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RESUMO
A proposta desta Tese de Doutorado é determinar a influência na resposta mecânica de
laminados compósitos à base de tecidos multiaxiais acoplados de fibras de vidro-E e matriz
epóxi éster vinílica, quando em presença de descontinuidade geométrica, aqui caracterizada por
um furo circular. Nesse estudo do fenômeno da concentração de tensão é dado ênfase ao
comportamento da deformação na vizinhança do furo, tendo em vista a característica do tecido
de reforço ter suas camadas básicas acopladas através de fios de costura, tornando-os mais
compactos em sua capacidade de suporte de carga. Esse estudo é desenvolvido a partir da
medição das deformações na vizinhança do furo, utilizando a técnica de medição por
Extensometria, frente aos ensaios de tração uniaxial. Por fim, serão apresentados os resultados
em termos quantitativos sobre o efeito da presença da descontinuidade geométrica, mediante os
cálculos da Resistência Residual (RS), do Módulo Residual (RM) e dos Fatores de Concentração
de Tensão (K, calculados a partir de variados métodos analíticos), além da determinação das
distribuições das deformações (obtidas das leituras dos extensômetros) na vizinhança do furo
nos laminados em estudo, nas orientações 0°, 90° e 45° dos CPs. Essas distribuições são
validadas utilizando a solução analítica proposta por Lekhnitskii (1968) e Konish e Whitney
(1975), amplamente utilizada para materiais compósitos ortotrópicos. Ao ser efetuada a
comparação entre os valores medidos experimentalmente e as distribuições analíticas das
deformações, observou-se pouca interferência dos valores de K adotados para a obtenção das
curvas analíticas, resultando numa concordância entre os valores obtidos pelos extensômetros
e o modelo analítico.
Palavras Chave: Materiais compósitos. Tecidos multiaxiais acoplados. Propriedades mecânicas.
Furo central. Concentração da deformação.

ABSTRACT
The proposal of this Doctoral Thesis is to determine the influence on the mechanical response
of composite laminates based on E-glass multiaxial Non-Crimp Fabrics and epoxy vinyl ester
matrix, with the presence of geometric discontinuity, here characterized by a circular hole. In
this study of the stress concentration phenomenon, emphasis is given to the strain behavior in
the vicinity of the hole, since the reinforcing fabric characteristic, whose basic layers are
coupled by stitching, making them more compact in their load support capacity. This study is
developed from the strain measurement in the vicinity of the hole, using the technique of
measurement by strain gages, during uniaxial tensile tests. Finally, the effect of the presence of
the geometric discontinuity will be presented in quantitative terms, by means of the Residual
Strength (RS), Residual Modulus (RM) and the Stress Concentration Factors (K, obtained by
different analytical methods), in addition to the determination of strain distributions (obtained
from strain gage measurements) in the vicinity of the hole in the laminates under study, in 0°,
90° and 45° orientations of the specimens. These distributions are validated using the analytical
solution proposed by Lekhnitskii (1968) and Konish and Whitney (1975), widely used for
orthotropic composite materials. When comparing the experimentally measured values with the
analytical distributions of the strains, was observed little interference of the K values adopted
to obtain the analytical curves, resulting in an agreement between the values obtained by the
strain gages and the analytical model.
Keywords: Composite materials. Non-crimp fabrics. Mechanical properties. Open hole. Stress
concentration.

LISTA DE FIGURAS
Figura 2.1 – Ilustração simplificada de uma cadeia polimérica, enfatizando a base formada por
átomos de carbono interligados................................................................................................ 8
Figura 2.2 – Diferentes formas de cadeias moleculares nos polímeros. ............................................ 9
Figura 2.3 – Estruturas químicas: (a) Resina éster vinílica; (b) Monômero de estireno. ................ 11
Figura 2.4 – Ilustração esquemática do procedimento convencional de fabricação de fibras de vidro.
.................................................................................................................................................. 16
Figura 2.5 – Microestruturas de mantas de fibras curtas. (a) Manta de fibras de vidro; (b) Manta de
fibras de carbono. .................................................................................................................... 17
Figura 2.6 – Exemplos de tecidos bidirecionais mais comuns em compósitos. .............................. 18
Figura 2.7 – Tecidos utilizados em aplicações industriais. (a) Bidirecionais planos; (b) Bidirecionais
Sarja; (c) Unidirecionais. ........................................................................................................ 19
Figura 2.8 – Anteparo traseiro da parte pressurizada da aeronave Airbus A380, produzida utilizando
tecidos NCF e infusão de resina. ............................................................................................ 21
Figura 3.1 – Linhas de Euler na vizinhança de um furo em uma placa sob tensão. ........................ 25
Figura 3.2 – Placa com furo – Tração uniaxial. ................................................................................. 26
Figura 3.3 – Variação dos fatores de concentração de tensão com relação à razão d/H. ................ 27
Figura 3.4 – Campo de deformações medidos por ESPI. Tração Uniaxial aplicada na direção y. 32
Figura 3.5 – (a) Evolução do dano obtido por radiografia de raios-X; (b) εyy (na direção do
carregamento) e (c) εxy (cisalhamento), obtidos por DIC a 94% da carga máxima. CP
[0/90°]2s.................................................................................................................................... 33
Figura 3.6 – (a) Evolução do dano obtido por radiografia de raios-X; (b) εyy (na direção do
carregamento) e (c) εxy (cisalhamento), obtidos por DIC a 86% da carga máxima. CP
[±45°]2s. ................................................................................................................................... 33
Figura 3.7 – Campos de deformações medidos por DIC. Laminados compósitos reforçados por
tecidos 3D. Tração uniaxial. ................................................................................................... 34
Figura 3.8 – Ilustrações dos modos de falha para laminados compósitos carregados sob tração sem
descontinuidade geométrica. .................................................................................................. 35
Figura 3.9 – Ilustrações dos modos de falha para laminados compósitos carregados sob tração com
descontinuidade geométrica. .................................................................................................. 36
Figura 3.10 – Fraturas adesiva e coesiva em um laminado. ............................................................. 37
Figura 3.11 – Delaminação entre as camadas de um laminado compósito híbrido. ....................... 37
Figura 3.12 – Ruptura de fibras em um compósito poliéster/fibras de vidro................................... 38
Figura 4.1 – Tecido NEMP 180. (a) Ilustração esquemática. (b) Imagem do tecido. ..................... 40

Figura 4.2 – Tecido CM 1808. (a) Ilustração esquemática. (b) Imagem do tecido. ........................ 41
Figura 4.3 – Resina catalisada colocada na câmara de vácuo para a eliminação de vapores e gases
do processo de polimerização. ............................................................................................... 41
Figura 4.4 – Processo de fabricação dos laminados compósitos. ..................................................... 42
Figura 4.5 – Configuração do Laminado Compósito LCA. Configuração [+45º/-45º//+45º/-45º]s.
.................................................................................................................................................. 43
Figura 4.6 – Configuração do Laminado Compósito LCAM. Configuração [0º/90º/M//M/90º/0º]s.
.................................................................................................................................................. 43
Figura 4.7 – (a) Pirólise da amostra em um Bico de Bunsen; (b) Forno Mufla. ............................. 44
Figura 4.8 – Fibras de vidro após a eliminação da resina. ................................................................ 45
Figura 4.9 – Máquina de Ensaios Universal Mecânica. .................................................................... 46
Figura 4.10 – Corte dos CPs, definições e orientações das fibras, com relação à direção de aplicação
da carga. (a) Laminado LCA; (b) Laminado LCAM. .......................................................... 47
Figura 4.11 - Dimensões (em milímetros) dos corpos de prova: (a) sem furo central/estado original;
(b) com furo central de 6 mm de diâmetro. ........................................................................... 49
Figura 4.12 – Microscópio ótico Nikon Eclipse MA200 utilizado para a análise microscópica da
característica da fratura. .......................................................................................................... 51
Figura 4.13 – Grelha de extensômetros modelo PA-06-031MJ-120-L, utilizado nos ensaios dos CPs
com furo central. Cada grelha possui 10 extensômetros. ..................................................... 52
Figura 4.14 – Imagens dos CPs com os extensômetros posicionados e com as fiações conectadas.
.................................................................................................................................................. 53
Figura 4.15 – (a) Unidade de Aquisição, Comutação e Registro de Dados, modelo 34970A; (b)
Módulo Multiplexador com 20 Canais, modelo 34901A. ................................................... 53
Figura 4.16 – Software BenchLink Data Logger Pro – Tela de exemplo........................................ 54
Figura 4.17 – Embalagem dos extensômetros, contendo informações de modelo, lote de fabricação,
Fator de Sensibilidade (F.S.) e quantidade. .......................................................................... 54
Figura 5.1 – Microestrutura do laminado compósito LCA. .............................................................. 58
Figura 5.2 – Microestrutura do laminado compósito LCAM. .......................................................... 59
Figura 5.3 – Diagramas tensão x deformação: Corpos de prova LCAO_0°, LCAO_90° e
LCAO_45°. ............................................................................................................................. 60
Figura 5.4 – Característica de fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCA. ...... 62
Figura 5.5 – Detalhe das regiões do galgo dos CPs LCAO_0° e LCAO_90°. ................................ 62
Figura 5.6 – LCAO_0° - Microfissuração nas camadas 90°. ........................................................... 63
Figura 5.7 – LCAO_0° - Fraturas adesiva e coesiva. ........................................................................ 64
Figura 5.8 – LCAO_0° - Região de fratura final. .............................................................................. 64

Figura 5.9 – LCAO_90° - Microfissuração nas camadas 90° propagando para o plano de simetria.
.................................................................................................................................................. 65
Figura 5.10 – LCAO_90° - Fraturas adesiva e coesiva. .................................................................... 65
Figura 5.11 – LCAO_90° - Arranque de feixe de fibras de uma camada 0° adjacente ao plano de
simetria. ................................................................................................................................... 66
Figura 5.12 – LCAO_45° - Microfissuração através das camadas de reforço. ............................... 66
Figura 5.13 – LCAO_45° - Microfissuras na matriz apresentando o efeito do estriamento na resina.
.................................................................................................................................................. 67
Figura 5.14 – LCAO_45° - Fraturas adesiva e coesiva propagando-se predominantemente a 45°.
.................................................................................................................................................. 67
Figura 5.15 – LCAO_45° - Região de fratura final – arranque de fibras......................................... 68
Figura 5.16 - Influência da configuração para os corpos de prova do laminado compósito LCA –
condição original. .................................................................................................................... 69
Figura 5.17 - Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCA Comparativo LCAO_45° x LCAO_0°. ................................................................................. 70
Figura 5.18 - Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCA Comparativo LCAO_45° x LCAO_90°. ............................................................................... 70
Figura 5.19 - Diagramas tensão x deformação: Corpos de prova LCAF_0°, LCAF_90° e
LCAF_45°. .............................................................................................................................. 71
Figura 5.20 - Característica da fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCA, com
furo central............................................................................................................................... 72
Figura 5.21 - Detalhe da região de fratura final para corpos de prova LCAF_45°. ........................ 73
Figura 5.22 – LCAF_0° - Microfissuração das camadas orientadas a 90°. ..................................... 74
Figura 5.23 – LCAF_0° - Microfissuras longitudinais e transversais nas camadas orientadas a 90°.
.................................................................................................................................................. 74
Figura 5.24 – LCAF_0° - Região de fratura final apresentando arranque de fibras orientadas a 0°.
.................................................................................................................................................. 75
Figura 5.25 – LCAF_90° - Microfissuração nas camadas orientadas a 90°. ................................... 75
Figura 5.26 – LCAF_90° - Propagação de microfissuras para a interface entre camadas adjacentes.
.................................................................................................................................................. 76
Figura 5.27 – LCAF_90° - Região de fratura final apresentando arranque de fibras orientadas a 0°.
.................................................................................................................................................. 76
Figura 5.28 – LCAF_45° - Microfissuração nas camadas de reforço propagando para regiões ricas
em resina. ................................................................................................................................. 77
Figura 5.29 – LCAF_45° - Microfissuração a 45°. Fraturas adesiva e coesiva............................... 77
Figura 5.30 – LCAF_45° - Região de fratura final apresentando arranque de feixes de fibras. .... 78

Figura 5.31 - Influência da configuração para os corpos de prova do laminado compósito LCA, em
presença de descontinuidade geométrica. ............................................................................. 78
Figura 5.32 – Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCA, em
presença de descontinuidade geométrica - Comparativo LCAF_45° x LCAF_0°............. 79
Figura 5.33 – Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCA, em
presença de descontinuidade geométrica - Comparativo LCAF_45° x LCAF_90°. ......... 79
Figura 5.34 - Influência simultânea da configuração, anisotropia e descontinuidade geométrica –
Laminado compósito LCA. .................................................................................................... 80
Figura 5.35 - Diagramas tensão x deformação: Corpos de prova LCAMO_0°, LCAMO_90° e
LCAMO_45°........................................................................................................................... 82
Figura 5.36 - Característica da fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCAM. . 83
Figura 5.37 - Detalhe das regiões do galgo dos CPs LCAMO_0° e LCAMO_90°. ....................... 84
Figura 5.38 – LCAMO_0° - Delaminação entre as camadas 0° e 90°. ............................................ 84
Figura 5.39 – LCAMO_0° - Microfissuras longitudinal e transversal. Fraturas adesiva e coesiva.
.................................................................................................................................................. 85
Figura 5.40 – LCAMO_0° - Desaderência fibra/matriz em uma das camadas 0° centrais. ........... 85
Figura 5.41 – LCAMO_90° - (a) Microfissuração nas camadas 90°; (b) Fraturas adesiva e coesiva.
.................................................................................................................................................. 86
Figura 5.42 – LCAMO_90° - Região de fratura final. ...................................................................... 86
Figura 5.43 – LCAMO_45° - Microfissuras orientadas a 45°. ......................................................... 87
Figura 5.44 – LCAMO_45° - Microfissuração na camada de manta de fibras curtas. ................... 87
Figura 5.45 – LCAMO_45° - Região de fratura final. ...................................................................... 87
Figura 5.46 - Influência da configuração para os corpos de prova do laminado compósito LCAM.
.................................................................................................................................................. 88
Figura 5.47 - Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCAM Comparativo LCAMO_45° x LCAMO_0°. ......................................................................... 89
Figura 5.48 - Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCAM Comparativo LCAMO_45° x LCAMO_90°. ....................................................................... 89
Figura 5.49 - Diagramas tensão x deformação: Corpos de prova LCAMF_0°, LCAMF_90° e
LCAMF_45°. .......................................................................................................................... 90
Figura 5.50 - Característica da fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, com
furo central............................................................................................................................... 91
Figura 5.51 - Detalhe das regiões do comprimento útil dos CPs LCAMF_0° e LCAMF_90°...... 92
Figura 5.52 - Detalhe da região de fratura final para corpos de prova LCAMF_45°. .................... 93
Figura 5.53 – LCAMF_0° - Delaminação entre camadas orientadas a 90° e 0° internas. .............. 93

