os CP’s CA±45° não apresentarem 

o suporte de carga após o aparecimento da tensão de cisalhamento, enquanto que os CP’s 

CA±45°Ø6 apresentaram uma leve capacidade de suporte de carga, devido à descontinuidade 

geométrica concentrar a deformação sofrida na região do furo, aliviando a tensão de 

cisalhamento. Em relação ao módulo de elasticidade os CP’s CA±45°Ø6 retiveram 96 % da 

propriedade, sendo a diferença inferior ao desvio padrão do módulo encontrado para os CP’s 

CA±45°Ø6. 
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CAC 
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Tabela 4.24: Propriedades residuais/anisotropia – LCA. 

 Resistência Residual Módulo Residual 

CACØ6/CAC 0,64 0,75 

CAAØ6/CAA 0,52 0,61 

CA±45°Ø6/CA±45° 1,06 0,96 

 

 

4.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO - ESTUDO DA HIBRIDIZAÇÃO  

 

4.4.1. Influência da hibridização para o estado original – fibra de carbono no sentido do 

carregamento 

Buscando compreender a influência do tipo de hibridização desenvolvida para os tecidos 

de reforços em estudo, se fez necessário a análise de estudos comparativos com os conjuntos de 

corpos de provas submetidos ao ensaio de tração uniaxial. Para tanto, o mesmo foi realizado 

apenas com o sentido do carregamento na direção da fibra de carbono (parâmetro relativo), uma 

vez que a influência da hibridização se resume à utilização de diferentes fibras na direção 

transversal ao mesmo, ou seja, que para os CP’s CVC é a fibra de vidro e para os CP’s CAC é a 

fibra de aramida.   

A figura 4.70 mostra o diagrama tensão x deformação com as curvas médias dos CP’s 

CVC e CAC (estado original) e a tabela 4.25 com os ganhos/perdas (em percentual) das 

propriedades de resistência à tração e módulo de elasticidade.   

Na figura 4.70, observando as curvas médias dos CP’s CVC e CAC, pode-se concluir que 

a hibridização (mudança do tipo de fibra utilizada na trama) mostrou uma forte influência no 

comportamento à tração dos laminados. Primeiramente, destaca-se o perfil da curva tensão x 

deformação que, para os CP’s CAC, a curva é considerada linear; enquanto que para os CP’s 

CVC, o mesmo apresenta nitidamente um comportamento bi-linear, já descrito na seção 4.2.1.  
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Figura 4.70: Diagrama tensão x deformação – Curvas médias: CP’s CVC x CP’s CAC. 

 

No estudo da influência em termos de ganho/perdas nas propriedades de resistência à 

tração e módulo de elasticidade, os CP’s CVC obtiveram superioridade em todas essas 

propriedades quando comparadas as obtidas pelos CP’s CAC, e expostas na tabela 4.25. Ressalva 

se faz no que diz respeito ao comportamento do módulo de elasticidade, onde se observa que os 

CP’s CVC, no início do ensaio, o módulo inicial para esses CP’s e o módulo dos CP’s CAC são 

praticamente os mesmos. Já no que diz respeito ao módulo final dos CP´s CVC se mostra 

superior ao módulo de elasticidade dos CP’s CAC.  

 

Tabela 4.25: Diferença percentual – CVC x CAC. 

 Propriedades Mecânicas Ganhos/Perdas (%) 

 Resistência última (MPa) CVC > 45,9 % CAC 

 Módulo de elasticidade (GPa) 
CAC> 2,8 % CVC

1
  

CVC
2
> 47,1 % CAC 

                                 1
 Módulo de elasticidade inicial; 

2
Módulo de elasticidade final 

 

 

CVC 

CAC 
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4.4.2. Influência da hibridização com descontinuidade geométrica – fibra de carbono no 

sentido do carregamento 

 Neste tópico também serão estudados os conjuntos de corpos de provas que tiveram o 

ensaio de tração uniaxial realizado com o sentido do carregamento na direção das fibras de 

carbono (parâmetro relativo), porém agora, os que contêm a descontinuidade geométrica (furo 

central de 6 mm). Destaca-se a influência da hibridização se resume à utilização de diferentes 

tipos fibras na direção transversal, ou seja, que para os CP’s CVCØ6 é a fibra de vidro e para os 

CP’s CACØ6 é a fibra de aramida. 

 A análise da influência da hibridização encontra-se na figura 4.71, perfil tensão x 

deformação das curvas médias dos CP’s CVCØ6 x CACØ6 e pela tabela 4.26 com os 

ganhos/perdas (em percentual) das propriedades de resistência à tração e módulo de elasticidade. 
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Figura 4.71: Diagrama tensão x deformação – Curvas médias: CVCØ6 x CACØ6. 

 

A figura 4.71 mostra que a hibridização com a presença da descontinuidade geométrica 

sofreu forte influência: primeiramente, como para o comparativo no estado original (tópico 4.4.1) 

o perfil da curva tensão x deformação foi distinta, já que os CP’s CACØ6 apresentaram um perfil 

considerado linear, enquanto que os CP’s CVCØ6 apresentaram o perfil com o comportamento 

bi-linear; a resistência à tração do CVCØ6 é maior que resistência do CACØ6, porém destaca-se 

CVCØ6 

CACØ6 
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que para o estado original a diferença percentual foi superior, mostrando que para essa 

propriedade a influência foi maior para o estado original; o módulo de elasticidade do CACØ6 é 

superior (tabela 4.26) ao módulo de elasticidade inicial do CVCØ6
1
, resultado diferente do 

encontrado para estado original, no qual os módulos CAC e CVC
1
 puderam ser considerados 

iguais; e o módulo de elasticidade final dos CP’s CVCØ6
2
 é 49,3% superior aos dos CP’s 

CACØ6.  

Tabela 4.26: Diferença percentual – CVCØ6 x CACØ6. 

 Propriedades Mecânicas Ganhos/Perdas (%) 

 Resistência última (MPa) CVCØ6> 36,5 % CACØ6 

 Módulo de elasticidade (GPa) 
CACØ6> 26,3% CVCØ6

1
  

CVCØ6
2
> 49,3 % CACØ6 

                       1
 Módulo de elasticidade inicial; 

2
Módulo de elasticidade final 

 

4.4.3. Influência da hibridização e anisotropia para o estado original 

 Nesta seção a ênfase é dada à influência da aplicação da carga não coincidente 

necessariamente com as fibras de carbono, ou seja, quando as mesmas se encontram transversais 

(CAA e CVV) e a ±45° (CA±45° e CV±45°). Nesse sentido, essas direções são consideradas 

como parâmetros relativos da hibridização.    

A figura 4.72 mostra o diagrama tensão x deformação das curvas médias dos CP’s CVV, 

CAA, CV±45° e CA±45° e a tabela 4.27 com os ganhos/perdas (em percentual) das propriedades 

de resistência à tração e módulo de elasticidade. 

 Iniciando pela análise dos CP’s que apresentam a fibra de carbono na seção transversal ao 

sentido do carregamento (90°), e fibra de vidro ou fibra de aramida no sentido do carregamento, 

para os CP’s CAA e CVV, respectivamente.  

Para a resistência à tração e para o módulo de elasticidade, pela figura 4.72, nota-se que o 

comportamento da fibra de aramida (CAA) no sentido do carregamento proporciona melhores 

resultados do que quando utilizado a fibra de vidro (CVV), tanto para a resistência à tração 

quanto para o módulo de elasticidade. 

Destaca-se que, ao se realizar o ensaio de tração da mecha das fibras de aramida (tópico 

4.1.2), a mesma apresentou um comportamento superior que os das mechas das fibras de carbono 
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e de vidro (ambas apresentaram carga de ruptura semelhante). Isto deixa coerente o resultado, já 

que quando comparado à influência da anisotropia no tópico 4.3.2 foi observada uma perda de 

24,4% na resistência última quando escolhida a direção carbono (CP’s CAC) em relação aos da 

direção de aramida (CP’s CAA), ou seja, o comportamento superior à tração das fibras de 

aramida prevaleceu para todas as outras fibras do LCA, como esperado nos ensaios da resistência 

à tração das mechas separadamente.  

No comparativo do efeito da hibridização com as fibras orientadas a ±45°, destaque seja 

dado que, em ambos os laminados (LCV e LCA) existe a fibra de carbono a +45° e a – 45° está a 

fibra de vidro ou a fibra de aramida, para o CV±45° e CA±45°, respectivamente.  Pela figura 

4.72, percebe-se que o inicio do cisalhamento (deformação plástica) para ambos os materiais, 

ocorre praticamente para a mesma resistência (cerca de 80 MPa). Porém observa-se que os CP’s 

CA±45°, após essa etapa, o corpo de prova praticamente perde todo o suporte de carga, enquanto 

que os CP’s CV±45° conservam certa capacidade de suporte de carga (cerca de 50% do primeira 

etapa, detalhado na figura 4.26), mostrando que a escolha da fibra a -45° influenciou diretamente 

no comportamento mecânico dos materiais, ou seja, no perfil da curva tensão x deformação. 

Analisando a influência das propriedades mecânicas, percebe-se que ao se optar pela fibra 

de vidro, em relação à fibra de aramida na direção a ±45°, na resistência mecânica os CV±45° 

apresentaram maior resistência final. Porém, como nos projetos mecânicos, são utilizados os 

valores de tensão anterior à deformação plástica, logo não existe praticamente nenhuma diferença 

das resistências elásticas, que são em torno de 80 MPa.  Em relação ao módulo de elasticidade, a 

diferença percentual é de 6 %, porém, devido o desvios padrão do módulo de elasticidade obtido 

para os CP’s CV±45°, pode-se afirmar que praticamente a escolha da fibra a -45° não influenciou 

no módulo de elasticidade.  

Realizando uma avaliação conjunta dos CP’s CAA, CVV, CA±45° e CV±45° (figura 

4.72) pode-se afirmar que a hibridização a ±45° praticamente não apresentou uma influência 

significativa na região elástica dos materiais (até aproximadamente 80 MPa), enquanto a 

hibridização a 90° influenciou significativamente no módulo de elasticidade e na resistência à 

tração, mostrando o forte efeito da anisotropia em conjunto com hibridização. 
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Figura 4.72: Diagrama tensão x deformação – Curvas médias: CAA x CVV x CA±45° x 

CV±45°. 

 

 

Tabela 4.27: Diferença percentual – CAA x CVV x CA±45° x CV±45°. 

 Propriedades Mecânicas Ganhos/Perdas (%) 

 Resistência última (MPa) 
CAA> 30,3 % CVV 

CV±45°> 35,5 % CA±45° 

 Módulo de elasticidade (GPa) 
CAA> 19,5 % CVV 

CV±45°> 5,8 % CA±45° 

 

4.4.4. Influência da hibridização e anisotropia com descontinuidade geométrica 

Nesta seção ênfase é dada à influência da aplicação da carga não coincidente 

necessariamente com as fibras de carbono, ou seja, quando as mesmas se encontram transversais 

e a ±45°, porém somando-se o efeito da descontinuidade geométrica (furo central de 6 mm). 

Nesse sentido, essas direções são consideradas como parâmetros relativos da hibridização.  

Para a análise em estudo, será utilizado o diagrama tensão x deformação das curvas 

médias dos CP’s CAAØ6, CVVØ6, CA±45°Ø6 e CV±45°Ø6 (figura 4.73) e a tabela 4.28 com os 

ganhos/perdas (em percentual) das propriedades de resistência à tração e módulo de elasticidade. 

Pela figura 4.73, percebe-se que: os CP’s CAAØ6 apresenta um melhor desempenho que 

CP’s CVVØ6 para a resistência à tração; e no que diz respeito ao módulo de elasticidade dos 

CV±45° 

CA±45° 

CAA 

CVV 
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CP’s CAAØ6 foi maior apenas 3,1 % (tabela 4.28) que o CP’s CVVØ6. Devido aos desvios 

padrões dos módulos de elasticidades dos materiais, pode-se afirmar que não existe diferença 

significativa entre eles.  Destaca-se que acrescentando a descontinuidade geométrica aos CP’s 

com a fibra de carbono a 90° (CVVØ6 e CAAØ6), a diferença percentual, tanto para a resistência 

à tração, quanto o módulo de elasticidade, é inferior às obtidas no estado original (CVV e CAA). 

  Avaliando o comportamento da fibra de carbono a +45° com a presença da 

descontinuidade geométrica, observa-se uma leve superioridade do CV±45°Ø6 na resistência à 

tração em relação ao CA±45°Ø6. Realizando um comparativo com o resultado obtido no estado 

original (CV±45° x CA±45°) constata-se que, para a resistência à tração, a diferença percentual 

foi de 35,5 %. Pode-se atribuir a diferença à forte influência do fator de concentração de tensão 

na orientação das fibras à ±45°, principalmente no que diz respeito à capacidade de suporte de 

carga após o início da tensão de cisalhamento, já que os CP’s CA±45° não apresentaram 

nenhuma capacidade, enquanto que os CP’s CA±45°Ø6 apresentaram alguma capacidade de 

suporte de carga (ocasionado uma maior capacidade de carga para o CP’s com a descontinuidade 

geométrica), ou seja, o furo de 6 mm aliviou a tensão de cisalhamento entre as fibras, 

aumentando levemente o suporte de carga. 

Para o módulo de elasticidade, as fibras de vidro à -45° apresentaram um melhor 

desempenho. Ao optar pela fibra de vidro, tem-se um aumento de 20,6 % (tabela 4.28) em 

relação à escolha da fibra de aramida, diferença essa é superior à encontrada para o estado 

original. 

 Avaliando a descontinuidade geométrica, hibridização e anisotropia, percebe-se que para 

a resistência à tração, tanto no comparativo CVVØ6 x CAAØ6 quanto para CV±45°Ø6 x 

CA±45°Ø6, a presença do furo acarretou em uma menor diferença percentual quando comparado 

às diferenças percentuais no estado original (CVV x CAA e CV±45° x CA±45°), 

respectivamente. Para o módulo de elasticidade o comportamento permaneceu o mesmo para 

CVVØ6 x CAAØ6, quando comparado à diferença percentual do CVV x CAA.  Porém, quando 

analisado o CV±45°Ø6 x CA±45°Ø6 e o CV±45° x CA±45° ocorreu o inverso, tendo essa 

diferença do módulo de elasticidade aumentada com a descontinuidade geométrica. 
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Figura 4.73: Diagrama tensão x deformação – Curvas médias: CAAØ6 x CVVØ6 x CA±45°Ø6 

x CV±45°Ø6. 

 

Tabela 4.28: Diferença percentual – CAAØ6 x CVVØ6 x CA±45°Ø6 x CV±45°Ø6. 

 Propriedades Mecânicas Ganhos/Perdas (%) 

 Resistência última (MPa) 
CAAØ6> 19,4 % CVVØ6 

CV±45°Ø6> 4,9 % CA±45°Ø6 

 Módulo de elasticidade (GPa) 
CAAØ6> 3,1 % CVVØ6 

CV±45°Ø6> 20,6 % CA±45°Ø6 

 

4.5. INFLUÊNCIA SIMULTÂNEA: HIBRIDIZAÇÃO X ANISOTROPIA X 

DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA  

 

Neste tópico será realizando um comparativo global com as propriedades de resistência à 

tração, módulo de elasticidade (figura 4.74) e uma análise da característica da fratura para todos 

os CP’s estudados até o presente momento (CVC x CVV x CV±45° x CVCØ6 x CVVØ6 x 

CV±45°Ø6 x. CAC x CAA x CA±45° x CACØ6 x CAAØ6 x CA±45°Ø6). Com esses 

comparativos será possível visualizar a influência da hibridização, anisotropia e descontinuidade 

geométrica de forma simultânea. 
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CA±45°Ø6 

CAAØ6 
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Pela figura 4.74, é possível perceber que os CP’s CVC apresentaram elevada 

superioridade em relação a todos os outros CP’s, tanto na resistência à tração quanto na rigidez. 

De forma geral, destaca-se o elevado desempenho, para ambos os laminados (LCV e LCA), 

quando o ensaio de tração uniaxial é realizado no sentido da fibra de carbono.  Fazendo uma 

análise da rigidez em ordem decrescente dos 3 melhores CP’s tem-se: CVC > CVCØ6> CAC. 

No que diz respeito à resistência em ordem decrescente dos 4 melhores CP’s tem-se: CVC > 

CAA> CVCØ6> CAC; o único CP que não tem a fibra de carbono na direção do carregamento é 

o CP CAA (em segundo lugar), devido ao elevado desempenho da fibra de aramida Twaron. 

Além dessas, pelo gráfico (figura 4.74), percebe-se a forte influência da descontinuidade 

geométrica, perda significativa nas propriedades mecânicas, para os CP’s com a carga de tração 

no sentido da fibra de carbono, principalmente para o LCV.  