Figura 5.54 – LCAMF_0° - Arranque de feixes de fibras. ............................................................... 94
Figura 5.55 – LCAMF_0° - Fraturas adesiva e coesiva em microfissura propagada a partir da
delaminação. ............................................................................................................................ 94
Figura 5.56 – LCAMF_90° - Microfissuras concentradas nas camadas orientadas a 90° do plano de
simetria. ................................................................................................................................... 95
Figura 5.57 – LCAMF_90° - Delaminação localizada entre camadas orientadas a 90° e 0° internas.
.................................................................................................................................................. 95
Figura 5.58 – LCAMF_90° - Arranque de feixe de fibras orientadas a 0°. ..................................... 96
Figura 5.59 – LCAMF_90° - Fraturas adesiva e coesiva.................................................................. 96
Figura 5.60 – LCAMF_45° - Microfissuração nas interfaces entre feixes de fibras e a matriz. .... 97
Figura 5.61 – LCAMF_45° - Microfissuras contornando feixes de fibras. ..................................... 97
Figura 5.62 – LCAMF_45° - Arranque de feixe de fibras. ............................................................... 98
Figura 5.63 – Influência da configuração para os corpos de prova do laminado compósito LCAM,
em presença de descontinuidade geométrica. ....................................................................... 98
Figura 5.64 – Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, em
presença de descontinuidade geométrica - Comparativo LCAMF_45° x LCAMF_0°. .... 99
Figura 5.65 – Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, em
presença de descontinuidade geométrica - Comparativo LCAMF_45° x LCAMF_90°. .. 99
Figura 5.66 - Influência simultânea da configuração, anisotropia e descontinuidade geométrica –
laminado compósito LCAM................................................................................................. 100
Figura 5.67 - Influência da presença da manta – Perfis tensão x deformação para os corpos de prova
sem descontinuidade geométrica. ........................................................................................ 102
Figura 5.68 - Influência da presença da manta – Perfis tensão x deformação para os corpos de prova
com descontinuidade geométrica. ........................................................................................ 103
Figura 6.1 - Propriedades Residuais - Corpos de prova do laminado compósito LCA. ............... 104
Figura 6.2 - Propriedades Residuais - Corpos de prova do laminado compósito LCAM. ........... 105
Figura 6.3 – Comparativo entre as distribuições de tensões e de deformações com relação à distância
a partir do centro do furo – Validação do modelo analítico. .............................................. 107
Figura 6.4 – Deformações x distância do centro do furo para diferentes níveis de carregamento.
................................................................................................................................................ 108
Figura 6.5 – CPs LCAF_0° e LCAF_90° - Deformação x distância do centro do furo para diferentes
níveis de carregamento. Deformações na direção transversal ao carregamento............... 109
Figura 6.6 – CPs LCAF_45° - Deformação x distância do centro do furo para diferentes níveis de
carregamento. Deformações na direção do reforço. ........................................................... 110

Figura 6.7 – CPs LCAF_0°, LCAF_90° e LCAF_45°: Comparativo entre valores de deformação
obtidos experimentalmente e a solução analítica, para diferentes valores de K. As curvas à
direita representam a região mais próxima ao furo............................................................. 111
Figura 6.8 – Deformação x distância do centro do furo para diferentes níveis de carregamento. 112
Figura 6.9 – CPs LCAMF_0° e LCAMF_90° - Deformação x distância do centro do furo para
diferentes níveis de carregamento. Deformações na direção transversal ao carregamento.
................................................................................................................................................ 113
Figura 6.10 – CPs LCAMF_45° - Deformação x distância do centro do furo para diferentes níveis
de carregamento. (a) Deformações na direção do carregamento; (b) Deformações na direção
do reforço............................................................................................................................... 114
Figura 6.11 – CPs LCAMF_0°, LCAMF_90° e LCAMF_45°: Comparativo entre valores de
deformação obtidos experimentalmente e a solução analítica, para diferentes valores de K.
As curvas à direita representam a região mais próxima ao furo. ....................................... 115

LISTA DE TABELAS
Tabela 2.1 – Composições químicas aproximadas dos principais tipos de fibras de vidro (valores
percentuais em massa) (HULL; CLYNE, 1996). ................................................................. 15
Tabela 2.2 – Algumas propriedades mecânicas e físicas das fibras de vidro (CHAWLA, 1998b).
.................................................................................................................................................. 15
Tabela 3.1 – Codificação dos modos de falha para o ensaio de tração uniaxial (traduzido das normas
ASTM D3039 (2014) e ASTM D5766 (2011)). ................................................................... 35
Tabela 4.1– Especificações técnicas da resina epóxi éster vinílica Derakane® Momentum 411-350,
no estado líquido (adaptado de ASHLAND, 2011).............................................................. 39
Tabela 4.2 – Propriedades da resina epóxi éster vinílica Derakane® Momentum 411-350, sem
reforço e pós curada (adaptado de ASHLAND, 2011). ....................................................... 39
Tabela 4.3 - Definições da metodologia e dos comparativos adotados nas análises de influência da
configuração, da anisotropia e da presença da manta. .......................................................... 50
Tabela 5.1 - Densidade volumétrica dos laminados LCA e LCAM. ............................................... 56
Tabela 5.2 - Percentuais dos constituintes dos laminados LCA e LCAM. ...................................... 56
Tabela 5.3 – Propriedades mecânicas – Laminado compósito LCA - Condição original - Tração
uniaxial. ................................................................................................................................... 61
Tabela 5.4 - Percentuais de inferioridade para os CPs LCAO_45°.................................................. 70
Tabela 5.5 - Propriedades mecânicas – Laminado compósito LCA, com descontinuidade
geométrica - Tração uniaxial. ................................................................................................. 72
Tabela 5.6 - Percentuais de inferioridade para os CPs LCAF_45°. ................................................. 80
Tabela 5.7 - Percentuais de superioridade/inferioridade devido à presença do furo central - CPs do
laminado compósito LCA. ..................................................................................................... 81
Tabela 5.8 - Propriedades mecânicas – Laminado compósito LCAM – Estado original - Tração
uniaxial. ................................................................................................................................... 82
Tabela 5.9 - Percentuais de inferioridade para os CPs LCAMO_45°. ............................................. 90
Tabela 5.10 - Propriedades mecânicas – laminado compósito LCAM, com descontinuidade
geométrica - Tração uniaxial. ................................................................................................. 91
Tabela 5.11 - Percentuais de inferioridade para os CPs LCAMF_45°. ......................................... 100
Tabela 5.12 - Percentuais de superioridade/inferioridade devido à presença do furo central – CPs
do laminado compósito LCAM. .......................................................................................... 101
Tabela 6.1 – Fatores de Concentração de Tensão – LCA e LCAM. .............................................. 116

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AGM

Fratura final: Angular; na região mediana do galgo do CP (do inglês, Angled;
Gage; Middle);

AGT

Fratura final: Angular; na região do galgo; na extremidade superior (referencial
da garra) do CP (do inglês, Angled; Gage; Top);

ASTM

American Society for Testing and Materials;

AWT

Fratura final: Angular; a uma distância menor que 1x a largura; na extremidade
superior (referencial da garra) do CP (do inglês, Angled; <1W from grip/tab;
Top);

CM 1808

Tecido biaxial acoplado, constituído por 02 camadas de mechas unidirecionais
de fibras de vidro-E, nas orientações 0º e 90º e 01 camada de manta de fibras
curtas de vidro-E;

CP

Corpo de prova (no plural, CPs);

DGEBA

Diglicidil éter de bisfenol-A;

DIC

Correlação de imagens digitais (do inglês, Digital Image Correlation);

FWC

Fator de correção de largura finita (do inglês, finite-width correction) (TAN,
1988);

ILSS

Resistência ao cisalhamento interlaminar (do inglês, InterLaminar Shear
Strength);

LCA

Laminado compósito a base do tecido multiaxial acoplado NEMP 180;

LCAF_0º

CPs do laminado LCA com de furo circular central e fibras contínuas nas
camadas externas a (0°/90°), com relação à direção de aplicação da carga;
Configuração [0º/90º//0º/90º]s;

LCAF_90º

CPs do laminado LCA com de furo circular central e fibras contínuas nas
camadas externas a (90°/0°), com relação à direção de aplicação da carga;
Configuração [90º/0º//90º/0º]s;

LCAF_45º

CPs do laminado LCA com de furo circular central e fibras contínuas nas
camadas externas a (±45°), com relação à direção de aplicação da carga;
Configuração [+45º/-45º//+45º/-45º]s;

LCAM

Laminado compósito a base do tecido multiaxial acoplado CM 1808;

LCAMF_0º

CPs do laminado LCAM com de furo circular central e fibras contínuas das
camadas externas a (0°/90°), com relação à direção de aplicação da carga;
Configuração [0º/90º/M//M/90º/0º]s;

LCAMF_90º

CPs do laminado LCAM com de furo circular central e fibras contínuas das
camadas externas a (90°/0°), com relação à direção de aplicação da carga;
Configuração [90º/0º/M//M/0º/90º]s;

LCAMF_45º

CPs do laminado LCAM com de furo circular central e fibras contínuas das
camadas externas a (±45°), com relação à direção de aplicação da carga;
Configuração [+45º/-45º/M//M/-45º/+45º]s.

LCAMO_0º

CPs do laminado LCAM com as fibras contínuas das camadas externas a
(0°/90°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração
[0º/90º/M//M/90º/0º]s – Estado original;

LCAMO_90º

CPs do laminado LCAM com as fibras contínuas das camadas externas a
(90°/0°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração
[90º/0º/M//M/0º/90º]s – Estado original;

LCAMO_45º

CPs do laminado LCAM com as fibras contínuas das camadas externas a
(±45°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração [+45º/45º/M//M/-45º/+45º]s – Estado original.

LCAO_0º

CPs do laminado LCA com as fibras contínuas nas camadas externas a (0°/90°),
com relação à direção de aplicação da carga; Configuração [0º/90º//0º/90º]s Estado original;

LCAO_90º

CPs do laminado LCA com as fibras contínuas nas camadas externas a (90°/0°),
com relação à direção de aplicação da carga; Configuração [90º/0º//90º/0º]s Estado original;

LCAO_45º

CPs do laminado LCA com as fibras contínuas nas camadas externas a (±45°),
com relação à direção de aplicação da carga; Configuração [+45º/-45º//+45º/45º]s - Estado original;

LCMH/RE

Laminado compósito reforçado por tecido de mecha híbrida, com tecelagem do
tipo sarja, impregnado com resina epóxi (TARGINO et al., 2016);

LGM

Fratura final: Lateral; na região mediana do galgo do CP (do inglês, Lateral;
Gage; Middle);

LMOF

CPs do laminado compósito a base de manta no estado original e com furo
(TINÔ, 2014);

LWT

Fratura final: Lateral; a uma distância menor que 1x a largura; na extremidade
superior (referencial da garra) do CP (do inglês, Lateral; <1W from grip/tab;
Top);

MEKP

Peróxido de metil-etil-cetona;

NCF

Tecido multiaxial acoplado (do inglês, Non-Crimp Fabric);

NEMP 180

Tecido biaxial acoplado, constituído por 02 camadas de mechas unidirecionais
de fibras de vidro-E, nas orientações +45º e -45º;

PAN

Poliacrilonitrila;

PEEK

Poli-éter-éter-cetona;

pH

Potencial hidrogeniônico;

PP

Polipropileno;

RM

Módulo Residual (do inglês, Residual Modulus);

RS

Resistência Residual (do inglês, Residual Strength).

LISTA DE SÍMBOLOS
K

Fator de concentração de tensão;

Kt

Fator de concentração de tensão (teórico), relativo a tensões normais (Equação
3.1);

σmáx

Tensão máxima (na borda do furo);

σnom

Tensão média ou nominal;

h

Espessura de uma placa com furo;

H

Largura de uma placa com furo (também apresentado como W, nas Equações
3.13 e 3.14);

d

Diâmetro do furo;

P

Carga de tração aplicada em uma placa com furo;

Ktg

Fator de concentração de tensão teórico geométrico utilizando a área bruta da
seção transversal (Equação 3.3);

Ktn

Fator de concentração de tensão teórico geométrico utilizando a área líquida da
seção transversal (Equação 3.5);

d/H

Relação entre o diâmetro do furo e a largura da placa (também apresentado
como d/W, nas Equações 3.13 e 3.14);

σCD

Resistência última do material com a descontinuidade geométrica;

σSD

Resistência última do material sem a descontinuidade geométrica;

ECD

Módulo de elasticidade do material com a descontinuidade geométrica;

ESD

Módulo de elasticidade do material sem a descontinuidade geométrica;

δRS

Desvio padrão de RS;

δRM

Desvio padrão de RM;



CD

Desvio padrão de σCD;



SD

Desvio padrão de σSD;

E

CD

Desvio padrão de ECD;

E

SD

Desvio padrão de ESD;

 y e  y ( y ,0 ) Distribuição de tensão, ao longo do eixo x (horizontal) de uma placa infinita
contendo um furo central (Equação 3.10);
σ∞

Tensão uniforme aplicada paralelamente ao eixo y (vertical) da placa, no
infinito;

KT

Fator de concentração de tensão do material para uma placa infinita, calculado
a partir das propriedades do material (Equação 3.11);

E11

Módulo de elasticidade do material na direção longitudinal;

E22

Módulo de elasticidade do material na direção transversal;

ν12

Coeficiente de Poisson;

G12

Módulo de cisalhamento do material;

KT

Fator de concentração de tensão para uma placa finita, utilizado na definição
do fator FWC (Equação 3.12);

M

Fator geométrico de magnificação (Equação 3.14);

D

Densidade volumétrica do laminado (Equação 4.1);

a

Massa da amostra seca (Ensaio de densidade volumétrica – Equação 4.1);

w

Massa do fio parcialmente imerso em água (Ensaio de densidade volumétrica
– Equação 4.1);

b

Massa do fio com a amostra (Ensaio de densidade volumétrica – Equação 4.1);

Mf

Fração, em massa, de fibras (Equação 4.2);

mf

Massa das fibras (Equação 4.2);

ma

Massa da amostra (Equação 4.2);

Mm

Fração, em massa, de matriz (Equação 4.3);

Vf

Fração volumétrica de fibras (Equação 4.4);

Df

densidade das fibras (Equação 4.4);

Vm

Fração volumétrica de matriz (Equação 4.5);

Dm

densidade da matriz (Equação 4.5);

Vv

Fração volumétrica de vazios (Equação 4.6);

εi

Deformação no i-ésimo instante (Equação 4.7);

Ri

Resistência elétrica do extensômetro medida no i-ésimo instante (Equação 4.7);

R0

Resistência elétrica do extensômetro no início do ensaio (Equação 4.7);

FS

Fator de Sensibilidade do extensômetro (Equação 4.7);

 y

e

 y ( y,0 )

Distribuição das deformações, ε∞
y , ao longo do eixo x (horizontal) de uma placa
infinita (Equação 4.8)

ε∞

Deformação uniforme medida paralelamente ao eixo y (vertical) de uma placa,
no infinito (Equação 4.8);

Ksg

Fator de concentração de tensão obtido a partir da leitura das deformações pelos
extensômetros (Equação 4.9);