 Para o carregamento a ±45° (em ambos os laminados), CP’s CV±45°, CV±45°Ø6, 

CA±45° e CA±45°Ø6, apresentaram resistência elástica máxima próxima à 80 MPa, resistência 

considerada pequena, quando comparado aos demais CP’s com o carregamento de tração em 

outras direções. Na resistência à ruptura do CV±45° foi superior, mas acima de 80 MPa todos os 

CP’s sofreram estricção (deformação plástica), logo não podendo ser utilizado em condições de 

projetos. 

 No que diz respeito à característica da fratura, fazendo uma análise das figuras 4.31, 4.44, 

4.57 e 4.68 (que mostram um resumo com todas as características da fratura), destaca-se que 

apesar da influência da anisotropia ter sido mostrada anteriormente para cada condição, agora 

será analisado todos os quadros comparativos juntos, sendo assim possível avaliar a influência da 

descontinuidade e da hibridização, de forma simultânea.  

Para os CP’s com a direção do carregamento a 0° (orientação da fibra de carbono – 

Urdume), percebe-se que os CP’s que têm a fibra de aramida (LCA) como trama (tanto para o 

estado original quanto para com a descontinuidade geométrica – CAC e CACØ6) apresentaram, 

na característica da fratura, o aparecimento de trincas ou microfissuras podendo relacionar ao 

esgarçamento da fibra de Aramida, já que os CP’s com a fibra de vidro (LCV) como trama, não 

apresentaram microfissuras.  
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Figura 4.74: Influência simultânea: hibridização x anisotropia x descontinuidade geométrica. 
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Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

Todos os furos realizados (utilizando como ferramenta de usinagem a fresa) obtiveram 

bom acabamento, já que para todos os CP’s com descontinuidade geométrica a borda do furo 

estava sem fissuras ou trincas. Registra-se, também, que para esses CP’s a fratura ocorreu no 

furo, como exige a norma ASTM D5766/D5766M (2011). Para todas as condições, comparando 

o estado original com a condição da presença furo central, percebe-se que os danos da fratura 

obtiveram uma menor intensidade nesses CP’s. Exemplificando, os CP’s CVV tiveram dois 

pontos de fraturas, porém com apenas um local de ruptura, apresentando fraturas do tipo LAT e 

LGM (ASTM D 3039, 2014), enquanto que os CP’s com o furo central apresentaram somente 

um local de fratura do tipo LGM, falha de tração lateralmente ao longo do centro do furo (ASTM 

D5766/D5766M, 2011). 

Para a condição das fibras orientadas a ±45°, em relação à hibridização, percebe-se que a 

estricção, deformação longitudinal e a desaderência na interface fibra/matriz são mais intensas 

para o LCV, quando comparados ao respectivo estado original (CV±45°x CA±45°) e com os 

CP’s com furo (CV±45°Ø6 e CA±45°Ø6). Ao se observar a influência da descontinuidade 

geométrica (CV±45° x CV±45°Ø6 e CA±45° x CA±45°Ø6) percebe-se que a mesma minimiza 

tanto a estricção e a deformação longitudinal quanto à desaderência na interface fibra/matriz. 

Ao se avaliar a influência da hibridização, o aparecimento da fibra de vidro e deformação 

nos CP’s do LCV foi mais intenso que quando comparado com o aparecimento da fibra de 

aramida e a deformação nos CP’s do LCA tanto para o estado original quanto para a presença da 

descontinuidade geométrica. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO – PREVENÇÃO DE FALHA  

Este capítulo expõe a realização de estudos comparativos relacionados à influência da 

variação da relação w/D (largura do CP/diâmetro do furo) nas propriedades mecânicas dos LCV 

e LCA. Esses estudos têm como base as análises das propriedades residuais, modelo numérico 

(com base no Método dos Elementos Finitos) e utilização dos critérios de falha PSC e ASC, 

todas necessárias ao entendimento do fenômeno da concentração de tensões em ambos os 

laminados. 

 Ressalta-se que os estudos comparativos aqui desenvolvidos para os laminados com os 

corpos de provas tendo as fibras de carbono (Urdume) orientadas no sentido do carregamento, ou 

seja, CP’s CVC e CAC. Essa decisão se dá por esses CP’s apresentarem maior desempenho 

mecânico entre todas as situações estudas até aqui e, bem como, ter o mesmo tipo de fibra na 

direção do carregamento (parâmetro relativo) devido à presença da anisotropia nos tecidos de 

reforços em ambos os laminados.  

Destaca-se também que os estudos comparativos envolvem os CP’s com e sem a presença 

da descontinuidade geométrica, sendo nesse último caso com a utilização de furos centrais de 4, 6 

e 8 mm de diâmetros, ou seja, com as relações w/D de 9, 6 e 4,5, respectivamente.  

 

5.1. INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO w/D NO LCV 

 A análise inicial da influência da variação w/D no LCV foi realizada através do perfil 

tensão x deformação (figura 5.1) para os CP’s CVC, CVCØ4, CVCØ6 e CVCØ8. A tabela 5.1 

mostra todos os valores das principais propriedades mecânicas obtidas no ensaio de tração 

uniaxial e seus respectivos desvios padrões. 

Pelo perfil tensão x deformação apresentado pelos CP’s, observa-se que todos os CP’s do 

LCV com a orientação das fibras de carbono na direção do carregamento apresentaram o efeito 

da não linearidade entre a tensão x deformação, independentemente da presença ou não da 

descontinuidade geométrica e das relações w/D. Logo, destaca-se que para todas as relações w/D 

estudadas para o LCV com o carregamento coincidindo com a orientação da fibra de carbono, 

apresentou o comportamento bi-linear. Ressalta-se, também, que todos os CP’s, durante o ensaio, 
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apresentaram comportamentos semelhantes de fratura e destaca-se que o surgimento de 

microfissura ocorreu próximo a ocorrência da fratura final. 
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Figura 5.1: Perfil tensão x deformação: influência da descontinuidade geométrica no LCV. 

 

Tabela 5.1: Propriedades mecânicas – Tração uniaxial. 

Propriedades 

Mecânicas 

CVC CVCØ4 CVCØ6 CVCØ8 

Valores 

Médios 

Desvio 

Padrão 

Valores 

Médios 

Desvio 

Padrão 

Valores 

Médios 

Desvio 

Padrão 

Valores 

Médios 

Desvio 

Padrão 

Resistência 

última (MPa) 
549,57 25,67 333,79 15,66 300,62 5,38 264,09 8,71 

Módulo de 

elasticidade 

inicial (GPa) 

7,09 0,76 5,30 0,44 3,82 0,17 5,32 0,44 

Módulo de 

elasticidade 

final (GPa) 

13,03 0,65 10,22 0,27 10,21 0,13 9,48 0,11 

Deformação de 

ruptura total 

(%) 

5,17 0,21 3,91 0,18 3,70 0,09 3,22 0,08 
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Pela figura 5.1 e pela tabela 5.1 percebe-se que à medida que o diâmetro do furo aumenta, 

a resistência mecânica à tração do material diminui, indicando que o fator de concentração de 

tensão está sendo intensificado à medida que a razão w/D diminui. Este resultado é esperado, já 

que outros autores (Ye et al., 1998 e MARTIN et al., 2012) também encontraram essa relação. 

 No que diz respeito ao módulo de elasticidade, considerando o módulo final 

(predominante no ensaio) como a propriedade elástica do LCV, observa-se pela tabela 5.1 que o 

mesmo apresenta comportamento semelhante ao da resistência à tração, ou seja, redução em seu 

valor em função do aumento do diâmetro do furo. Essas perdas registradas nas propriedades de 

resistência e rigidez podem ser quantificadas a partir do cálculo das propriedades residuais. 

 

Propriedades Residuais  

A Figura 5.2 mostra os valores da resistência residual e do módulo residual para todas as 

variações w/D propostas configurando-se, mais uma vez, que diminuindo a relação w/D, a 

capacidade de retenção da resistência mecânica e do módulo de elasticidade diminui. Lembrando, 

que as propriedades residuais para o laminado compósito foram obtidas utilizando as equações 

2.1 e 2.2 expostas no capítulo 2. 
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Figura 5.2: Gráfico comparativo da relação w/D e propriedades residuais dos CP’s CVC, 

CVCØ4, CVCØ6 e CVCØ8. 
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Em concordância com o resultado encontrado para a resistência à tração, pode-se destacar o 

trabalho de Ye et al. (1998) que confeccionou dois compósitos com fibras de carbono (com a 

superfície não tratada - G34-700U e tratada - G34-700T) e impregnados com resina epóxi. Uma 

das suas análises foi observar a resistência residual com a variação da relação 2R/W, para ambos 

os materiais, percebe-se que ao aumentar à relação 2R/W (aumentar o diâmetro do furo) a 

resistência residual, capacidade de retenção da resistência, é diminuída para os dois materiais 

propostos. 

Pela análise dos valores de resistência residual, mostrados na figura 5.2, destaca-se a forte 

influência da descontinuidade geométrica sobre as resistências mecânicas no laminado compósito 

utilizando o tecido híbrido carbono/vidro do tipo sarja, já que a maior capacidade de retenção foi 

dos CP’s CVCØ4 e corresponde a 61 %, representando um valor significativo de perda de 

propriedade. 

Outros trabalhos encontraram menor influência, por exemplo: nos laminados compósitos 

(a base de tecidos compósitos 3D de fibras de carbono) proposto por Dai et al. (2015) foi 

registrada uma baixa influência dos furos circulares de 4,1mm e 12,5mm na resistência à tração, 

sendo a maior redução de 18 %. 

Os valores obtidos para os módulos residuais, figura 5.2, também mostram uma influência 

bastante significativa já que a maior capacidade de retenção foi de 78 % para os CP’s CVCØ4 e 

CVCØ6. Ressalta-se, que a variação da relação w/D não acarretou praticamente qualquer 

alteração nos módulos de elasticidade quando se compara os casos dos furos de 4 mm e de 6 mm, 

porém para o furo de 8 mm a influência foi mais intensa. 

 

5.2 ESTUDOS DA PREVENÇÃO DE FALHA - INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE 

TENSÃO: MODELOS NUMÉRICO E ANALÍTICO - LCV 

 

Neste tópico será realizado o estudo da influência da concentração de tensão a partir da 

utilização dos critérios de falhas PSC e ASC na determinação das distâncias características (d0 e 

a0) e pelo fator de concentração de tensão para o LCV. O estudo será realizado para três 

situações como detalhado a seguir. 
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1ª Situação: Determinação do fator de concentração –   
 – Razão normativa, w/D = 6.  

A determinação do   
 , para a razão normativa (w/D = 6) do LCV,  foi realizada a partir 

da equação 2.11 (TAN, 1994; AWERBUCH e MADHUKAR, 1985; e WU e MU, 2003). Foram 

utilizados nessa etapa parâmetros experimentais e teóricos, determinados por intermédio das 

curvas médias obtidas nos ensaios. Foram utilizados: o módulo longitudinal (Ey), como sendo o 

módulo de elasticidade final obtido no ensaio nos CP’s CVCØ6, que apresentou uma 

predominância de aproximadamente 82 % de todo o ensaio; o módulo transversal (Ex) o qual foi 

obtido pelo ensaio nos CP’s CVVØ6; da literatura (CAHN et al, 1993) foram obtidos os valores 

do coeficiente de Poisson (   ) e do módulo de elasticidade tangencial (Gxy). Esses valores são 

para uma lâmina de fibra de carbono e sua utilização se justifica pelo fato do ensaio ser realizado 

na direção da fibra de carbono e assim, apresentar uma predominância em seu comportamento. 

Todos os valores utilizados estão na tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2: Propriedades mecânicas utilizadas na determinação   
   – LCV – Furo normativo. 

Módulo de Elasticidade  

(GPa) 

Módulo de Elasticidade 

tangencial (GPa) 
Coeficiente de Poisson 

Ex
 

Ey Gxy xy 

3,78 10,21 6,40 0,38 

 

Com todos os dados necessários, o fator de concentração de tensão (  
 ) para o CP 

CVCØ6 (ver tabela 5.3) foi determinado segundo a equação 2.11. Em seguida, utilizando-se dos 

critérios de falha PSC e ASC de forma semi-empírica, e considerando os valores da resistência 

residual obtidos experimentalmente, do   
  calculado e conhecendo o valor do raio (R), foram 

determinadas as distâncias características d0 e a0 utilizando as equações 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8. (ver 

tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3: Valores de   
 , d0 e a0 – LCV – Furo normativo. 

Configuração 
Fator de concentração de tensão 

  
 

 

PSC 

d0 (mm) 

ASC 

a0 (mm) 

CVCØ6 3,00 0,90 2,30 
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  É importante ressaltar que o valor de   
  obtido para o furo normativo de LCV (tabela 

5.3) é idêntico ao fator de concentração de tensão geométrico indicado para materiais 

considerados isotrópicos (AWERBUCH e MADHUKAR, 1985). 

 

2ª Situação: Modelagem numérica – Razão normativa, w/D = 6. 

Utilizando a modelagem numérica pelo código computacional – ADINA, foram 

determinadas as distâncias características d0 e a0 para os CP’s CVCØ6 do LCV. Destacando-se 

que a carga, nesse caso, é aplicada na direção da fibra de carbono.  

Para a modelagem, foram utilizadas as propriedades mecânicas determinadas por 

intermédio das curvas médias obtidas nos ensaios, como o módulo longitudinal (Ey) obtido nos 

ensaios nos CP’s CVCØ6, o módulo transversal (Ex) obtido pelo ensaio nos CP’s CVVØ6, o 

coeficiente de Poisson (   ) e o módulo elasticidade tangencial (Gxy), ou seja, as mesmas 

propriedades elásticas utilizadas na determinação   
 .  

Destaca-se que o objetivo da análise pelo Método de Elementos Finitos (MEF) é avaliar o 

campo de tensões na região do furo. No modelo proposto, a tensão de ruptura obtida pelo método 

de elementos finitos, correspondente ao limite da análise de colapso, é de 300,71 MPa que 

aproxima-se do valor obtido experimentalmente que é de 300,62 MPa. 

As outras propriedades elásticas requeridas para a realização da análise computacional 

como: o módulo de elasticidade na direção da espessura dos CP’s (Ez), os módulos de 

cisalhamento transversais (Gxz e Gyz), e os coeficientes de Poisson (xz, e yz) foram extraídos da 

literatura (CAHN et al, 1993 e DANIEL e ISHAI, 2006). A tabela 5.4 mostra todos os 

parâmetros utilizados para a modelagem do CP CVCØ6. 

 

Tabela 5.4: Propriedades elásticas utilizadas na modelagem – LCV – Furo normativo. 

Módulo de Elasticidade  

(GPa) 

Módulo de Elasticidade 

Tangencial 

(GPa) 

Coeficiente de Poisson 

Ex
 

Ey Ez Gxy Gxz= Gyz xy xz= yz 

3,78 10,21 8,00 6,40 4,30 0,38 0,25 
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 Depois de inseridos os parâmetros para realização da modelagem, a análise se constitui na 

consideração do colapso dos corpos de prova e, assim, a partir dessa situação foi determinada a 

curva de tensão x deformação para o CVCØ6, destacada na figura 5.3. Os perfis representam as 

curvas médias obtidas experimentalmente (no ensaio de tração uniaxial) e computacionalmente a 

partir da modelagem pelo código ADINA. Na figura 5.3 a curva descontinua representa a 

projeção da curva da modelagem sobre a curva do ensaio. 
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Figura 5.3: Perfil tensão x deformação: modelo numérico x experimental - CVCØ6. 

 

Em seguida, para o CP normativo, foi gerado o perfil da tensão x distância (figura 5.4) 

que mostra o comportamento do campo de tensões na seção transversal do CP, nas vizinhanças 

da descontinuidade geométrica (furo central), e assim, foram determinadas as distâncias 

características d0 e a0, também mostradas na figura 5.4.  

Destaca-se que a distância d0 foi medida a partir da borda da descontinuidade (coordenada 

0 (zero)) até a coordenada em que a tensão se iguala à tensão de ruptura para a condição original 

(sem furo, ou seja, CVC) e apresentada na tabela 5.1, enquanto que a distância a0 é medida a 

partir da borda da descontinuidade até a coordenada que se iguala ao ponto da tensão média 

calculada para a condição original na qual, as áreas acima e abaixo da linha de tensão de ruptura 

do CVCØ6 se igualam. 

CVCØ6 

(EXPERIMENTAL) 

CVCØ6 

(ADINA) 
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Figura 5.4: Perfil tensão x distância: modelo numérico – CVCØ6. 