εmáx

Deformação lida pelo extensômetro mais próximo ao furo;

εmín

Deformação lida pelo extensômetro mais afastado do furo.
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INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO
Os materiais compósitos possuem significativas vantagens quando comparados aos
materiais ditos convencionais, combinando baixa densidade com elevado desempenho mecânico,
especialmente em termos de resistência e rigidez (HAHN, 2014; HERAKOVICH, 1997).
A indústria relacionada com compósitos tem presenciado um rápido crescimento nos
últimos anos. Nas indústrias aeroespacial e automotiva, por exemplo, é crescente o uso de plásticos
reforçados por fibras em peças cada vez mais importantes dos respectivos produtos finais (JÄGER;
HAUKE, 2010 apud HAHN, 2014). Estima-se um incremento anual de 17% no uso de fibra de
carbono no setor automotivo entre 2010 e 2030 (HEUSS; MÜLLER; VAN SINTERN, 2012)
É nesse cenário que se posiciona e se propõe esta Tese de Doutorado. Uma vez que os
setores de aplicações dos materiais compósitos poliméricos não param de crescer, a necessidade
de um amplo conhecimento e domínio sobre as suas características e seus comportamentos é
cada vez mais evidente. Além disso, necessário se faz uniformizar as informações concernentes
a essa classe de materiais, de modo que sua resposta nas mais diversas condições de uso possa
ser projetada com sucesso e prevista em todos os seus termos.
Os tecidos multiaxiais acoplados estão descritos na literatura internacional como NonCrimp Fabrics (NCF) e são tecidos constituídos por duas ou mais camadas de fibras
unidirecionais, em uma configuração otimizada, que se diferem dos tradicionais (nas
arquiteturas trama/urdume, sarja, entre outras) basicamente por não apresentarem
desalinhamento, tampouco ondulações nas fibras. Cada camada individual pode ter sua própria
orientação e esse é o motivo para o nome “multiaxial” (OWENS CORNING, 2014). Esses
tecidos oferecem economias significativas de custos em termos de tempo de trabalho reduzido
e maiores taxas de deposição com relação a fita unidirecional na forma pre-preg (préimpregnada) (BIBO et al., 1998).
Nas diversas possibilidades de aplicações e de condições de projeto utilizando esses
materiais, podem ocorrer furos, entalhes, ressaltos, etc., dentre outros tipos de descontinuidades
geométricas (BUDYNAS; NISBETT, 2008). Tais descontinuidades são chamadas de
concentradores de tensão, e as regiões em que ocorrem são chamadas de áreas de concentração
de tensões (AQUINO; TINÔ, 2009).
Em se tratando de materiais compósitos, assim como nos materiais homogêneos e
isotrópicos, a presença da descontinuidade geométrica afeta as propriedades mecânicas, sendo
indispensável quantificar a perda, principalmente, da resistência mecânica.
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O estudo da influência da presença de descontinuidades geométricas nos materiais
compósitos vem sendo realizado já há algumas décadas (CRUSE, 1973; KONISH; WHITNEY,
1975; NUISMER; WHITNEY, 1975; ROWLANDS; DANIEL; WHITESIDE, 1973;
WHITNEY; NUISMER, 1974). Porém, não se observa consenso sobre uma forma de se prever
o comportamento de materiais compósitos em presença do efeito da concentração de tensão,
assim como é feito nos materiais convencionais.
Nesse sentido, a proposta desta Tese de Doutorado é determinar a influência na resposta
mecânica de laminados compósitos a base de tecidos multiaxiais acoplados de fibras de vidroE e matriz epóxi éster vinílica, quando em presença de descontinuidade geométrica, aqui
caracterizada por um furo circular central com 6 mm de diâmetro. Nesse estudo do fenômeno
da Concentração de Tensões é dado ênfase ao comportamento da deformação na vizinhança do
furo, tendo em vista a característica do tecido de reforço ter suas camadas básicas acopladas
através de fios de costura, tornando-os mais compactos em sua capacidade de suporte de carga.
Esse estudo da deformação na região da descontinuidade geométrica é desenvolvido a partir da
medição da mesma, utilizando a técnica de medição por Extensometria, frente aos ensaios de
tração uniaxial.
Os laminados compósitos em estudo são definidos como LCA (Laminado compósito a
base de tecido multiaxial acoplado, de arquitetura biaxial +45º/-45º) e LCAM (Laminado
compósito a base de tecido multiaxial acoplado, também de arquitetura biaxial 0º/90º/M, onde
a letra “M” corresponde a camada de manta de fibras curtas). Eles possuem como matriz
polimérica a resina Epóxi Éster Vinílica comercialmente designada como Derakane®
Momentum 411-350 e como reforço as fibras de vidro-E. Na composição dos laminados foram
utilizadas 04 camadas de dois tecidos diferentes, sendo para o LCA o tecido NEMP 180 (biaxial
acoplado), constituído por 02 camadas de mechas unidirecionais, nas orientações +45º e -45º e
costura de fios de poliéster, e para o LCAM o tecido CM 1808 (biaxial com manta de fibras
curtas acoplado), constituído por 02 camadas de mechas unidirecionais, nas orientações 0º e
90º, 01 camada de manta de fibras curtas (5 cm de comprimento) e costura de fios de poliéster.
Inicialmente, os laminados foram caracterizados mediante ensaios para a determinação
da densidade volumétrica (ASTM D792 (2013)) e dos percentuais dos constituintes (ASTM
D3171 (2015)), além da observação da sua microestrutura (microscopia ótica) com o objetivo
de visualização do sistema de impregnação entre as camadas acopladas dos tecidos de reforços.
Posteriormente, os laminados foram submetidos à ensaios de tração uniaxial, de modo a obter
as propriedades mecânicas e característica da fratura nas orientações 0°, 90° e 45°, com referência à
orientação das fibras contínuas nas camadas externas relativamente à direção da carga aplicada. Nesse
RAPHAEL SIQUEIRA FONTES
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estudo, também são dadas ênfases às influências das configurações dos laminados (mudanças
relacionadas às suas sequências de empilhamento/direção da carga aplicada), da anisotropia (estudo
comparativo entre corpos de prova (CPs) que possuem fibras contínuas alinhadas a ± 45° e CPs que
possuem fibras contínuas em suas camadas externas orientadas a 0° e 90°, sempre com relação à
direção do carregamento), e, por último, a influência da composição dos laminados compósitos,
caracterizada pela presença da camada de manta de fibras curtas em um dos tecidos de reforço.
Por fim, são apresentados os resultados em termos quantitativos sobre o efeito da
presença da descontinuidade geométrica, mediante os cálculos da Resistência Residual (RS), do
Módulo Residual (RM) e dos Fatores de Concentração de Tensão (a partir de variados métodos
analíticos), além da determinação das distribuições das deformações (obtidos das leituras dos
extensômetros) na vizinhança do furo nos laminados em estudo e em todas as condições de
análise. Esses perfis são validados a partir da solução analítica, em termos de distribuição da
tensão, proposta por Lekhnitskii (1968), simplificada por Konish e Whitney (1975) e
amplamente utilizada para materiais ortotrópicos.
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral
Estudar o comportamento mecânico (resistência, deformação e fratura) em laminados
compósitos de matriz epóxi éster vinílica reforçados por tecidos multiaxiais acoplados de fibras
de vidro-E, em presença de descontinuidade geométrica (furo circular), frente às influências do
tipo de configuração, da anisotropia, da composição dos tecidos de reforço, além das distribuições
das deformações, nesse caso utilizando a técnica de medição por Extensometria.
1.1.2 Objetivos Específicos
•

Idealizar e fabricar dois laminados compósitos poliméricos constituídos por matriz
epóxi éster vinílica reforçados por tecidos multiaxiais acoplados de fibras de vidroE, utilizando o processo de moldagem por vácuo, combinado com a laminação
manual;

•

Verificar a viabilidade do processo de fabricação utilizado, mediante ensaios
para a determinação da densidade volumétrica e dos percentuais volumétricos
dos constituintes, além da observação da microestrutura dos laminados
utilizando microscopia ótica;
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•

Determinar as propriedades mecânicas dos laminados compósitos a partir de
ensaios de tração uniaxial, realizados de acordo com as normas ASTM vigentes,
para corpos de prova sem e com descontinuidade geométrica (furo central), nas
orientações das fibras contínuas nas camadas externas 0°, 90° e 45° com relação
à direção da carga aplicada;

•

Verificar as influências, nos laminados compósitos em estudo:
o Da configuração, através de estudos comparativos entre os CPs com
fibras contínuas alinhadas a 0° e 90°, apresentando os mesmos números
de camadas com mesma orientação das fibras com relação à direção da
carga aplicada, mudando somente a sua sequência de empilhamento);
o Da anisotropia, através de estudos comparativos entre CPs que possuem
fibras contínuas alinhadas a ± 45° e CPs que possuem fibras contínuas
em suas camadas externas orientadas a 0° e 90°, sempre com relação à
direção do carregamento;
o Da presença da camada de manta de fibras curtas em um dos tecidos
multiaxiais acoplados (comparativo entre a composição dos tecidos nos
dois laminados compósitos em estudo);

•

Analisar a característica da fratura final, macroscopicamente de acordo com as
recomendações das normas ASTM pertinentes, e microscopicamente
verificando as características dos danos desenvolvidos e propagados
internamente na microestrutura dos laminados, principalmente concernentes à
adesão fibra/matriz e entre as camadas dos laminados;

•

Quantificar o efeito da presença da descontinuidade geométrica, mediante os
cálculos da Resistência Residual (RS), do Módulo Residual (RM) e Fatores de
Concentração de Tensão, para os dois laminados compósitos em estudo, em
todas as condições de estudo;

•

Determinar a distribuição das deformações na vizinhança do furo central nos
laminados em estudo, nas três orientações de fibras, utilizando a técnica de
medição por Extensometria;

•

Comparar as medições realizadas a partir das leituras dos extensômetros com a
solução analítica proposta por Lekhnitskii (1968), simplificada por Konish e
Whitney (1975) e amplamente utilizada para materiais ortotrópicos.
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1.2 CONTRIBUIÇÕES
A partir da proposta dessa Tese, pode-se avaliar importantes contribuições em termos
científicos nas áreas de Mecânica dos Sólidos e Estruturas e de Análise de Tensões, em
Materiais Compósitos Poliméricos. Destacam-se as contribuições mais evidentes:
•

Comprovação da viabilidade de obtenção de laminados compósitos envolvendo
várias camadas de reforço na forma de tecidos multiaxiais acoplados,
corroborando o descrito na literatura, em termos de ganhos relacionados à
facilidade de processamento proporcionado por esses tecidos;

•

Proposta inovadora (em comparação com trabalhos publicados em revistas
internacionais especializadas) ao se utilizar como reforço de compósito polimérico
um tecido multiaxial acoplado em que uma das suas camadas consiste em uma
camada de manta de fibras curtas. Ao se pesquisar na literatura, todos os trabalhos
que utilizam esses tecidos, o fazem unicamente com tecidos constituídos por fibras
contínuas, seja na forma uniaxial, biaxial, triaxial ou quadriaxial;

•

Outro ponto inovador é a análise do efeito da concentração de tensão provocada
pela presença de um furo central em laminados compósitos reforçados por
tecidos multiaxiais acoplados. Na literatura especializada, a grande maioria dos
trabalhos se restringe à análise do efeito da concentração de tensão em laminados
compósitos reforçados por tecidos unidirecionais ou bidirecionais;

•

Sugere-se como trabalho complementar o estudo do mecanismo de dano (formação
e propagação) através da técnica de monitoramento do mesmo, de forma a
contribuir para o entendimento da característica da fratura nos corpos de prova com
fibras contínuas orientadas a ±45°, com relação à direção de aplicação da carga;

•

Por fim, a maior contribuição desta Tese se encontra na validação do estudo do
efeito provocado pela concentração da tensão, em termos da distribuição das
deformações na vizinhança da descontinuidade geométrica, utilizando como
técnica de medição dessas deformações a técnica de Extensometria, utilizando
extensômetros aderidos à superfície dos corpos de prova.

RAPHAEL SIQUEIRA FONTES

5

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Compósitos poliméricos e tecidos multiaxiais acoplados

2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Compósitos poliméricos e tecidos multiaxiais
acoplados

2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
2.1.1 Definições, Classificações e Aplicações
Definem-se, de acordo com a norma ASTM D3878 (2016), materiais compósitos como
aqueles formados pela combinação de dois ou mais materiais, insolúveis entre si, em que a
combinação desses materiais origina um material útil para a engenharia, o qual possui
propriedades diferentes das encontradas nos constituintes separadamente.
Além de simplesmente se definir os materiais compósitos como uma mescla de dois (ou
mais) constituintes ou fases, essa definição pode ser insuficiente. De acordo com Matthews e
Rawlings (1994), são necessários outros três critérios para se definir satisfatoriamente um
material compósito. São eles: (I) os constituintes devem estar presentes em uma proporção
razoável, de, no mínimo, 5%; (II) eles devem compor fases física e quimicamente distintas
(essas fases podem ser distinguidas, geralmente, microscopicamente); e (III) as propriedades
do compósito são notavelmente diferentes das propriedades dos constituintes isoladamente.
Na composição dos materiais compósitos é importante ressaltar que as fases constituintes
são agregadas a partir de uma interface, e que as mesmas são, em geral, especificadas como: matriz
e reforço. A matriz é o constituinte contínuo, eventualmente presente em maior quantidade. A fase
de reforço (ou, simplesmente, reforço), dispersa na matriz, atua, de uma forma geral, aprimorando
as propriedades mecânicas da matriz. Pelo menos uma das dimensões do reforço é pequena, de
ordem inferior a 500 μm e, muitas vezes, da ordem de 1 mícron. Os reforços são usualmente
descritos sob as formas de fibras (compósitos fibrosos) ou partículas (compósitos particulados)
(DANIEL; ISHAI, 2006; MATTHEWS; RAWLINGS, 1994).
Segundo Vallons (2009), os materiais compósitos fibrosos consistem em materiais
compósitos com reforços na forma de fibras com alta resistência e alto módulo de elasticidade
embutidos em uma matriz, usualmente polimérica. De acordo com o seu trabalho, ainda, essas
fibras suportam as cargas e são responsáveis pelo suporte de carga do material, enquanto a
matriz geralmente tem como função manter as fibras nas suas posições, assim promovendo a
integridade estrutural do material. A matriz ainda é responsável por transferir os carregamentos
para as fibras e as protege contra a umidade e as intempéries.
Nesse sentido, visto que as fibras possuem comprimento razoavelmente maior que as
dimensões transversais e que esses componentes estão preferencialmente alinhados em direções
RAPHAEL SIQUEIRA FONTES