 

 Realizando uma análise comparativa entre os resultados obtidos das distâncias 

características d0 e a0, ou seja, pela equação do fator de concentração   
  (tabela 5.3) e pelo 

MEF, percebe-se que estas distâncias apresentaram uma diferença percentual de 23 % e 22 %, 

respectivamente.  Porém, destaca-se que a teoria dos critérios de falha PSC e ASC afirmam que 

os valores encontrados para as distâncias características, d0 e a0, é a distância medida a partir da 

borda da descontinuidade até a coordenada em que a tensão é superior ou igual à tensão de 

ruptura ou tensão média, respectivamente, calculada para a condição original. Logo, se pode 

concluir como primeira validação dos modelos que a 1° situação e a 2° situação estão em 

satisfatória concordância, já que os valores encontrados estão dentro da formulação dos critérios 

de falhas envolvidos.  

 

3ª Situação: Utilização do fator de concentração de tensão geométrico (KG)  

Nesta seção, as distâncias características são determinas pelos modelos de falha PSC e 

ASC de forma semi-empírica, considerando os valores da resistência residual determinados 

experimentalmente para o LCV. No cálculo semi-empírico das distâncias características foram 

utilizados os valores do fator de concentração (KG) (SHIGLEY e MISCHKE, 1989) determinado 

unicamente em função da geometria do CP ensaiado. Conhecidos os valores de KG, de R (raio do 

𝑑       𝑚𝑚 

𝑎    96 𝑚𝑚 

 

𝜎𝐶𝑉𝐶   49    𝑀𝑃𝑎 
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furo) e da resistência residual, aplicando nas equações 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8 encontram-se os valores 

das distâncias características d0 e a0 por ambos os critérios para os CP’s CVCØ6 (tabela 5.5). 

Todo o procedimento também foi usado para os cálculos das distâncias características referentes 

aos CP’s CVCØ4 e CVCØ8. 

 

Tabela 5.5: Valores de KG, d0 e a0 - LCV. 

Configuração 
Fator de concentração de tensão 

KG 

PSC 

d0 (mm) 

ASC 

a0 (mm) 

CVCØ4 2,66 0,85 2,21 

CVCØ6 2,58 0,96 2,24 

CVCØ8 2,49 0,80 1,64 

 

Pela tabela 5.5, analisando inicialmente os valores das distâncias características d0 e a0 

para o CVCØ6 percebe-se que o resultado obtido para distância d0 é menor que o valor 

encontrado pelo MEF (este, superior aproximadamente a18 %). O valor de a0 obtido pelo fator de 

concentração de tensão geométrico também é menor que o obtido pelo MEF (aproximadamente 

24 %). Porém, em um comparativo entre a 1ª situação (  
 ) e a 3ª situação (  ), percebe-se uma 

diferença percentual de apenas 6,25 % e de 2,17 % para as distâncias características d0 e a0, 

respectivamente, indicando que a aproximação do módulo final predominante foi mais adequada 

para o equacionamento 2.11 (  
 ) do que para a modelagem numérica, quando comparado com a 

3ª situação. 

Pela tabela 5.5 é possível perceber que o furo de 6 mm (normativo) apresentou um maior 

valor de d0 e a0, indicando um menor efeito da concentração de tensão para esta razão, quando 

comparada com os outros furos (4 mm e 8 mm). O maior efeito da concentração de tensão foi 

para o furo de 8 mm seguido do furo de 4 mm. Essa análise tem como base as perdas registradas 

tanto na resistência residual quanto no módulo residual. Os resultados mostraram que o uso do 

valor KG, ou seja, determinado unicamente em função da geometria, apresentam boa aproximação 

principalmente com relação à região de atuação da concentração da tensão tendo em vista, 

também, as validações (no uso das duas diferentes formas da determinação dos fatores de 

concentração de tensão) ocorridas para o furo normativo. 
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5.3. INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO w/D NO LCA 

Nesta secção é realizada a análise da influência da variação w/D no LCA. O estudo da 

influência dessa relação tem como base o perfil tensão x deformação (figura 5.5) com as curvas 

médias dos CP’s CAC, CACØ4, CACØ6 e CACØ8. A tabela 5.6 mostra as principais 

propriedades mecânicas obtidas nos ensaios de tração uniaxial com seus respectivos desvios 

padrões. 
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Figura 5.5: Diagrama tensão x deformação: influência da variação da descontinuidade 

geométrica no LCA. 

 

 

Pela análise da figura 5.5, percebe-se que todas as curvas médias apresentam um 

comportamento tensão x deformação que pode ser caracterizado como linear até a fratura final, 

comportamento esse, característico dos materiais compósitos poliméricos a base de resinas 

termofixas.  

Pela figura 5.5 e tabela 5.6 pode-se perceber que, à medida que o diâmetro do furo central 

aumenta, a capacidade do suporte de carga diminui como observado na seção 5.1 para o caso do 

laminado LCV e já observado por outros autores (YE et al., 1998 e MARTIN et al., 2012). Em 

relação ao módulo de elasticidade dos CP’s com descontinuidade geométrica, obteve-se um 
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comportamento diferente do encontrado para o LCV, já que, à medida que aumenta o diâmetro 

do furo central, o módulo de elasticidade do material aumenta.  

 

 

Tabela 5.6: Propriedades mecânicas – Tração uniaxial. 

Propriedades 

Mecânicas 

CAC CACØ4 CACØ6 CACØ8 

Valores 

Médios 

Desvio 

Padrão 

Valores 

Médios 

Desvio 

Padrão 

Valores 

Médios 

Desvio 

Padrão 

Valores 

Médios 

Desvio 

Padrão 

Resistência 

última (MPa) 
297,41 29,33 206,76 6,43 191,27 6,02 165,88 2,45 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

6,89 0,35 4,55 0,31 5,18 0,34 5,59 0,60 

Deformação de 

ruptura total 

(%) 

3,80 0,24 3,50 0,21 2,98 0,09 2,58 0,18 

 

Propriedades Residuais  

Para a avaliação das propriedades de resistência residual e do módulo residual (para todas 

as variações w/D), foi elaborada a figura 5.6. Nesse estudo, percebe-se uma relação inversa, entre 

a resistência à tração e o módulo de elasticidade. Ressalta-se que a capacidade de retenção do 

módulo de elasticidade foi superior que a da resistência mecânica.  
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Figura 5.6: Gráfico comparativo da relação w/D e propriedades residuais dos CP’s CAC, 

CACØ4, CACØ6 e CACØ8. 

 

Fazendo uma avaliação dos valores de resistência residual, mostrados na figura 5.6, 

percebe-se a forte influência das descontinuidades geométricas (furos centrais de 4 mm, 6 mm e 8 

mm) sobre a resistência mecânica no compósito utilizando o tecido híbrido carbono/aramida do 

tipo sarja, já que a maior capacidade de retenção foi para os CP’s CACØ4 e corresponde a 70%, 

representando um valor muito significativo de perda de propriedade. 

 

5.4 ESTUDOS DA PREVENÇÃO DE FALHA - INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE 

TENSÃO: MODELOS NUMÉRICO E ANALÍTICO - LCA 

 

Neste tópico será realizado o estudo da influência da concentração de tensão pela 

determinação das distâncias características (d0 e a0) e pelo fator de concentração de tensão para o 

LCA. O estudo será realizado para três situações como detalhado a seguir. 

 

 

 

CAC 

CACØ4 

CACØ6 

CACØ8 

𝑅
𝑆
 
 
  
 

 

𝑅𝑀    66 

𝑅
𝑆
 
 
 6
4

 

𝑅𝑀       

𝑅𝑀       

𝑅
𝑆
 
 
  
6

 



 

 

176 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO – PREVENÇÃO DE FALHA 

Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

1ª Situação: Determinação do fator de concentração –   
 – Razão normativa, w/D = 6.  

Neste tópico foi determinado o fator de concentração de tensão (  
 ), para a razão w/D =6 

(normativa) do LCA, a partir de um equacionamento consolidado (TAN, 1994; AWERBUCH e 

MADHUKAR, 1985; e WU e MU, 2003), mostrado na equação 2.11. Para realizar a 

determinação do   
  foram utilizados os módulos de elasticidade determinados por intermédio 

das curvas médias obtidas nos ensaios. São eles: o módulo longitudinal (Ey) referente aos CP’s 

CACØ6 e o módulo transversal (Ex) obtido nos CP’s CAAØ6. Já os valores do coeficiente de 

Poisson (   ) e módulo de elasticidade tangencial (Gxy) foram extraídos da literatura (CAHN et 

al, 1993), os dados para uma lâmina de fibras de carbono, onde a sua utilização se justifica pelo 

fato do ensaio ser realizado na direção das fibras de carbono e assim, apresentar uma 

predominância em seu comportamento. Os valores utilizados estão mostrados na tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7: Propriedades mecânicas utilizadas na determinação do   
  – LCA – furo normativo. 