6

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Compósitos poliméricos e tecidos multiaxiais acoplados

particulares, uma característica extremamente marcante dos materiais compósitos fibrosos é a
anisotropia, ou seja, as propriedades do material podem variar significativamente ao serem
medidas em diferentes direções (CHAWLA, 1998a; HULL; CLYNE, 1996).
Segundo Daniel e Ishai (2006) e Hull e Clyne (1996), um material é considerado anisotrópico
quando suas propriedades analisadas em um determinado ponto variam de acordo com a direção de
análise ou dependem da orientação do sistema de referência. Segundo eles, ainda, se as propriedades
de um material ao longo de alguma direção forem as mesmas de uma direção simetricamente oposta
em relação a um plano, esse plano é definido como o plano de simetria do material.
Uma classificação de extrema relevância para os materiais compósitos são os materiais
ortotrópicos, ou seja, materiais que possuem ao menos três planos de simetria perpendiculares
entre si. A interseção entre esses planos define três eixos perpendiculares entre si, que são
chamados eixos principais de simetria do material ou, simplesmente, eixos principais do
material (DANIEL; ISHAI, 2006; HULL; CLYNE, 1996).
Ainda nesse sentido, Medeiros (2016) mencionou que os materiais compósitos poliméricos,
em especial os Plásticos Reforçados por Fibras, vêm alcançando novos horizontes em termos de
aplicações estruturais quando se apresentam na forma de laminados. Eles são assim definidos em
virtude do uso de resinas plásticas como matriz ou fase aglutinante na sua composição. Neste
sentido, quando se necessitam selecionar materiais com algumas características específicas como
uma alta relação entre resistência/peso é possível obter por sugestão os materiais compósitos; e, em
particular, os compósitos poliméricos. Os plásticos reforçados, em geral, têm como reforços fibras
contínuas, curtas e na forma de partículas; e estas podem ser sintéticas ou naturais.
Os materiais compósitos possuem significativas vantagens quando comparados aos
materiais ditos convencionais, combinando baixa densidade com elevado desempenho mecânico,
especialmente em termos de resistência e rigidez (HAHN, 2014; HERAKOVICH, 1997). A
indústria relacionada com compósitos tem presenciado um rápido crescimento nos últimos anos.
Na indústria aeroespacial, por exemplo, Airbus e Boeing demonstraram um
considerável incremento no uso de compósitos reforçados por fibras de carbono nas aeronaves
A350 (Airbus) e 787 Dreamliner (Boeing), em comparação aos seus modelos anteriores, A380
e 777, respectivamente (JÄGER; HAUKE, 2010 apud HAHN, 2014). No setor automotivo, as
companhias começaram a utilizar compósitos nas suas produções em série, como no caso da
Audi, em conjunto com a Lamborghini na Aventador e a BMW nos seus veículos i3 e i8. Um
estudo publicado por Heuss, Müller e van Sintern (2012) prevê um incremento anual de 17%
no uso de fibra de carbono no setor automotivo entre 2010 e 2030.
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2.2 MATRIZES POLIMÉRICAS TERMOFIXAS
Em termos estruturais, os polímeros são moléculas de grandes dimensões (comparando
com as dimensões atômicas, por exemplo), arranjadas sob a forma de cadeias (daí o nome
macromoléculas), constituídas por uma série de hidrocarbonetos, onde átomos de carbono,
unidos por ligações covalentes, formam a “espinha dorsal” da cadeia (CALLISTER JR., 2007;
CHAWLA, 1998a). A Figura 2.1 representa uma ilustração de uma cadeia polimérica. A cada
unidade repetitiva de uma macromolécula polimérica, dá-se o nome de monômero e, daí, surge
o nome polímero, de origem grega, poli- (várias, diversas) -mero (unidades repetitivas).
Figura 2.1 – Ilustração simplificada de uma cadeia polimérica, enfatizando a base formada por átomos de
carbono interligados.

Fonte: Callister Jr. (2007).

O processo de obtenção de um polímero se dá por meio de uma reação chamada
polimerização, que consiste no processo químico de união dos vários monômeros e,
consequentemente, a consolidação do polímero. Existem duas importantes classificações das
reações de polimerização, a polimerização por condensação (que envolve a ocorrência de
reações químicas passo a passo, podendo envolver mais de uma espécie de monômero e que,
geralmente, é liberado algum subproduto – muitas das vezes, água) e por adição (caracterizada
pela união simples de monômeros em forma de uma cadeia linear formando a macromolécula)
(CALLISTER JR., 2007; CANEVAROLO JR., 2006; CHAWLA, 1998a).
Independentemente de o polímero ser formado por uma reação de polimerização por
adição ou condensação, existe uma classificação desses materiais baseada na sua estrutura, que
está intrinsecamente ligada à forma das suas cadeias poliméricas. Essas cadeias poliméricas
podem assumir as mais variadas formas, se destacando três principais, dentre várias outras que
podem ocorrer, a saber: polímeros de cadeia linear, polímeros de cadeia ramificada e polímeros
com ligações cruzadas (CALLISTER JR., 2007; CANEVAROLO JR., 2006; CHAWLA, 1998a;
JONES, 1999). Uma ilustração com esses diferentes tipos de polímeros está na Figura 2.2.
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Figura 2.2 – Diferentes formas de cadeias moleculares nos polímeros.

Fonte: Traduzido de Jones (1999).

De acordo com as características estruturais das cadeias poliméricas que compõem os
polímeros e, consequentemente, dos seus comportamentos mediante aumento (ou diminuição)
de temperatura, esses materiais podem ser classificados como termoplásticos ou termofixos.
Os polímeros termoplásticos (ou simplesmente termoplásticos), são aqueles cuja
característica principal é amolecer (e, eventualmente, até derreter) quando aquecido e endurecer
quando resfriado – processos totalmente reversíveis e que podem ser repetidos. Em uma escala
molecular, com o aumento da temperatura, as ligações secundárias entre as cadeias vão se
rompendo (mediante o aumento da movimentação das moléculas), de modo a se tornar possível
o movimento relativo entre as cadeias poliméricas e, consequentemente, a fusão do material.
Adicionalmente, os termoplásticos são relativamente flexíveis e dúcteis. A maior parte dos
polímeros com cadeia linear e aqueles que possuem poucas partes da cadeia ramificada são
termoplásticos (CALLISTER JR., 2007; CANEVAROLO JR., 2006; MATTHEWS;
RAWLINGS, 1994). Os principais usos de termoplásticos como matrizes de compósitos
poliméricos incluem polipropileno (PP), Nylon, poli-éter-éter-cetona (PEEK) e as poliimidas
termoplásticas (DANIEL; ISHAI, 2006; HULL; CLYNE, 1996).
Os polímeros termofixos (também conhecidos como termorrígidos) são essencialmente
polímeros de cadeia ramificada em forma de rede cristalina tridimensional. Eles se consolidam
e endurecem permanentemente durante a sua formação (conhecida como reação de cura) e não
amolecem mediante aquecimento. Esses polímeros possuem ligações cruzadas do tipo
covalente entre as cadeias moleculares adjacentes, em que entre 10 a 50 % das cadeias
poliméricas possuem ligações cruzadas. Durante a cura, essas ligações são formadas e
consolidadas de forma a serem um mecanismo de resistência às movimentações vibracionais e
rotacionais das cadeias poliméricas em altas temperaturas. Esse é o mecanismo que impede o
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amolecimento com o aquecimento. Apenas o aquecimento em elevadas temperaturas consegue
romper essas ligações cruzadas e, consequentemente, a degradação do polímero (irreversível)
(CALLISTER JR., 2007; CHAWLA, 1998a; DANIEL; ISHAI, 2006; HULL; CLYNE, 1996).
Os polímeros termofixos são os mais utilizados como matrizes em materiais compósitos e
geralmente são mais rígidos e resistentes que os termoplásticos, além de possuírem melhor
estabilidade dimensional. Comumente, são conhecidos como resinas e, para aplicações como
matrizes em materiais compósitos poliméricos, podem ser destacadas as resinas poliéster
insaturadas, epóxis, poliimidas e éster vinílicas (CHAWLA, 1998a; DANIEL; ISHAI, 2006;
HULL; CLYNE, 1996). Na indústria de aviação, especificamente, as resinas mais utilizadas, devido
aos processos de fabricação envolvidos, são as resinas epóxi, fenólicas, de cianato e bismaleimida
(LAURENZI; MARCHETTI, 2012). Segundo Daniel e Ishai (2006), ainda, as resinas poliimidas e
bismaleimidas são indicadas para aplicações em elevadas temperaturas (da ordem de até 300 ºC).
As resinas poliéster são as mais baratas entre as utilizadas como matrizes em
compósitos, sendo utilizadas em larga escala em aplicações de baixo custo, geralmente, com
fibras de vidro como reforço para produtos que necessitem de processamento rápido, fácil e
com cura a temperatura ambiente (peças de automóveis, embarcações, tanques de
armazenamento, encanamentos, etc.). Os compósitos a base dessas resinas possuem boas
propriedades mecânicas e baixo custo, porém não possuem boa resistência a intempéries
(incluindo umidade) e agentes químicos (DANIEL; ISHAI, 2006; TINÔ, 2013).
As resinas epóxi são, dentre as resinas de alto desempenho, as mais difundidas, especialmente
em aplicações com fibras de alto desempenho, como fibras de carbono ou aramida. As mais utilizadas
são aquelas que possuem base de DGEBA (diglicidil éter de bisfenol-A). Elas possuem propriedades
mecânicas e térmicas superiores às do poliéster. A temperatura de cura para essas resinas depende do
agente de endurecimento, mais comumente aminas ou anidridos (DANIEL; ISHAI, 2006). Nas
resinas poliéster e éster vinílicas, os agentes catalisadores alteram somente o tempo de cura, sem ter
efeitos substanciais na viscosidade ou nas propriedades finais da resina curada. Nas epóxi, por sua
vez, a seleção desses agentes é crucial, pois eles são determinantes nas propriedades térmicas e
mecânicas da matriz, além de definir a dependência da viscosidade com a temperatura, assim,
controlando a facilidade de processamento do compósito (LAURENZI; MARCHETTI, 2012).
2.2.2.1 Resina epóxi éster vinílica
As resinas epóxi éster vinílicas (ou éster vinílicas, apenas) são resinas que estão bastante
ligadas às resinas poliéster e epóxi, ao mesmo tempo. Elas combinam as propriedades
desejáveis de ambas, a saber: a facilidade de processamento e de cura das resinas poliéster com
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as boas propriedades térmicas e mecânicas das resinas epóxi. Sua grande utilização em
compósitos é em aplicações industriais em componentes submetidos a agentes corrosivos e em
aplicações marítimas, devido à sua boa resistência a corrosão e às intempéries (DANIEL;
ISHAI, 2006; CAHN, 1993 apud MEDEIROS, 2016).
Segundo Nasseh (2007), as resinas epóxi éster vinílicas surgiram entre a década de 1950 e
1960, utilizando como base resinas epóxi, com radicais bisfenol-A e epicloridrina. Ao se comparar
as resinas epóxi éster vinílicas com as resinas de poliéster insaturado, percebe-se o desempenho
inferior dessas últimas, uma vez que elas são formadas por uma sequência de monômeros de éster
em sua composição. Esses monômeros são caracterizados por possuírem ligações intermoleculares
de baixa intensidade, resultando em baixa resistência química e suscetibilidade à hidrólise.
As resinas epóxi éster vinílicas baseadas em bisfenol-A são as mais comumente
utilizadas por causa da versatilidade de suas boas propriedades. Ao mesmo tempo, as mesmas
são resistentes a ataques químicos em uma ampla faixa de pH, possuem alta tenacidade, e,
também, boas propriedades mecânicas (HÄG; HARRISON, 1996).
Essas resinas são produzidas a partir da reação de resina epóxi com bisfenol-A ou
bisfenol-F (para crescimento da cadeia) e posteriormente reagido com um ácido carboxílico
insaturado. Este ácido, na maioria dos casos, é o ácido acrílico que funciona como o doador de
radicais éster-vinílicos (MEDEIROS, 2016; RODRIGUEZ et al., 2006; SILAEX, 2017).
Na Figura 2.3, estão mostradas as estruturas químicas básicas da resina éster vinílica e
do monômero de estireno. Esse monômero é utilizado nessas resinas para obter-se condições
de viscosidade e concentração ideais para as aplicações propostas, especialmente em processos
de injeção de resina (MEDEIROS, 2016; RODRIGUEZ et al., 2006).
Figura 2.3 – Estruturas químicas: (a) Resina éster vinílica; (b) Monômero de estireno.

Fonte: (RODRIGUEZ et al., 2006).
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De acordo com Häg e Harrison (1996), essa resina, utilizada em compósitos reforçados por
fibras de vidro, possui aplicações com sucesso, em termos de controle de corrosão, desde as décadas
de 1960 e 1970 em componentes utilizados na remoção de dióxido de enxofre dos gases de
combustão de usinas termoelétricas, apresentando vida útil em torno de 15 a 25 anos de serviço.
Narasimha Murthy et al. (2010) realizaram um estudo acerca da influência da absorção
de umidade em compósitos reforçados por fibras de vidro e de carbono utilizando como
matrizes a resina epóxi e a resina epóxi éster vinílica. Os compósitos com resina epóxi éster
vinílica apresentaram valores de saturação de umidade menores, levando em conta a absorção
de água de acordo com os diferentes tempos de exposição, em comparação com os compósitos
que utilizavam a resina epóxi. Ainda nesse sentido, as reduções devido à absorção de umidade
na resistência à tração, resistência à flexão e na resistência ao cisalhamento interlaminar (ILSS)
foram bem menores nos compósitos que utilizaram resina epóxi éster vinílica.
Banna, Shirokoff e Molgaard (2011) analisaram a influência nas propriedades
mecânicas de tração, flexão e microdureza de resinas poliéster e epóxi éster vinílica de dois
agentes ácidos: ácido sulfúrico (H2SO4) e refugo eletrólito de cobalto (uma solução
hidrometalúrgica da qual o cobalto é extraído, cujo pH é 2,96 e que contém, principalmente,
enxofre, cobalto, magnésio, manganês e elementos de traço). Em todos os casos estudados, a
resina poliéster foi bem mais afetada que a resina epóxi éster vinílica.
Targino et al. (2016) compararam laminados compósitos reforçados por tecidos idênticos de
mechas híbridas aramida/vidro, variando a resina utilizada como matriz nos compósitos. Ao utilizar
a resina epóxi éster vinílica, em comparação com a resina poliéster ortoftálica, o laminado
denominado LCMH/RE apresentou ganhos em termos de resistência à tração (18,6 %) e,
principalmente, do módulo de elasticidade longitudinal (119,6 %). Outro ponto importante a se notar
nesse trabalho é que, ao se utilizar a resina poliéster nesse tipo de tecido, ocorreu forte delaminação
na fratura dos corpos de prova, o que não se observou com a utilização da resina epóxi éster vinílica,
evidenciando a maior compatibilidade dessa resina com os reforços de alto desempenho.
2.3 REFORÇOS FIBROSOS SINTÉTICOS
Dentro da classificação atribuída aos materiais compósitos, os definidos como fibrosos,
são aqueles constituídos de fibras aderidas a uma matriz, normalmente fibras sintéticas, as quais
possuem alto módulo de elasticidade e alta resistência mecânica, onde essa adesão se dá através
de uma interface entre elas. Desta forma, tanto a fibra quanto a matriz conservam suas
identidades produzindo um conjunto de propriedades que separadamente não possuiriam
(MATTHEWS; RAWLINGS, 1994).
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Os reforços em compósitos não necessariamente se apresentam na forma de fibras
longas (contínuas). Esses componentes podem se apresentar sob as formas de partículas, flocos,
whiskers, fibras curtas e até na forma de lâminas. Ocorre que a maioria dos reforços
(principalmente em aplicações estruturais) utilizados em compósitos possuem a forma fibrosa,
uma vez que, nessa configuração, é possível obter resistência e rigidez superiores a qualquer
outro estado do material (CHAWLA, 1998a).
As fibras são o elemento constituinte que confere ao material compósito suas características
mecânicas: rigidez, resistência mecânica, etc. O tipo de reforço mais utilizado na fabricação de
plásticos reforçados é o fibroso, podendo ser apresentado na forma de fibras contínuas ou curtas,
onde na maioria dos casos podem ser tecidas (HAGE, 1989 apud TINÔ, 2014).
Segundo Chawla (1998b) o uso de fibras como materiais de engenharia de alto
desempenho está baseado em três características importantes:

• Pequeno diâmetro em relação ao seu tamanho de grão ou outra unidade
microestrutural (como uma cadeia carbônica, nos polímeros, por exemplo). Isso
possibilita uma maior aproximação da resistência do material puro, uma vez que,
em uma fibra, a possibilidade e quantidade de defeitos internos é bem menor que em
uma estrutura de grandes dimensões;

• Elevada razão de grandeza (comprimento/diâmetro, l/d), que permite maior área de
contato com a matriz e que grande parte do carregamento seja transferido para essas
fibras;

• Elevado grau de flexibilidade, característica de materiais com elevado módulo de
elasticidade e diâmetro pequeno. Essa flexibilidade contribui para facilitar o
processamento dessas fibras para a fabricação do compósito.
São vários os fatores que influenciam as propriedades mecânicas dos compósitos
poliméricos reforçados com fibras, sendo os principais: módulo e resistência da fibra,
estabilidade química da resina, resistência interfacial, diâmetro e comprimento das fibras,
fração volumétrica e forma de distribuição das fibras na matriz. Nos compósitos com fibras
descontínuas com distribuição aleatória, o comprimento e a fração volumétrica são parâmetros
importantes no seu desempenho (JOSEPH, 1996 apud TINÔ, 2014).
No sentido de incrementar as propriedades mecânicas de um compósito, os reforços mais
utilizados são as fibras sintéticas, conforme mencionado anteriormente. Dentro dessa categoria,
as fibras de vidro, nas suas mais variadas formas, se apresentam como o reforço mais comum
para compósitos de matriz polimérica. As fibras de aramida (registradas pela DuPont como
RAPHAEL SIQUEIRA FONTES
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Kevlar® na década de 1960) são mais rígidas e leves que as fibras de vidro. As fibras de
polietileno, com rigidez comparável às de aramida, são comercializadas desde a década de 1980.
Outras fibras de alto desempenho que combinam elevada resistência mecânica com elevada
rigidez são as fibras de boro, carboneto de silicone, de carbono e de alumina (CHAWLA, 1998a).
As fibras de vidro, cujas características físicas e mecânicas serão detalhadas na próxima
seção, são as mais utilizadas como reforço em compósitos de médio desempenho, devido à sua
alta resistência à tração e baixo custo. Elas são limitadas para aplicações em compósitos de alto
desempenho devido a apresentarem módulo de elasticidade e resistência à fadiga relativamente
baixos, além de rápida degradação por exposição a condições higrotérmicas severas (DANIEL;
ISHAI, 2006).
As fibras de carbono são as mais amplamente utilizadas para compósitos avançados e
estão disponíveis em uma grande variedade de resistência e módulo de elasticidade,
dependendo do processo de manufatura delas. Essas fibras são produzidas a partir de fibras
orgânicas precursoras, como rayon ou poliacrilonitrila (PAN), ou do piche de petróleo. As fibras
fabricadas a partir de PAN (AS4, T300, IM6, IM7, entre outras) possuem alta resistência e
módulo de elasticidade (em geral, da ordem de 4,5 GPa e 250 GPa, respectivamente). Uma
variação das fibras de carbono, as fibras de grafite, obtidas após o processamento das fibras de
carbono, mediante um processo de grafitização, são caracterizadas como fibras de ultra alto
módulo de elasticidade (acima de 400 GPa) (CHAWLA, 1998a; DANIEL; ISHAI, 2006).
As fibras de aramida são fibras orgânicas obtidas a partir da dissolução do polímero
(poliamida aromática) em ácido sulfúrico e extrusão através de pequenos furos em um dispositivo
rotativo. Elas possuem maior módulo de elasticidade que as fibras de vidro, com resistência
equiparada, porém, com densidade bem menor, quase metade da apresentada pelas fibras de vidro.
Sua característica principal e, também, principal aplicação em compósitos é a sua excelente
tenacidade e resistência ao impacto. Seus compósitos possuem resistência à compressão longitudinal
(na direção das fibras) e à tração transversal (com relação a direção das fibras) muito baixas
(DANIEL; ISHAI, 2006). Outras denominações comerciais das fibras de aramida são Nomex
(DuPont), Teijinconex e Technora (Teijin) e Twaron (Akzo) (CHAWLA, 1998a, 1998b).
2.3.1 Fibras de Vidro
Como mencionado anteriormente, as fibras de vidro constituem o tipo de reforço mais
utilizado nos materiais compósitos em termos de aplicações industriais. Essas fibras são baseadas
em sílica (SiO2), e podem ter adição de óxidos de cálcio, boro, sódio, ferro, alumínio, dentre
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outros (CHAWLA, 1998a; HULL; CLYNE, 1996). Na Tabela 2.1, são apresentadas as
composições químicas dos três tipos principais de fibras de vidro mais utilizados em compósitos.
Tabela 2.1 – Composições químicas aproximadas dos principais tipos de fibras de vidro (valores
percentuais em massa) (HULL; CLYNE, 1996).

Vidro-E (%) Vidro-C (%) Vidro-S (%)
SiO2
Al2O3 + Fe2O3
CaO
MgO
Na2O + K2O
B2O3
BaO

52,4
14,4
17,2
4,6
0,8
10,6
–

64,4
4,1
13,4
3,3
9,6
4,7
0,9

64,4
25,0
–
10,3
0,3
–
–

A classificação das fibras de vidro mostrada na Tabela 2.1 está relacionada com o tipo de
aplicação da mesma. As fibras de vidro-E (do inglês, Electrical) possuem bom desempenho em
termos de resistência, rigidez, propriedades elétricas e resistência ambiental. As fibras de vidro-C (do
inglês, Corrosion) possuem melhor resistência à corrosão que as fibras de vidro-E, porém, com menor
resistência mecânica. Por fim, as fibras de vidro-S (do inglês, Strength) são mais caras que as fibras
de vidro-E, porém possuem maiores resistência mecânica, módulo de elasticidade e resistência à
temperatura (HULL; CLYNE, 1996). Convém mencionar que mais de 90 % das fibras de vidro
produzidas são do tipo E, porém, o uso dessas fibras em aplicações elétricas é bastante reduzido
(CHAWLA, 1998b). Na Tabela 2.2, são apresentadas algumas propriedades mecânicas e físicas das
fibras de vidro mais comuns.
Tabela 2.2 – Algumas propriedades mecânicas e físicas das fibras de vidro (CHAWLA, 1998b).

Densidade (g/cm³)
Resistência à Tração (MPa)
Módulo de Elasticidade (GPa)

Vidro-E

Vidro-C

Vidro-S

2,54

2,48

2,48

1700 – 3500 1700 – 2800 2000 – 4500
69 – 72

70

85

As fibras de vidro são produzidas mediante a fusão das matérias primas num reservatório e
conduzidas por gravidade por uma série de buchas de platina, cada uma com centenas de furos na
base. O vidro flui por gravidade e os filamentos finos são puxados mecanicamente enquanto são
extrudados nos furos. Por fim, as fibras são enroladas em um tambor, e o controle do diâmetro é
realizado pelo ajuste da quantidade de vidro no tanque, pela viscosidade do vidro derretido
(dependente da composição e da temperatura), pelo diâmetro dos furos e pela velocidade do
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enrolamento. As fibras de vidro possuem diâmetro entre 8 e 15 μm. (HULL; CLYNE, 1996). Na
Figura 2.4, é apresentada uma ilustração esquemática das etapas de fabricação de fibras de vidro.
Figura 2.4 – Ilustração esquemática do procedimento convencional de fabricação de fibras de vidro.

Fonte: Traduzido de Chawla (1998b).

Uma característica bastante importante das fibras de vidro é a sua extrema flexibilidade,
o que advém do seu reduzido diâmetro e baixo módulo. Essa característica favorece a utilização
dessas fibras em diferentes processos têxteis de tecelagem, tricotagem, entre outros, para a
produção de tecidos, fitas, fios, etc. Por outro lado, essas fibras são muito sensíveis a danos
induzidos por defeitos superficiais. Para minimizar isso e facilitar o processamento, são
necessários tratamentos superficiais antes do processamento dos filamentos (CHAWLA, 1998b).
Segundo Hull e Clyne (1996), a principal causa de redução na resistência mecânica das fibras
de vidro são os danos ocorridos na superfície das fibras devido ao atrito entre elas durante as operações
de processamento. Para minimizar esse dano, essas fibras são usualmente tratadas superficialmente,
em uma operação denominada encimagem, como uma das primeiras etapas após a fusão do vidro. A
encimagem constitui na aplicação de uma fina camada de revestimento nas fibras mediante a
pulverização de água com um polímero em emulsão. A encimagem possui as seguintes funções:
•

Proteger a superfície das fibras de danos;

•

Unir as fibras em mechas para facilitar o processamento;

•

Lubrificar as fibras de modo que elas possam suportar a abrasão durante as
operações subsequentes de processamento;

•

Proporcionar propriedades anti-estáticas;

•

Facilitar a formação de uma ligação química (na forma de interface) entre a
superfície das fibras e a matriz polimérica, melhorando a molhabilidade das fibras
pela matriz e, consequentemente, a qualidade da interface fibra/matriz.

Apesar de a relativa resistência ao fogo e a vários produtos químicos serem
características bem atrativas das fibras de vidro, elas são bastante sensíveis a umidade e a
RAPHAEL SIQUEIRA FONTES
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atmosferas alcalinas, como cimento e concreto. Particularmente, a adsorção de umidade por
fibras resulta em uma drástica diminuição na sua resistência mecânica (CHAWLA, 1998b).
2.3.1 Formas Comerciais dos Reforços Fibrosos Sintéticos
Existem, no mercado, diferentes formas de comercialização de fibras para utilização
como reforço em compósitos poliméricos. As principais formas conhecidas e utilizadas são os
rovings (mechas) de fibras contínuas, mantas de fibras curtas e tecidos de fibras contínuas.
As mantas de fibras curtas, especialmente no caso das fibras de vidro, são o tipo mais
comum de reforço utilizado na indústria de materiais compósitos, destacando-se a indústria
naval e peças que não necessitem de elevado desempenho mecânico. Esse tipo de reforço é
composto por fibras picadas (com dimensões entre 30 e 50 mm), depositadas de forma aleatória
sobre uma esteira, onde são impregnadas com um agente ligante (binder), cuja função é manter
as fibras nas suas posições e, consequentemente, a coesão da manta (NASSEH, 2007).
De acordo com Chawla (1998b), as mantas de fibras curtas são mais baratas de serem
produzidas, devido ao menor número de etapas necessárias para a sua fabricação. As mantas
são porosas e possuem menores resistência e flexibilidade, comparadas com os tecidos. Elas
podem ser produzidas por três diferentes métodos:
•

União térmica: As fibras dispostas aleatoriamente são unidas em suas posições por
fusão térmica em diversos pontos isolados distribuídos ao logo da manta;

•

União por resina: Uma resina polimérica (ou adesivo) é introduzida e a manta das
fibras é mantida em posição por essa “cola”;

•

União por golpes de agulha: São aplicados golpes com diversas agulhas para trançar
as fibras e mantê-las emaranhadas em suas posições.

Na Figura 2.5, são mostradas microestruturas de mantas de fibras curtas de vidro e de
carbono.
Figura 2.5 – Microestruturas de mantas de fibras curtas. (a) Manta de fibras de vidro; (b) Manta de fibras
de carbono.

(a)

(b)

Fonte: (CHAWLA, 1998b).
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Além das mantas de fibras curtas, outra forma muito difundida de utilização de fibras
em compósitos são os tecidos de fibras contínuas. Esses tecidos podem possuir as mais variadas
configurações, relacionadas com as direções das fibras utilizadas, inclusive podendo ser
compostos por fibras de diferentes materiais, resultando em tecidos híbridos.
Nesse sentido, a partir das diferentes possibilidades de arranjo dos rovings, os tecidos
podem ser unidirecionais, bidirecionais e multiaxiais. Esses arranjos são apenas dos tecidos
planos (ou 2D). Os tecidos de reforços em compósitos também podem possuir fibras arranjadas
nas três direções, formando os tecidos 3D.
A direção principal de um tecido plano é chamada de urdume (warp) e a direção
secundária, normalmente transversal ao rolo, é chamada de trama (fill ou weft) (CHAWLA,
1998b; DANIEL; ISHAI, 2006; NASSEH, 2007). Na Figura 2.6, é mostrada uma ilustração de
algumas das configurações de tecidos planos bidirecionais mais utilizados em compósitos.
Convém salientar que a forma mais comum de tecidos bidirecionais planos é a forma
balanceada, ou seja, com a mesma quantidade de fibras nas direções de urdume e trama.
Figura 2.6 – Exemplos de tecidos bidirecionais mais comuns em compósitos.

Fonte: (CHAWLA, 1998b).

No tecido bidirecional plano, os rovings do urdume e da trama se intercalam alternadamente
em direções ortogonais, dispostos em um padrão onde os feixes de fibras do urdume cruzam acima
e abaixo dos feixes de fibras da trama. Nesses tecidos, um fator importante e que influencia no
desempenho do compósito é a ondulação (crimp) das fibras. Uma variação desse tecido é a
construção 2 x 2, formada intercalando alternadamente dois rovings do urdume e da trama, também
em direções ortogonais, dispostos em um padrão onde dois feixes de fibras do urdume cruzam
acima e abaixo de dois feixes de fibras da trama (DANIEL; ISHAI, 2006; NASSEH, 2007).
Os tecidos bidirecionais do tipo sarja são caracterizados e identificados pelo seu desenho
aparentemente diagonal. Esses tecidos são conhecidos como twill quando construídos em uma trama
2 x 1 (ou em outra configuração desbalanceada), onde dois rovings da trama cruzam um feixe do
urdume. Quando a trama de construção é balanceada, como na construção 2 x 2, por exemplo, esses
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tecidos são conhecidos como satin (podendo utilizar 3, 4 ou 5 feixes na construção). Nessa situação,
cada roving cruza dois feixes perpendiculares (podendo cruzar 3 ou mais) (NASSEH, 2007).
Quando se deseja favorecer as propriedades mecânicas em uma determinada direção, é
possível variar a quantidade de fibras em uma das direções. Essa variação na quantidade de filamentos
normalmente ocorre entre 30 a 70 %, nos tecidos bidirecionais. Quando se utiliza mais de 70 % das
fibras alinhadas em uma direção, o tecido é chamado unidirecional. Esses tecidos podem ser
produzidos em variadas dimensões, desde fitas com uma ou duas polegadas, até rolos de dimensões
da ordem de 50 polegadas de largura (NASSEH, 2007). Com esses tecidos, pode-se orientar mais
fibras nas direções de maior esforço mecânico, otimizando, assim, o projeto do componente a ser
construído. Na Figura 2.7, são mostradas imagens de tecidos utilizados em aplicações industriais.
Figura 2.7 – Tecidos utilizados em aplicações industriais. (a) Bidirecionais planos; (b) Bidirecionais Sarja;
(c) Unidirecionais.

(a)

(b)

(c)

Fonte: (NASSEH, 2007).

Apesar de a forma mais utilizada em compósitos ser os tecidos (em suas mais variadas
orientações), é possível se obter tecidos com diferentes configurações, até mesmo com reforços
nas três dimensões (conhecidos como tecidos 3D). Na literatura, essas formas alternativas estão
descritas como tecidos costurados (knitted), trançados (braided), entre outros (CHAWLA,
1998b; DANIEL; ISHAI, 2006).
2.3.2 Tecidos Multiaxiais Acoplados
No ramo industrial, ao desenvolver laminados que necessitem elevado desempenho
mecânico, utilizam-se fibras alinhadas nas direções de maiores esforços, especialmente
utilizando fitas de pré-impregnadas pela resina (pre-pregs), conforme mencionado
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anteriormente. Nesses casos, o sistema de manufatura do produto final apresenta custos muito
elevados, muitas vezes inviabilizando o uso. Segundo Mattsson (2005), os custos relacionados
com mão de obra em laminados constituídos por fibras pré-impregnadas chegam a 50 % do
custo final da peça produzida, onde 25 % são custos de matéria prima.
Nesse sentido, desde a década de 1980, iniciou-se a busca pelo desenvolvimento de
novos tecidos com o objetivo de obter um material que apresentasse o alinhamento das fibras e
o desempenho que são característicos das fitas pré-impregnadas e, ao mesmo tempo, a
facilidade de manuseio e trabalho dos tecidos convencionais (BIBO; HOGG; KEMP, 1997;
HOGG; AHMADNIA; GUILD, 1993).
Os tecidos multiaxiais acoplados estão descritos na literatura internacional como NonCrimp Fabrics (NCF) e são tecidos que se diferem dos tradicionais (nas arquiteturas
trama/urdume, sarja, entre outras) basicamente por não apresentarem desalinhamento,
tampouco ondulações nas fibras. Esses tecidos são constituídos por duas ou mais camadas de
fibras unidirecionais, em uma configuração otimizada. Cada camada individual pode ter sua
própria orientação e esse é o motivo para o nome “multiaxial” (OWENS CORNING, 2014).
Esses tecidos são produzidos em um processo contínuo, empilhando grupos de
filamentos de fibras, a uma orientação específica, sequencialmente em um sistema
transportador. Uma vez que os filamentos tenham sido estabelecidos em todas as orientações
exigidas, o tecido incipiente consiste em camadas de fibras lineares e estas são, em seguida,
mantidas em posição por meio de costura de um fio fino, tipicamente um fio de poliéster
termoplástico, em torno das mechas de filamentos, mantendo-as nas suas posições (BIBO;
HOGG; KEMP, 1997; HOGG; AHMADNIA; GUILD, 1993; MATTSSON, 2005).
Dependendo da quantidade de camadas e da variação da orientação delas, pode-se
montar uma arquitetura unidirecional, biaxial, triaxial ou quadriaxial em um único tecido
multiaxial acoplado, podendo alinhar fibras nas direções longitudinal (0º), oblíqua (30º < θ <
90º) e/ou transversal (90º). Adicionalmente, pode-se incorporar no tecido uma camada de manta
de fibras curtas (KONG; MOURITZ; PATON, 2004; OWENS CORNING, 2014).
As fibras lineares, sem ondulações, em um tecido multiaxial permitem impregnação e
molhabilidade muito boas, condições perfeitas para as técnicas de Infusão de Resina, bem como
todos os processos de molde fechado. A costura ajuda na difusão da resina verticalmente através
das camadas, consequentemente otimizando as taxas de infusão (OWENS CORNING, 2014).
Compósitos baseados em tecidos, particularmente dos tipos trama/urdume e multiaxiais
acoplados oferecem economias significativas de custos em termos de tempo de trabalho
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reduzido e maiores taxas de deposição com relação a fita unidirecional na forma pre-preg (préimpregnada) (BIBO et al., 1998).
Um exemplo do uso de compósitos reforçados por tecidos NCF em aplicações
aeroespaciais é o anteparo traseiro da parte pressurizada do avião Airbus A380, ilustrado na
Figura 2.8. Esse componente é fabricado utilizando tecido NCF e a técnica de infusão de resina
(FILSINGER; DITTMANN; BISCHOFF, 2004 apud EDGREN, 2006).
Figura 2.8 – Anteparo traseiro da parte pressurizada da aeronave Airbus A380, produzida utilizando
tecidos NCF e infusão de resina.

Fonte: (EDGREN, 2006).

Bibo e Hogg (1996) publicaram um review analisando a ligação entre a tolerância ao dano
(mecanismos de dano por impacto e comportamento em compressão pós-impacto) e o tipo de reforço
utilizado em compósitos. Para tanto, eles fizeram um levantamento de trabalhos à época que
disponibilizam esses dados de desempenho relativos a compósitos com reforços unidirecionais (na
forma de prepregs), bidirecionais (tecidos planos e multiaxiais) e 3D (com reforços nas três direções).
Nesse estudo, em um dos trabalhos citados, em se tratando dos tecidos multiaxiais
acoplados e levando em conta estudos preliminares realizados em um compósito préimpregnado reforçado por tecido multiaxial acoplado, levando em conta a resistência sem danos
preexistentes e o tamanho do dano ocasionado, o material reforçado pelo tecido multiaxial
apresentou maior resistência à propagação do dano, comparado a uma fita pre-preg
"convencional" equivalente (KAY; HOGG, 1993 apud BIBO; HOGG, 1996).
Mattsson, Joffe e Varna (2008) estudaram o efeito da configuração de um laminado
compósito de matriz epóxi, reforçado por tecido NCF de fibras de carbono (orientação ± 45°),
com 4 camadas, totalizando 8 camadas de reforço. Nesse estudo, eles cortaram corpos de prova
de uma mesma placa em duas direções diferentes, perpendiculares entre si, de modo a obter
duas orientações de reforços: [0/90//0/90]s e [90/0//90/0]s1. Desse modo, a quantidade de fibras
1

Na nomenclatura da configuração, as barras duplas (//) representam a divisão nas camadas do laminado e a barra
simples (/) representa a divisão entre os tecidos em cada camada.
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nas direções 0° e 90° são as mesmas, porém, destaca-se a diferença nas camadas externas dos
corpos de prova. Como resultado, eles verificaram que a resposta ao carregamento de tensão de
compósitos reforçados por tecidos NCF é muitíssimo dependente da orientação do
carregamento com relação às fibras. A presença de fibras a 90° na camada externa contribuiu
para uma redução maior no módulo de elasticidade, devido à maior ocorrência de fissuração
transversal nos corpos de prova durante os ensaios.
Em um estudo envolvendo laminados nas formas de placas planas e de peças em formato
curvilíneo, Koziol (2016) analisou comparativamente o comportamento de diferentes tipos de
tecidos como reforço nessas formas de laminados. Foram analisados um tecido plano
bidirecional (denominado pelo autor como “clássico”), um tecido bidirecional costurado
(stitched) e um tecido 3D, todos utilizando fibras de vidro-E. Como resultados, primeiramente,
ele encontrou que os laminados em formato curvilíneo possuem resistência mecânica menor
que os laminados equivalentes na forma plana. Em segunda análise, partindo desse princípio,
ele observou que os laminados que utilizam os tecidos costurados e os tecidos 3D são bem
menos sensíveis a essa diminuição de resistência com a curvatura. Isso evidencia o fato de esses
dois tecidos apresentarem uma estrutura mais estável.
Além da aplicabilidade desses tecidos em comparação aos tecidos “convencionais”,
existem na literatura estudos relacionados a influência da presença de descontinuidade
geométrica em laminados compósitos reforçados por esse tipo de tecido.
Kazemahvazi, Zenkert e Burman (2009) estudaram a sensibilidade à presença de
descontinuidade e à taxa de deformação em compósitos de resina éster vinílica reforçados por
tecidos multiaxiais acoplados, submetidos a descontinuidades nas formas de furo circular e de
perfurações a projéteis balísticos, em diferentes velocidades de deslocamento (e,
consequentemente, taxas de deformação). Como resultado, os autores encontraram que
laminados estudados apresentaram pouca sensibilidade à descontinuidade geométrica, nas
diferentes velocidades de deformação ensaiadas.
Em outro trabalho semelhante, porém utilizando fibras de carbono e resina epóxi, Qian et
al. (2011) analisaram o comportamento em presença de furos de diferentes diâmetros em dois
laminados compósitos, o primeiro reforçado por fibras descontínuas de carbono e o segundo
reforçado por tecido NCF quase-isotrópico de fibras de carbono. Nesse trabalho, os corpos de prova
reforçados por fibras descontínuas apresentaram-se insensíveis à descontinuidade, inclusive
apresentando fratura fora da região do furo. Os corpos de prova reforçados por tecidos NCF, por
outro lado, apresentaram-se sensíveis ao furo, especialmente em furos de diâmetro maior.
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Arteiro et al. (2013), analisando laminados de matriz epóxi com tecidos NCF de fibras
de carbono, não encontraram diferenças substanciais nos efeitos do tamanho de um furo central
na sensibilidade ao entalhe desses laminados em comparação com outros laminados reforçados
por fibras de carbono na forma pré-impregnada com orientações semelhantes. Por outro lado,
levando em conta a facilidade de fabricação de um laminado com tecidos NCF, onde não é
necessária a utilização de autoclave ou prensa a quente e, consequentemente, menores custos
de fabricação, o uso desses laminados em estruturas leves apresenta-se como vantagem.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Comportamento mecânico, descontinuidades
geométricas e característica de fratura em laminados compósitos

3.1 DESCONTINUIDADES GEOMÉTRICAS – CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO E DE
DEFORMAÇÃO
3.1.1 Concentração de tensão – Fundamentos básicos
As equações básicas determinadas para o cálculo das tensões originadas a partir de
carregamentos de tração, compressão, flexão, torção, etc. assumem que não existem irregularidades
geométricas no elemento em questão. Porém, boa parte dos elementos estruturais possuem
variações bruscas ou suaves em suas seções (BUDYNAS; NISBETT, 2008).
Eixos de rotação devem ter ressaltos projetados sobre eles para que os rolamentos
possam ser encaixados corretamente e assim suportar as cargas axiais; devem também ter rasgos
de chaveta usinados para encaixar polias e engrenagens. Um parafuso tem uma cabeça numa
extremidade e o filete da rosca no seu corpo, os quais são responsáveis por mudanças abruptas
na secção transversal. Outros elementos necessitam de furos, ranhuras e entalhes de vários tipos.
Qualquer descontinuidade em um elemento estrutural altera a distribuição de tensões na
vizinhança da descontinuidade de modo que as equações de tensão elementares não mais
descrevem o estado de tensão nesses locais. Tais descontinuidades são chamadas de
concentradores de tensão, e as regiões em que ocorrem são chamadas de áreas de concentração
de tensões. Desse modo, assim como nos materiais convencionais (isotrópicos e homogêneos),
a presença de descontinuidade geométrica afeta negativamente as propriedades mecânicas do
material compósito (AQUINO; TINÔ, 2009).
Essa concentração de tensão ocorre devido a um acúmulo de energia, no qual o fluxo de
tensão próximo (região lateral) da descontinuidade geométrica passa a ter um valor bem maior
de tensão média nessa região em relação às áreas mais afastadas das descontinuidades, e é nessa
região onde trincas são originadas e propagadas até a ruptura final do material (AWERBUCH;
MADHUKAR, 1985).
A Figura 3.1 ilustra esse fenômeno para o caso de um material isotrópico e homogêneo.
As linhas de tensão (ou linhas de Euler) são uniformes em todos os locais, exceto na vizinhança
do furo; nele, entretanto, essas linhas se desviam e contornam a descontinuidade, acumulando-se
na lateral do furo. A concentração de tensão é um fenômeno altamente localizado. Por exemplo,
ainda considerando o material como sendo isotrópico e homogêneo, a intensidade da tensão em
uma placa submetida a uma carga de tração é máxima na borda do furo (no plano A-A); essa
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tensão diminui abruptamente, à medida que pontos mais afastados do furo são examinados, e de
imediato torna-se uniforme novamente (BUDYNAS; NISBETT, 2008).
Figura 3.1 – Linhas de Euler na vizinhança de um furo em uma placa sob tensão.

Fonte: Traduzido de Budynas e Nisbett (2008).

O fator de concentração de tensão K é um parâmetro quantitativo da intensidade desse
fenômeno da concentração de tensão e é aplicado de forma gráfica e prática na maioria dos
materiais tidos como convencionais (BUDYNAS; NISBETT, 2008). Ele é determinado pela
razão entre a tensão máxima, localizada na vizinhança da descontinuidade geométrica, e a
tensão média determinada nesta mesma seção. Para materiais isotrópicos homogêneos, o fator
de concentração de tensão geométrico (ou teórico) é definido pela Equação 3.1 (BUDYNAS;
NISBETT, 2008; PILKEY; PILKEY, 2007).

Kt 

 máx
 nom

(3.1)

Onde Kt é o fator de concentração de tensão relativo a tensões normais, σnom é a tensão
média ou nominal e σmáx é a tensão máxima (na borda do furo). O índice t em Kt significa que
esse fator de concentração de tensão depende somente da geometria da peça. Ou seja, o material
utilizado, nesse caso, não influencia no valor de Kt. Por isso, ele é chamado de fator de
concentração de tensão teórico.
De acordo com Pilkey e Pilkey (2007), as definições da tensão nominal (σnom) dependem
do problema analisado. Dependendo da tensão nominal adotada, modifica-se a metodologia de
utilização do fator de concentração de tensão. Um exemplo pode ser dado utilizando a Figura
3.2, para uma placa fina com furo submetida a um carregamento de tração.
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Figura 3.2 – Placa com furo – Tração uniaxial.

Fonte: (PILKEY; PILKEY, 2007).