Módulo de Elasticidade  

(GPa) 

Módulo de Elasticidade 

tangencial 

(GPa) 

Coeficiente de Poisson 

Ex
 

Ey Gxy xy 

3,90 5,18 6,40 0,38 

 

Com a determinação do fator de concentração de tensão   
  (equação 2.11) e utilizando-

se dos critérios de falha PSC e ASC de forma semi-empírica, ou seja, considerando os valores da 

resistência residual determinados experimentalmente e conhecendo o valor de R (raio do furo), 

foram determinadas as distâncias características d0 e a0, utilizando as equações 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8. 

Os resultados estão mostrados na tabela 5.8.  

 

Tabela 5.8:Valores de   
 , d0 e a0 – LCA – Furo normativo. 

Configuração 
Fator de concentração de tensão 

  
 

 

PSC 

d0 (mm) 

ASC 

a0 (mm) 

CACØ6 2,53 1,49 3,95 
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2ª Situação: Modelagem numérica – Razão normativa, w/D = 6. 

Nessa seção são expostos os resultados obtidos a partir da modelagem numérica realizada 

no código computacional – ADINA para o CP CACØ6 do LCA. Ressalta-se que a carga é 

aplicada na direção da fibra de carbono. Para a modelagem, foram utilizadas as propriedades 

mecânicas determinadas por intermédio das curvas médias obtidas nos ensaios, como o módulo 

longitudinal (Ey), referente aos CP’s CACØ6, e o módulo transversal (Ex), aos CP’s CAAØ6, 

ambos obtidos experimentalmente a partir dos ensaios de tração uniaxial. As outras características 

elásticas requeridas para a realização da análise computacional como: o módulo de elasticidade 

na direção da espessura dos CP’s (Ez), os módulos de elasticidade tangenciais (Gxy, Gxz, e Gyz), e 

os coeficientes de Poisson (xy, xz, e yz) foram extraídos da literatura (CAHN et al, 1993) e 

referentes à uma lâmina de fibras de carbono. A tabela 5.9 mostra todos os parâmetros utilizados 

para a modelagem do CP CACØ6. 

 

Tabela 5.9: Propriedades mecânicas utilizadas na modelagem – LCA – Furo normativo. 

Módulo de Elasticidade  

(GPa) 

Módulo de Elasticidade 

tangencial 

(GPa) 

Coeficiente de Poisson 

Ex
 

Ey Ez Gxy Gxz= Gyz xy xz= yz 

3,90 5,18 5,60 6,40 2,10 0,38 0,34 

 

 Depois de inseridos os parâmetros para realização da modelagem, e a análise levada ao 

colapso dos corpos de prova, determina-se à curva de tensão x deformação para o CACØ6, ver 

figura 5.7. Analisando o perfil obtido computacionalmente pode-se afirmar que a aproximação é 

satisfatória indicando que a simulação de colapso dos modelos é adequada. 
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Figura 5.7: Perfil tensão x deformação: modelo numérico x experimental - CACØ6. 

 

Em seguida, para o CP normativo, foi gerado o perfil da tensão x distância (figura 5.8), 

que mostra o comportamento do campo de tensões na seção transversal do CP, nas vizinhanças 

da descontinuidade geométrica, e assim, foram determinadas as distâncias características d0 e a0, 

também mostradas na figura 5.8.  
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Figura 5.8: Perfil tensão x distância: modelo numérico – CACØ6. 
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Destaca-se que o d0 foi marcado na distância medida a partir da borda da descontinuidade 

até a coordenada em que a tensão se iguala a tensão de ruptura para a condição original (sem 

furo, ou seja, a tensão de ruptura do CAC, apresentado na tabela 5.6), enquanto que o a0 é 

marcado na distância medida a partir da borda da descontinuidade até a coordenada que as áreas 

de cima e abaixo da linha de tensão de ruptura do CAC se igualam. 

Analisando os dados das distâncias características da figura 5.8 (modelagem numérica) e 

tabela 5.8 (equacionamento 2.11), percebe-se que os valores de d0 obtidos são praticamente 

idênticos, apresentando uma diferença percentual de 1,97%. Destaca-se ainda que o valor de a0 

do equacionamento 2.11 é menor que o obtido pelo método de elementos finitos (uma diferença 

percentual de 19 %), e como os critérios de falha ASC define o a0 como a distância medida a 

partir da borda da descontinuidade até a coordenada em que a tensão é superior ou igual à tensão 

média calculada para a condição original, logo, pode-se concluir como primeira validação: o 

equacionamento 2.11 está em concordância com os resultados obtidos no modelo numérico – 

ADINA para os dois critérios de falha PSC (d0) e ASC (a0). 

 

3ª Situação: Utilização do fator de concentração de tensão geométrico (KG)  

Nesta seção foram determinadas as distâncias dos modelos de falha PSC e ASC de forma 

semi-empírica, considerando os valores da resistência residual determinados experimentalmente 

para o LCA. Para o cálculo semi-empírico das distâncias características foram utilizados os 

valores do fator de concentração geométrico (KG) (SHIGLEY e MISCHKE,1989). Conhecidos os 

valores de KG, de R (raio do furo) e da resistência residual, e utilizando as equações 2.4, 2.5, 2.7 e 

2.8, foram determinados os valores das distâncias características d0 e a0 para ambos os critérios, 

para o CP CACØ6 (tabela 5.10).  Todo o mesmo procedimento também foi usado para os 

cálculos das distâncias características referentes aos CP’s CACØ4 e CACØ8. 

Tabela 5.10: Valores de KG, d0 e a0 - LCA. 

Configuração 
Fator de concentração de tensão 

KG 

PSC 

d0 (mm) 

ASC 

a0 (mm) 

CACØ4 2,66 1,24 3,76 

CACØ6 2,58 1,48 3,96 

CACØ8 2,49 1,38 3,19 
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Pela tabela 5.10, analisando inicialmente os valores das distâncias características d0 e a0 

para o CACØ6 percebe-se que o valor obtido para d0 pelo fator de concentração de tensão 

geométrico (KG) é muito próximo do resultado obtido pelo equacionamento 2.11 (tabela 5.8) 

(diferença percentual de 0,67%) e da modelagem numérica (figura 5.8) (diferença percentual de 

2,63%). O valor de a0 obtido pelo fator de concentração de tensão geométrico (tabela 5.10) é 

próximo ao obtido pelo equacionamento 2.11 (tabela 5.8) (diferença percentual de 0,25%) e 

menor que o valor obtido pela modelagem numérica (diferença percentual de 19 %).  

Destaca-se que os resultados de a0 estão de acordo com o critério de falha ASC, já que os 

resultados obtidos por esse critério de falha (1ª e 3ª situação) é menor que o valor obtido pelo 

método de elementos finitos.  Logo se realiza segunda validação, na qual se pode afirmar que as 

três situações descritas estão em concordância. Assim é válido utilizar o fator de concentração 

geométrico para o LCA, porém destaca-se que o critério PSC obteve melhores resultados para as 

três situações já que foi encontrada uma diferença percentual máxima de 2,63 %. 

Após a validação para o parâmetro normativo, conclui-se que se pode utilizar o fator de 

concentração geométrico na determinação das distâncias características considerando outras 

razões w/D. Analisando os valores obtidos na tabela 5.10 é possível perceber que a razão 

normativa w/D = 6 (furo de 6 mm), apresentou a maior distância d0, indicando uma menor 

concentração de tensão na região do furo. A razão w/D = 9 (furo de 4 mm) apresentou a menor 

distância d0 , sendo seguida pela razão w/D = 4,5 (furo de 8 mm). Essa análise tem como base as 

perdas registradas tanto na resistência residual quanto no módulo residual. Para a distância 

característica a0 percebe-se que o furo de 6 mm continuou apresentando a maior distância quando 

comparado com as outras razões.  

Analisando os valores semi-empíricos de d0 e a0 para a configuração LCA verifica-se que 

o uso do valor KG, ou seja, determinado unicamente em função da geometria, apresenta boa 

aproximação principalmente com relação à região de atuação da concentração da tensão. 

 

 

 

 

 



 

 

181 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO – PREVENÇÃO DE FALHA 

Ana Claudia de Melo Caldas Batista 

5.5. COMPARATIVO GLOBAL - HIBRIDIZAÇÃO X DESCONTINUDADE GEOMÉTICA: 

  
  e    ; a0 e d0 ; RS e RM. 