Supondo que a espessura da placa é h, a largura é H e o diâmetro do furo é d, a tensão
de referência pode ser definida de duas formas:
a. Utilizando a tensão em uma seção transversal afastada do furo como tensão de
referência (ou tensão nominal, σnom). A área nessa seção é definida como área
bruta da seção transversal. Desse modo:

 nom 

P

Hh

(3.2)

Assim, o fator de concentração de tensão (Ktg) se torna:

K tg 

 máx  máx  máx H h


 nom

P

(3.3)

b. Utilizando a tensão baseada na seção transversal que contém o furo (concebida
removendo o diâmetro do furo da área bruta da seção transversal), como tensão
de referência (ou tensão nominal, σnom). A área correspondente é definida como
área líquida da seção transversal. Desse modo, adotando as tensões nessa seção
transversal como distribuídas uniformemente e definidas como σn, tem-se:

 nom 

P

H  d  h n

(3.4)

Assim, o fator de concentração de tensão (Ktn) baseado na área líquida e,
consequentemente, na tensão de referência σn, adotando σnom = σn é:

K tn 

 máx  máx  máx H  d  h
d



 K tg  1  
 nom  n
P
 H

(3.5)

Desse modo, Ktg e Ktn são diferentes. O efeito da dimensão de um furo central (em
relação à largura de uma placa finita) no fator de concentração de tensão teórico (Kt), para
materiais convencionais (isotrópicos e homogêneos) é mostrado na Figura 3.3.
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Figura 3.3 – Variação dos fatores de concentração de tensão com relação à razão d/H.

Fonte: adaptado de (PILKEY; PILKEY, 2007).

Convém observar que, na medida em que d/H cresce de 0 a 1, Ktg cresce de 3 a ∞,
enquanto que Ktn diminui de 3 até aproximadamente 2. Esses dois fatores de concentração de
tensão podem ser usados para o cálculo das tensões máximas. Ocorre que Ktg é mais fácil de ser
aplicado, uma vez que a tensão nominal é determinada na área bruta da seção transversal, sendo
extraída facilmente da geometria da barra em estudo. Porém, o valor de Ktg se torna mais difícil
de ser encontrado para valores de d/H > 0,5, uma vez que a curva (Figura 3.3) se torna muito
íngreme. Por outro lado, os valores de Ktn são fáceis de serem extraídos do gráfico, porém, é
necessário calcular a área líquida da seção transversal para poder encontrar as tensões máximas.
Uma vez que as tensões em análise se encontram usualmente na seção transversal da
descontinuidade, Ktn é o fator de concentração de tensão mais utilizado. Além disso, na análise
de fadiga, somente Ktn pode ser utilizado para calcular corretamente o gradiente de tensão.
Enfim, normalmente é mais conveniente utilizar fatores de concentração de tensão utilizando
como tensões de referência baseadas na área líquida ao invés da área bruta, porém, se uma
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análise de fadiga não estiver envolvida e d/H < 0,5, o usuário pode escolher utilizar Ktg para
simplificar os cálculos (PILKEY; PILKEY, 2007).
3.1.2 Concentração de tensão em materiais compósitos
Em se tratando de materiais compósitos, assim como nos materiais homogêneos e
isotrópicos, a presença da descontinuidade afeta as propriedades mecânicas, sendo
indispensável quantificar a perda, principalmente, da resistência mecânica.
O estudo da influência da presença de descontinuidades geométricas nesses materiais vem
sendo realizado já há algumas décadas (CRUSE, 1973; KONISH; WHITNEY, 1975; NUISMER;
WHITNEY, 1975; ROWLANDS; DANIEL; WHITESIDE, 1973; WHITNEY; NUISMER,
1974). Inicialmente, os autores utilizavam os conceitos da Mecânica da Fratura nesses estudos,
porém, existem diversos questionamentos à aplicabilidade desses conceitos para materiais
compósitos, restringindo sua aplicação a casos limitados (AWERBUCH; MADHUKAR, 1985).
Segundo Lin Ye et al. (1998), a influência da presença da descontinuidade geométrica
na resistência mecânica do material, também denominada de Resistência Residual (Residual
Strength – RS), é dada pela Equação 3.6.

RS 

 CD
 SD

(3.6)

Onde  CD é a resistência última do material com a descontinuidade geométrica e  SD
é a resistência última do material sem a descontinuidade geométrica.
De modo análogo, pode-se adotar o mesmo raciocínio para a influência da presença da
descontinuidade geométrica no módulo de elasticidade, utilizando o parâmetro Módulo
Residual (Residual Modulus – RM), que é dado pela Equação 3.7 (TINÔ; AQUINO, 2016).

RM 

ECD
ESD

(3.7)

Onde ECD é o módulo de elasticidade do material com a descontinuidade geométrica e
ESD é o módulo de elasticidade do material sem a descontinuidade geométrica.

Assim, através dos fatores RS e RM pode-se quantificar o grau de nocividade da
descontinuidade geométrica no elemento estrutural. É importante salientar que  CD e ECD são,
respectivamente, a tensão média e o módulo de elasticidade, ambos calculados na área maior
da seção transversal, ou seja, na seção sem a presença da descontinuidade geométrica.
Uma vez que os parâmetros para o cálculo de RS e de RM são obtidos experimentalmente,
eles possuem dispersões. Com isso, para o cálculo da dispersão desses parâmetros, as dispersões
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de  CD ,  SD, ECD e ESD apresentadas em termos de desvio padrão, são relacionadas segundo o
estudo publicado por Tabackniks (2011) e definido pelas Equações 3.8 e 3.9:
2
  RS     CD

 
 RS    CD

    SD
  
   SD





   ESD
  
  ESD





  RM    ECD

 
 RM   ECD
2

2

2

2

(3.8)
2

(3.9)

Onde:  RS corresponde ao desvio padrão de RS,  RM corresponde ao desvio padrão de
RM,  

CD

corresponde ao desvio padrão de  CD,  

SD

corresponde ao desvio padrão de  SD,

 E corresponde ao desvio padrão de ECD e  E corresponde ao desvio padrão de ESD.
CD

SD

De acordo com Tinô e Aquino (2012) e Tinô (2013), que utilizaram o fator RS para a
determinação da influência de um furo central em laminados de matriz poliéster reforçados por fibras
de vidro-E, a presença do furo central altera negativamente a resistência mecânica dos laminados.
Essa influência varia de acordo com a orientação do reforço no material com relação à direção de
aplicação da carga, propriedade já mencionada antes (Seção 2.1.1) e denominada de anisotropia.
De maneira semelhante, segundo Bezerra (2011), a presença de entalhes semicirculares
afeta as propriedades mecânicas de um laminado compósito híbrido, levando em conta,
também, a anisotropia presente no material.
Segundo Russo e Zuccarello (2007), o dano do material na vizinhança da
descontinuidade (furo, trinca, entalhe, etc.) pode levar a uma significativa relaxação da tensão
local, e a falha do elemento ocorre somente quando a extensão da zona danificada superar um
valor crítico, relacionado às propriedades do material.
O efeito da concentração de tensão em compósitos poliméricos é um assunto que vem
sendo bastante investigado por diversos pesquisadores e em distintas vertentes, a saber,
(BATISTA, 2017):
a. Avaliação da influência do processo de obtenção (metodologia e/ou tipos de
ferramentas) do furo em compósitos poliméricos reforçados por fibras sintéticas;
b. Influência da presença da descontinuidade geométrica nas propriedades
mecânicas;
c. Análise e proposição de modelos e métodos, tais como critérios de falha, redes
neurais artificiais, método dos elementos finitos, mecânica da fratura, modelos
de dano progressivo, entre outros;
d. Determinação do fator de concentração de tensão.
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Em materiais compósitos, idealizados de acordo com a Teoria da Elasticidade como
elásticos e ortotrópicos no plano de simetria, a solução exata para a distribuição das tensões ao
redor de um furo pode ser determinada utilizando uma técnica de solução por variáveis
complexas (LEKHNITSKII, 1963 apud KONISH; WHITNEY, 1975). Segundo Awerbuch e
Madhukar (1985), essa solução é bastante complicada e a determinação da distribuição das
tensões ao redor do furo necessitaria do auxílio de ferramentas computacionais.
Uma solução aproximada foi proposta por Konish e Whitney (1975) e forneceu uma
aproximação polinomial para a solução exata do problema (AWERBUCH; MADHUKAR,
1985). Nessa solução, a distribuição de tensão, 𝜎𝑦∞ , ao longo do eixo x (horizontal) de uma
placa infinita contendo um furo central de raio R e submetida a uma tensão uniforme 𝜎 ∞
aplicada paralelamente ao eixo y (vertical) da placa, no infinito é:

 y ( y,0) 

  

2

4



R
R

2     3    K T  3
2 
x
x
 
  



 5  Rx 
 

6

R
7  

x
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 , x  R
 


(3.10)

Onde KT é o fator de concentração de tensão do material para uma placa infinita:
 E11
 E
K T  1  2  
 12   11
 E22
 G12

(3.11)

Onde E11 e E22 são os módulos de elasticidade do material nas direções longitudinal e
transversal, respectivamente, ν12 é o coeficiente de Poisson e G12 é o módulo de cisalhamento
do material.
De acordo com Tan (1988), para poder ser aplicada em placas de largura definida
(finitas), deve-se aplicar um fator de “correção de largura finita” (finite-width correction,
doravante definido como FWC). Por definição, esse fator é um fator de escala que deve ser
aplicado para multiplicar a solução para uma placa de largura infinita com descontinuidade, de
modo a obter o resultado para uma placa com descontinuidade de largura finita.
Seguindo essa definição, supondo que a distribuição das tensões normais para uma placa
finita é idêntica ao ocorrido para uma placa infinita, com exceção do fator FWC, a seguinte
relação é obtida (TAN, 1988):
FWC 

K T  y ( y,0)

K T  y ( y,0)

(3.12)

Onde KT e KT representam os fatores de concentração de tensão para placas finitas e
infinitas, respectivamente, e  y ( y ,0 ) e  y ( y ,0 ) são as distribuições de tensão na vizinhança
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da descontinuidade normais às tensões aplicadas, para placas finitas e infinitas, respectivamente
(TAN, 1988).
Complementando a Equação 3.12, Tan (1988), Tan e Kim (1990) e Wu e Mu (2003)
definem o fator FWC como baseado em uma análise aproximada de tensões, e é dado pela
Equação 3.13:
6
2
 d
K T
1
3 1  d W 
1 d

 



  M  K T  3 1   M  
FWC K T 2  1  d W 3 2  W 
  W  





(3.13)

Onde d é o diâmetro do furo, W é a largura do corpo de prova (placa de largura finita) e
M é um fator geométrico de magnificação, função de d W , que é dado pela Equação 3.14:
 3 1  d W 

1 8 
 1  1
3
 2  1  d W 

M2 
2
2 d W 

(3.14)

Os fatores de concentração de tensão podem ser obtidos analiticamente a partir da teoria da
elasticidade, computacionalmente a partir do método dos elementos finitos e experimentalmente
utilizando métodos como fotoelasticidade ou extensômetros. Quando o trabalho experimental é
conduzido com exatidão suficiente, pode-se obter excelente concordância com os fatores de
concentração de tensão analíticos consagrados pela literatura (PILKEY; PILKEY, 2007).
Nesse contexto, diversos autores têm se esforçado para monitorar os campos de tensão
e/ou de deformação ao redor da descontinuidade, utilizando diferentes técnicas experimentais.
Pandita, Nishiyabu e Verpoest (2003) investigaram a concentração das deformações em um
laminado compósito reforçado por tecidos bidirecionais de fibras de vidro com furos circulares e
elípticos, utilizando a técnica experimental de fotogrametria digital para a medição do campo de
deformações em ensaios de tração nas direções 0° e 45°. A partir das deformações, eles calcularam o
campo de tensões ao redor da descontinuidade e compararam com a distribuição de tensões postuladas
na teoria da elasticidade de Lekhnitskii (Equação 3.10). Na direção 0°, com maior destaque, foi obtida
boa concordância entre os valores medidos e os calculados. Convém destacar que, para o laminado
do trabalho, aplicando a Equação 3.11, os autores encontraram valor de K T  3,48 .
Na mesma linha, Toubal, Karama e Lorrain, (2005) analisaram o campo de deformações
em um laminado compósito reforçado por tecidos bidirecionais de fibras de carbono com
descontinuidade geométrica na forma de furo central, comparando com a solução analítica
(Equação 3.10) e com o Método dos Elementos Finitos (utilizando a plataforma comercial Abaqus).
Nesse caso, a técnica experimental para a medição das deformações foi a técnica denominada ESPI
(Electronic Speckle Pattern Interferometer). Na Figura 3.4, está mostrado o campo de deformações
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medido por essa técnica para um dos corpos de prova do trabalho. Como resultado dos estudos
comparativos realizados, os autores obtiveram boa concordância entre os valores medidos e os
previstos pela solução analítica e por elementos finitos apenas na direção 0°.
Figura 3.4 – Campo de deformações medidos por ESPI. Tração Uniaxial aplicada na direção y.

Fonte: (TOUBAL; KARAMA; LORRAIN, 2005).

Yudhanto et al. (2012) utilizaram extensômetros para verificar a influência da orientação da
costura em tecidos planos de fibras de carbono costurados por fios de fibras de aramida, em laminados
compósitos com furo central, além de comparar a distribuição de tensões com a solução analítica de
Lekhnitskii (1968) (Equação 3.10). Segundo eles, a teoria de Lekhnitskii é bastante utilizada na
indústria aeronáutica devido à sua fácil aplicação para a avaliação da distribuição de tensões em placas
ortotrópicas com furos circulares. Como resultado, eles encontraram boa concordância entre as
tensões medidas experimentalmente e as calculadas pelo modelo analítico para o material em estudo.
Ainda nesse contexto, Caminero et al. (2013) monitoraram a evolução do dano e a
distribuição das deformações utilizando as técnicas de correlação de imagens digitais (do inglês,
Digital Image Correlation – “DIC”) e radiografia por raios-X em laminados compósitos
epóxi/fibras de carbono propostos para aplicações aeronáuticas. Como resultado, eles
obtiveram boa concordância com os modelos analíticos de distribuição de tensões e de
deformações, além de comprovarem que as regiões de maior deformação ao redor do furo
capturadas pela DIC coincidem com as trincas e delaminações observadas pelas radiografias.
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Nas Figuras 3.5 e 3.6, estão mostradas as radiografias por raios-X e os campos de deformação
obtidos por DIC para corpos de prova [0/90°]2s e [±45°]2s, respectivamente.
Figura 3.5 – (a) Evolução do dano obtido por radiografia de raios-X; (b) εyy (na direção do carregamento)
e (c) εxy (cisalhamento), obtidos por DIC a 94% da carga máxima. CP [0/90°] 2s.

Fonte: (CAMINERO et al., 2013).
Figura 3.6 – (a) Evolução do dano obtido por radiografia de raios-X; (b) εyy (na direção do carregamento)
e (c) εxy (cisalhamento), obtidos por DIC a 86% da carga máxima. CP [±45°]2s.

Fonte: (CAMINERO et al., 2013).