 

A tabela 5.11 mostra o estudo comparativo global envolvendo a análise simultânea dos 

fatores de concentração de tensão, das distâncias características (a0 e d0) tanto pelos critérios de 

falhas (utilizando o   
  e o   ) quanto pelo método de elementos finitos, das propriedades 

residuais (resistência residual e módulo residual), para todas as relações w/D e para os dois 

laminados (LCV e LCA).  

Analisando inicialmente o valor encontrado pelo equacionamento 2.11 (  
 ) para o furo 

de 6 mm, percebe-se que o LCV apresentou um valor superior de 15,7 % em relação ao LCA, o 

que está em concordância com os valores de resistência residual, já que o LCA apresentou uma 

maior capacidade de retenção da resistência mecânica. 

Com relação aos valores obtidos para as distâncias características (a0 e d0) encontradas 

pelo   
  com os critérios de falhas, mostram que os valores de a0 e d0 para o LCV com furo 6 

mm são menores que as distâncias encontradas para o LCA, mostrando que devido o LCV 

apresentar o maior   
  e menor resistência residual, a região de atuação da concentração de 

tensão é menor, ou seja, mais intensa.  

Avaliando a relação  w/D para os furos propostos (tabela 5.11), percebe-se que para cada 

furo (4 mm, 6 mm e 8 mm), o LCA apresentou uma melhor capacidade de retenção da 

propriedade de resistência mecânica quando comparado com os respectivos furos do LCV. Logo, 

em concordância com esse resultado, todas as distâncias características encontradas, ou seja,  os 

valores de a0 e d0 obtido pelo fator de concentração geométrico (  ), para os furos de 4 mm, 6 

mm e 8 mm, para o LCV, são menores que a respectiva distância característica encontrada para o 

LCA.  

Destaca-se que, como já foi citado anteriormente, tanto para o LCV quanto para o LCA, 

os resultados das distâncias características obtidas pela utilização da equação 2.11 e pelo método 

de elementos finitos apresentaram uma pequena diferença percentual, quando comparado com os 

valores encontrados pela utilização do fator de concentração de tensão geométrico, sendo o 

melhor resultado obtido para a distância característica d0 no laminado LCA. 
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Tabela 5.11: Comparativo Global - Hibridização x Descontinuidade Geométrica: fator de concentração de tensão; distâncias 

características; propriedades residuais. 

 

Laminado 

Diâmetro 

do  

Furo 

(mm) 

Fatores de 

concentração de 

tensão 

Distâncias 

características  

d0 (mm) 

Distâncias 

características 

a0 (mm) 

Resistência 

Residual 

 

Módulo 

Residual 

 
  
       

  MEF      
  MEF    

LCV 

4 - 2,66 - - 0,85 - - 2,21 0,61 0,78 

6 3,00 2,54 0,90 1,17 0,96 2,30 2,96 2,25 0,55 0,78 

8 - 2,49 - - 0,80 - - 1,64 0,48 0,73 

LCA 

4 - 2,66 - - 1,24 - - 3,76 0,70 0,66 

6 2,53 2,58 1,49 1,52 1,48 3,95 4,89 3,96 0,64 0,75 

8 - 2,54 - - 1,38 - - 3,19 0,56 0,81 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Diante de todo o estudo realizado, pode-se concluir que:  

 

PROPRIEDADES DOS TECIDOS HÍBRIDOS 

 

 Pelo ensaio de titulação realizado nas mechas dos tecidos THCV e THCA, pode-se 

afirmar que a titulação das mechas das fibras de carbono (urdume) é considerada igual 

para os dois tecidos; 

 No ensaio de tração realizado nas mechas dos tecidos, no que diz respeito à capacidade de 

suporte de carga, pode-se afirmar que a mecha de fibra de aramida (THCA) apresentou 

uma carga de ruptura superior as demais mechas ensaiadas;  

 O ensaio à tração das mechas mostrou que as mechas das fibras de carbono do THCV 

apresentaram um resultado diferente do obtido pelas mechas das fibras de carbono do 

THCA, indicando que já no processo de tecelagem, a fibra selecionada para a trama do 

tecido, influenciou na resposta mecânica das mechas das fibras de carbono; 

 O THCV/V apresentou um alongamento superior de 30,26 % que quando comparada com 

o THCV/C;  

 No THCA a carga de ruptura à tração é superior na direção das fibras de aramida 

(THCA/A). Em termos comparativos, essa superioridade é de 63,3 %. O alongamento 

para THCA/A também é superior (57,8 %);  

 Na análise da caracterização da fratura das amostras dos tecidos, percebe-se que as fibras 

transversais ao sentido do carregamento praticamente não tiveram sua forma alterada, 

porém as fibras expostas no sentido do carregamento obtiveram uma maior degradação, 

sendo mais intenso no THCV/V (as fibras de vidro se fragmentam) e para as amostras 

THCA/A (as fibras de aramida se esgarçaram); 

 Percebe-se que a densidade volumétrica do LCV é cerca de 13 % superior ao LCA, 

podendo ser atribuído ao fato do laminado LCA ter uma fração volumétrica de resina 

superior que o laminado LCV e o THCA apresentar uma espessura maior que a do 

THCV;  
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LAMINADO CARBONO/VIDRO 

 

 O LCV apresentou um perfil tensão x deformação bi-linear para todos os CP´s com a 

direção do carregamento no sentido das fibras de carbono (CVC, CVCØ4, CVCØ6 e 

CVCØ8), tendo como característica o módulo final sendo sempre superior ao módulo 

inicial;  

 O módulo final nos CP’s do LCV com a direção do carregamento no sentido das fibras de 

carbono representa um comportamento predominante, sempre superior a 70 % do ensaio 

até a ruptura final; 

 Ainda para o LCV, os CP’s CVV apresentaram um perfil tensão x deformação linear, 

porém destaca-se a ocorrência de sucessivas perdas e imediata recuperação de capacidade 

de suporte de carga, onde se pode atribuir que este comportamento possa estar 

relacionado à diferença nos valores de resistência à tração entre as fibras de vidro e de 

carbono;  

 Os CP’s CV±45° apresentaram um perfil não linear no diagrama tensão x deformação, 

sendo dividido em três etapas distintas. Dando destaque à intensa deformação sofrida 

devido à influência do cisalhamento ocasionado pela orientação das fibras a ±45° com 

relação à direção da carga aplicada;  

 O comportamento mecânico à tração do LCV para o estado original foi fortemente 

influenciado pela anisotropia. Esta diferença obtida pode ser atribuída às grandes 

diferenças de propriedade mecânicas das fibras de carbono (Urdume) e de vidro (Trama);  

 Na fratura macroscópica do LCV para o estado original apresentou características 

próprias e bastante distintas. Por exemplo, os CP’s CVV apresentaram dois pontos de 

fraturas sucessivas, enquanto que os CP’s CV±45° apresentaram o fenômeno de estricção. 

Destaca-se que, tanto os CP´s CVC quanto os CP’s CVV, não sofreram fissurações 

aparentes e o início do dano se deu próximo à fratura final dos CP’s; 

 A característica da fratura em nível de análise microscópica do LCV para o estado 

original foi caracterizada pela ruptura de fibras, fraturas adesivas e fraturas coesivas na 

matriz. A principal diferença se deu no aparecimento de fendas ao longo de toda área da 

fratura final nos CP’s CVV; 
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 Destaca-se que ao se realizar o ensaio com o furo central CVVØ6 o mesmo apresentou 

um perfil sem sucessivas perdas e sem imediata recuperação de capacidade de suporte de 

carga (caso dos CP’s CVV); 

 O comportamento mecânico à tração do LCV com a presença do furo central acarretou 

mudanças no perfil tensão x deformação quando o carregamento atua longitudinalmente 

no CP com as fibras de vidro à -45°. A alteração ocorreu tendo em vista que os CP’s 

CV±45° mostraram três etapas bem definidas, enquanto que CP’s CV±45°Ø6 

apresentaram somente duas etapas, ou seja, sem o início do cisalhamento definido como 

etapa de transição nos CP’s CV±45°; 

 Todos os CP’s do LCV com o furo central de 6 mm apresentaram a fratura final na seção 

do furo (como exige a norma técnica); 

 Na característica da fratura em termos de análise microscópica do LCV com o furo 

central de 6 mm, destaque se faz para os tipos de danos como ruptura de fibras, fraturas 

adesivas e fraturas coesivas na matriz. A principal diferença se deu no aparecimento de 

regiões com erosão (fratura na matriz com fibra) ao longo de toda área da fratura final nos 

CP’s CVCØ6; 

 O comportamento mecânico à tração do LCV com o furo central de 6 mm também foi 

fortemente influenciado pela propriedade da anisotropia, porém de forma menos intensa 

que para o estado original. Destacam-se as exceções dos módulos de elasticidade, já que a 

diferença percentual do CVC x CVV é inferior a do CVCØ6 x CVVØ6, devido a leve 

perda da linearidade dos CP’s CVVØ6; 

 Em relação às propriedades residuais para o LCV, destaca-se a menor capacidade 

retenção da propriedade de resistência à tração (55 %) na direção do carregamento 

orientado no sentido das fibras de carbono, enquanto que para o módulo de elasticidade, a 

menor capacidade de retenção da propriedade foi nos CP’s com as fibras de vidro no 

sentido da direção do carregamento; 
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LAMINADO CARBONO/ARAMIDA 

 

 O comportamento mecânico à tração do LCA para o estado original foi fortemente 

influenciado pela anisotropia; destaca-se que os CP’s CAC apresentaram o maior módulo 

de elasticidade, os CP’s CAA apresentaram a maior resistência à tração e os CP’s 

CA±45° apresentaram a maior deformação; 

 O fato da resistência à tração dos CP’s CAA ser maior que a resistência obtida pelos CP’s 

CAC, ocorre devido às fibras de carbono utilizadas no tecido híbrido é do tipo T300 (de 

origem do Piche isotrópico) e as fibras de aramida ser do tipo Twaron, apresentando já na 

fibra uma resistência superior, além de ficar comprovado pelo ensaio de resistência do 

próprio tecido que a resistência do THCA/A foi superior ao THCA/C; 

 Os CP’s CA±45° apresentaram um perfil não linear no diagrama tensão x deformação, 

dividido em duas etapas distintas, sendo a segunda etapa sem aumento da capacidade de 

suporte de carga. A elevada deformação sofrida foi devido ao aparecimento do 

cisalhamento ocasionado pelas orientações das fibras (±45°) com relação à direção do 

carregamento; 

 A característica da fratura em nível macroscópico mostrou que, para o LCA no estado 

original, é marcada pelo aparecimento de intensa fissuração na região da fratura final nos 

CP’s CAA e CAC e a presença do fenômeno da estricção nos CP’s CA±45°;  

 O furo central de 6 mm no LCA influenciou no perfil do diagrama tensão x deformação 

com as fibras orientadas a ±45°, já que os CP’s CA±45°, ao iniciar a 2° etapa, não 

apresentaram nenhum aumento da capacidade de suporte de carga, enquanto que os CP’s 

CA±45°Ø6 apresentam um certo crescimento nessa propriedade;   

 A característica da fratura em nível de análise microscópica do LCA para o estado 

original e com furo de 6 mm foi caracterizada pela ruptura de fibras, fraturas adesivas, 

fraturas coesivas na matriz e intensa microflambagem e esgarçamento das fibras de 

aramida;  

 Destaca-se que na região da superfície interna do furo a ausência de fissuras ou trincas 

para todos os CP’s do LCA com furo central de 6 mm, porém os CP’s CA±45°Ø6  

tiveram o furo invadido pelas fibras de aramida; 
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 O comportamento mecânico à tração do LCA com o furo central de 6mm também foi 

fortemente influenciado pela propriedade da anisotropia, porém de forma menos intensa 

que para o estado original. Destaca-se que exceções são feitos para os módulos de 

elasticidade, já que a diferença percentual do CAC x CAA é inferior a do CACØ6 x 

CAAØ6, devido a leve perda da linearidade dos CP’s CAAØ6; 

 No que diz respeito às propriedades residuais do LCA, percebe-se que a direção do 

carregamento no sentido das fibras de aramida apresentou os menores percentuais de 

retenção de propriedade, 52 % para resistência mecânica e 61 % para o módulo de 

elasticidade; 

 

COMPARATIVO GLOBAL 

 

 A influência da hibridização na direção da fibra de carbono (parâmetro relativo) com a 

mudança do tipo de fibra utilizada na trama mostrou uma forte influência no 

comportamento à tração dos laminados, tanto para o estado original quanto para o com a 

descontinuidade geométrica. No perfil tensão x deformação, para os CP’s CAC e CACØ6 

a curva é considerada linear, enquanto que para os CP’s CVC e CVCØ6 a mesma 

apresenta um comportamento bi-linear. Já na fratura pode-se destacar o aparecimento de 

trincas nos CP’s CAC e CACØ6, o que não ocorreu nos CP’s CVC e CVCØ6; 

 A influência da hibridização com as fibras à ±45° da direção do carregamento e na 

condição original mostra que a escolha da fibra a -45° influenciou diretamente no 

comportamento mecânico dos materiais, já que no perfil da curva tensão x deformação o 

início do cisalhamento para ambos os materiais ocorre praticamente para a mesma 

resistência (cerca de 80 MPa). Porém, observa-se que os CP’s CA±45°, após essa etapa, 

praticamente perdem todo o suporte de carga, enquanto que os CP’s CV±45° conservam 

essa capacidade de suporte de carga (cerca de 50 % da primeira etapa);  

 Avaliando a descontinuidade geométrica, hibridização e anisotropia, de forma simultânea, 

percebe-se que para a resistência à tração, tanto no comparativo CVVØ6 x CAAØ6 

quanto para CV±45°Ø6 x CA±45°Ø6, a presença do furo acarretou em uma menor 

diferença percentual quando comparado no estado original (CVV x CAA e CV±45° x 
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CA±45°), respectivamente. Porém, para o módulo de elasticidade ocorreu o inverso, 

tendo essa diferença aumentada com a descontinuidade geométrica; 

 

INFLUÊNCIA DA VARIAÇÃO W/D E AVALIAÇÃO DE MODELOS: ANALÍTICOS E 

NUMÉRICO 

 

 Sobre a influência da relação w/D, em ambos os laminados LCV e LCA, mostrou-se que 

à medida que o diâmetro do furo central aumenta, a capacidade do suporte de carga 

diminui. Porém, o módulo de elasticidade para o caso do LCV, considerando o módulo 

final (módulo predominante), apresentou uma pequena redução em seu valor em função 

do aumento do diâmetro do furo; já para o caso do LCA à medida que aumenta o 

diâmetro do furo central, o módulo de elasticidade do material também aumenta; 

 O fator de concentração de tensão (  
 ) determinado pela equação 2.11 calculado para 

ambos os laminados, com parâmetros experimentais e parâmetros da literatura, apresentou 

resultados coerentes. Inclusive, realizando a aproximação do segundo módulo (com 

predominância de 82 %) para o LCV, porém mostrou melhores resultados para o LCA 

(comportamento linear); 

 Para o estudo do fenômeno de concentração de tensão, analisando as distâncias 

características (d0 e a0) em ambos os laminados (LCV e LCA) com relação w/D = 6 

(normativa), os resultados mostraram uma boa concordância entre as distâncias 

características (d0 e a0) obtidas pelo modelo numérico (método computacional de 

elementos finitos – ADINA) e pelos modelos analíticos (critérios de  falha PSC e ASC) 

tanto quando utilizado com o fator de concentração   
  quanto com o fator de 

concentração de tensão geométrico (  ). Ressalta-se que o LCA obteve os melhores 

resultados, em especial para a distância característica d0, que apresentou uma diferença 

percentual máxima de 2,6 %;  

 Para ambos os laminados LCV e LCA, quando avaliadas as distâncias características (d0 

e a0) pelos critérios de falha ASC e PSC utilizando o fator de concentração geométrico 

(  ) para as razões w/D de 9, 6 e 4,5, percebe-se que a razão normativa (furo de 6 mm) 
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apresentou sempre as maiores distâncias, nos dois laminados, mostrando um menor efeito 

da concentração de tensão para esta razão; 

 No comparativo global concluiu-se que, para a respectiva relação w/D do LCA, uma 

melhor capacidade de retenção da resistência mecânica foi observada quando comparada 

com à relação w/D do LCV. Em concordância com esse resultado, todas as distâncias de 

a0 e d0 para o LCV são menores que as respectivas distâncias características encontradas 

para o LCA, mostrando que o efeito da concentração de tensão foi mais intenso no LCV 

do que para o LCA, provando que a escolha da trama no processo de hibridização 

influenciou diretamente no modo de prevenção de falha. 
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