Mais recentemente, Dai et al. (2015) analisaram o campo de deformações ao redor de
um furo em laminados compósitos reforçados por tecidos 3D de fibras de carbono, com
diferentes padrões de entrelaçamento, também utilizando a técnica de correlação de imagens
digitais (DIC). Como resultado, eles perceberam que a distribuição das deformações na região
ao redor do furo é bastante dependente da estrutura do tecido utilizado, em termos do padrão
de entrelaçamento. Para exemplificar, na Figura 3.7 estão mostrados os campos de deformações
obtidos nesse trabalho para dois CPs com tecidos de padrões de entrelaçamento, juntamente
com imagens da superfície desses CPs.
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Figura 3.7 – Campos de deformações medidos por DIC. Laminados compósitos reforçados por tecidos 3D.
Tração uniaxial.

Fonte: (DAI et al., 2015).

Por fim, Huh et al. (2015), ao caracterizarem o campo de deformações ao redor de um
furo em um laminado compósito unidirecional de matriz epóxi e fibras de vidro-E utilizando a
técnica de DIC, realizaram a comparação dessa técnica com a medição desse mesmo campo
utilizando extensômetros, encontrando, como resultado, boa concordância entre as técnicas,
correspondendo a uma diferença de apenas 0,7 % nos módulos de elasticidade medidos.
3.2 CARACTERÍSTICA DE FRATURA EM COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
Define-se “dano” como os vários tipos de um mecanismo complexo de fratura originado
nos materiais compósitos quando submetidos a carregamento externo. O termo vem do latim
“damnum” e significa a ocorrência de “prejuízo” ocorrido nas propriedades mecânicas durante
a ação de um carregamento de qualquer natureza (REIFSNIDER, 1982). O tipo e a forma de
dano podem ser influenciados por diversos fatores, como o tipo e o sentido da carga aplicada,
as propriedades físicas, químicas e mecânicas da fibra e da matriz, o processo de fabricação, a
configuração do material compósito, os percentuais de fibra, matriz e vazios, a umidade
absorvida, a temperatura de trabalho e a presença de elementos concentradores de tensão, como
descontinuidades geométricas (AWERBUCH; MADHUKAR, 1985; FELIPE, 1999).
Devido à grande variedade de fatores, é extremamente difícil prever onde e como um
dano se formará e, até mesmo, a sua propagação em um material compósito. A literatura mostra
que, mesmo variando apenas um dos fatores acima mencionados, haverá variações
significativas na formação e propagação do dano (HULL; CLYNE, 1996). É importante
salientar que segundo a norma ASTM D5766 (2011) em laminados com presença de um furo
central, a fratura final sempre deverá ser na seção do mesmo, para que o ensaio seja válido.
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Os modos de falha e a localização da fratura no corpo de prova para o ensaio de tração
uniaxial em laminados compósitos sem descontinuidade geométrica, segundo a norma ASTM
D3039 (2014), podem ser codificados de acordo com um código de siglas formado pela
combinação de três caracteres, mostrado na Tabela 3.1 e ilustrado na Figura 3.8.
Tabela 3.1 – Codificação dos modos de falha para o ensaio de tração uniaxial (traduzido das normas
ASTM D3039 (2014) e ASTM D5766 (2011)).

Primeiro Caractere

Segundo Caractere

Terceiro Caractere

Tipo da fratura

Código*

Área da fratura

Código*

Angular

A

Dentro da garra/tab

I

D

No limite da garra/tab

A

Delaminação da
borda
Desaderência da
garra/tab
Lateral
Múltiplos modos
Separação
longitudinal
Explosiva
Outro

Localização
da fratura
Inferior do
CP
Superior do
CP

Código*
B
T

L

< 1x a largura do CP afastada
da garra/tab
Dentro do comprimento útil

M(xyz)

Múltiplas áreas

M

S

Várias

V

Várias

V

X
O

Desconhecida

U

Desconhecida

U

G

W

Esquerda

L

G

Direita
Meio do
galgo

R
M

* Os códigos mostrados estão de acordo com os caracteres em inglês da norma original.
Figura 3.8 – Ilustrações dos modos de falha para laminados compósitos carregados sob tração sem
descontinuidade geométrica.

Fonte: ASTM D3039 (2014).

Para laminados compósitos com descontinuidade geométrica, a norma ASTM D5766
(2011) define como aceitáveis, conforme mencionado anteriormente, apenas os ensaios que
apresentem fratura na seção transversal que contém o furo e, de modo semelhante ao adotado
pela norma ASTM D3039 (2014), define um código de siglas formado pela combinação de três
caracteres, mostrado na Tabela 3.1 e ilustrado na Figura 3.9.
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Figura 3.9 – Ilustrações dos modos de falha para laminados compósitos carregados sob tração com
descontinuidade geométrica.

Fonte: ASTM D5766 (2011).

Em escala microscópica, de acordo com a literatura (FELIPE, 1999; HULL; CLYNE,
1996), os principais tipos de danos encontrados nos materiais compósitos são:
• Fissuração na matriz – ocorrência de uma ou mais fissuras na matriz do material
compósito. As microfissuras internamente na matriz, em uma análise micrográfica da fratura,
podem gerar 03 (três) tipos de fraturas diferentes:
o Coesiva na matriz - Fissura se propagando somente em regiões ricas em resina
(na matriz);
o Coesiva na fibra - Caracterizando ruptura longitudinal da fibra (ao longo do seu
eixo) e não na seção transversal da mesma;
o Adesiva – Fissura propagando-se na interface fibra/matriz provocando
desaderência nessa interface.
Mostra-se na Figura 3.10 um exemplo de ocorrência de fraturas adesivas e coesivas num
laminado compósito de fibras de vidro.
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Figura 3.10 – Fraturas adesiva e coesiva em um laminado.

Fratura
Adesiva
Fratura Coesiva
na Fibra
Fratura Coesiva
na Matriz

Fibra de
Vidro

Fonte: BASE (2017).

• Delaminação – desaderência entre as camadas de um laminado compósito conforme
observado na Figura 3.11.
Figura 3.11 – Delaminação entre as camadas de um laminado compósito híbrido.

Fibras de
Juta

Delaminação

Fibras de
Vidro
Fonte: BASE (2017).

• Ruptura da fibra – ocorrência da ruptura transversal da fibra, como pode ser
observada na Figura 3.12.
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Figura 3.12 – Ruptura de fibras em um compósito poliéster/fibras de vidro.

Ruptura de Fibras
de Vidro

Fonte: BASE (2017).

As fraturas coesiva, adesiva e a ruptura de fibra são tipos de danos que podem ocorrer
em qualquer material compósito fibroso, porém a delaminação ocorre apenas para compósitos
laminados. É importante salientar que o aumento do dano no material compósito prejudica as
propriedades mecânicas do laminado de modo que ocorre um decréscimo das suas constantes
elásticas (FELIPE, 1999; FREIRE JR, 2001).
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Neste capítulo, estão mostradas as matérias primas utilizadas e o processo de fabricação usado
na confecção dos laminados compósitos objetos de estudo desse trabalho. Em uma segunda etapa,
estão detalhados os procedimentos de análises que foram realizadas, a saber: ensaios de densidade
volumétrica, de calcinação, de tração uniaxial, bem como as análises macro e microscópica da
característica da fratura mecânica. Ao final, estão apresentados os procedimentos adotados para
analisar a influência da presença da descontinuidade geométrica nos laminados em estudo.
4.1 MATERIAIS UTILIZADOS NOS LAMINADOS COMPÓSITOS
4.1.1 Matriz polimérica
A resina adquirida e utilizada como matriz polimérica para a fabricação dos laminados
compósitos aqui idealizados foi a Epóxi Éster Vinílica comercialmente designada como
Derakane® Momentum 411-350. As especificações técnicas fornecidas pelo fabricante
encontram-se nas Tabelas 4.1 e 4.2. Como agentes catalisador e acelerador, respectivamente,
foram utilizados MEKP (peróxido de metil-etil-cetona) e Naftenato de Cobalto 6%, de acordo
com as recomendações do fabricante da resina. Esses materiais foram adquiridos junto a
Coatland do Brasil Ltda.
Tabela 4.1– Especificações técnicas da resina epóxi éster vinílica Derakane® Momentum 411-350, no
estado líquido (adaptado de ASHLAND, 2011).

Densidade a 25 ºC

1,046 g/ml

Viscosidade Dinâmica a 25 ºC

370 mPa·s

Viscosidade Cinemática a 25 ºC

350 cSt

Teor de Monômero de Estireno

45 %

Tempo de gel a 30 ºC

2

15 minutos

Tabela 4.2 – Propriedades da resina epóxi éster vinílica Derakane® Momentum 411-350, sem reforço e
pós curada (adaptado de ASHLAND, 2011).

Resistência à Tração

86 MPa

Módulo de Elasticidade Longitudinal

3,2 GPa

Deformação na Ruptura

5–6%

Densidade

Volumétrica3

1,166 g/cm³

2

Utilizando 1,00 % de MEKP (catalisador) e 0,05 % de Naftenato de Cobalto a 6 % (acelerador).
Valor médio obtido por medição realizada de acordo com a norma ASTM D792 (2013) em 05 amostras da resina
curada em condições idênticas à laminação.
3
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4.1.2 Tecidos Multiaxiais Acoplados de Fibras de Vidro-E
Para o desenvolvimento desse trabalho, foram adquiridos dois rolos de tecidos
multiaxiais acoplados constituídos de fibras de vidro-E, fabricados pela Barracuda Advanced
Composites. As configurações desses tecidos estão detalhadas a seguir.
4.1.2.1 Tecido NEMP 180
De acordo com o fabricante, o tecido NEMP 180 é um tecido biaxial acoplado,
constituído por 02 camadas de mechas unidirecionais de fibras de vidro-E, nas orientações +45º
e -45º com gramaturas de 307 g/m², cada camada. Para fazer o acoplamento e manter as mechas
em suas posições, foi utilizada uma costura (gramatura de 8 g/m²) de fios de poliéster. A
gramatura total desse tecido é de 622 g/m². Todas as gramaturas possuem uma margem de
tolerância de 10 %. Na Figura 4.1(a), é mostrada uma ilustração esquemática do tecido e, na
Figura 4.1(b), é mostrada uma imagem da superfície do mesmo.
Figura 4.1 – Tecido NEMP 180. (a) Ilustração esquemática. (b) Imagem do tecido.

(a)

(b)

Fonte: (a) adaptado de OWENS CORNING (2014); (b) BASE (2017).

4.1.2.2 Tecido CM 1808
De acordo com o fabricante, o tecido CM 1808 é um tecido biaxial acoplado, constituído
por 02 camadas de mechas unidirecionais de fibras de vidro-E, nas orientações 0º e 90º com
gramaturas de 304 g/m², cada camada, e 01 camada de manta de fibras curtas de vidro-E com
gramatura de 274 g/m². Para fazer o acoplamento e manter as mechas em suas posições, foi
utilizada uma costura (gramatura de 8 g/m²) de fios de poliéster. A gramatura total desse tecido
é de 870 g/m². Todas as gramaturas possuem uma margem de tolerância de 10 %. Nas Figuras
4.2 (a) e (b), são mostradas uma ilustração esquemática do tecido e uma imagem da superfície
do mesmo, respectivamente.
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Figura 4.2 – Tecido CM 1808. (a) Ilustração esquemática. (b) Imagem do tecido.

(a)

(b)

Fonte: (a) OWENS CORNING (2014); (b) BASE (2017).

4.2 FABRICAÇÃO DOS LAMINADOS COMPÓSITOS
4.2.1 Processo de Fabricação Utilizado
Inicialmente, no processo de preparação da resina, após a mistura do catalisador e do
acelerador, foi aplicado vácuo, com o intuito de facilitar a expulsão das bolhas formadas no processo
de polimerização da matriz. Essa etapa inicial está mostrada na Figura 4.3. Convém mencionar que
essa etapa durou não mais que 02 minutos, tempo suficiente para evitar a evaporação dos solventes
da resina. A falta desse cuidado poderia aumentar a viscosidade da resina precocemente
(diminuindo o tempo de gel), prejudicando o processo de impregnação da resina nas fibras.
Figura 4.3 – Resina catalisada colocada na câmara de vácuo para a eliminação de vapores e gases do
processo de polimerização.

Fonte: Autoria própria.

Após a retirada das bolhas da resina pura, para a fabricação dos dois laminados
compósitos, foi utilizado o processo de fabricação definido como moldagem com bolsa de
vácuo (vacum bagging), no Laboratório de Materiais Compósitos da UFRN. Os laminados
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foram obtidos em forma de placa, com aproximadamente 80 x 80 cm² de área superficial. As
placas obtidas dos laminados LCA e LCAM possuem aproximadamente 3,2 e 4,0 mm de
espessura, respectivamente. Anteriormente à aplicação da bolsa de vácuo, as camadas de tecido
foram impregnadas por resina utilizando a técnica de laminação manual (hand lay-up).
Após a fabricação pelo processo a vácuo, uma etapa complementar de laminação manual
foi utilizada com o objetivo de melhorar todo o processo de impregnação e acabamento final
da placa, etapa necessária devido em grande parte ao tecido ser do tipo acoplado. Na Figura
4.4, está mostrada essa etapa da moldagem, utilizando rolos de vidro para ajudar na remoção
do excesso de resina e das bolhas que por ventura estivessem presas no interior da placa, assim
como todo o processo de moldagem representado pela mangueira dentro da bolsa de vácuo na
laminação dos compósitos.
Figura 4.4 – Processo de fabricação dos laminados compósitos.

Fonte: Autoria própria.

4.2.2 Configuração dos Laminados Compósitos
Cada um dos tecidos deu origem a um laminado compósito diferente. Em ambos os
laminados, foi utilizada a resina Derakane® Momentum 411-350, como matriz polimérica,
conforme descrito anteriormente. Os laminados compósitos desenvolvidos estão definidos
como LCA (Laminado compósito a base de tecido multiaxial acoplado, de arquitetura biaxial
+45º/-45º) e LCAM (Laminado compósito a base de tecido multiaxial acoplado, também de
arquitetura biaxial 0º/90º/M, onde a letra “M” corresponde a camada de manta de fibras curtas).
4.2.2.1 Laminado Compósito LCA
O laminado compósito LCA é constituído por 04 camadas do tecido multiaxial acoplado
de fibras de vidro-E, referência NEMP 180, colocadas de forma sequencial, porém mantendo a
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simetria do mesmo. A configuração desse laminado é definida como: [+45º/-45º//+45º/-45º]s.
Na Figura 4.5, é apresentada uma ilustração com a configuração e as orientações dos reforços
no laminado compósito LCA.
Figura 4.5 – Configuração do Laminado Compósito LCA. Configuração [+45º/-45º//+45º/-45º]s.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.2.2.2 Laminado Compósito LCAM
O laminado compósito LCAM é constituído por 04 camadas do tecido multiaxial
acoplado de fibras de vidro-E, referência CM 1808, colocadas de forma alternada, porém
mantendo a simetria do mesmo. A configuração do mesmo é definida como:
[0º/90º/M//M/90º/0º]s. Na Figura 4.6, é apresentada uma ilustração com a configuração e as
orientações dos reforços no laminado compósito LCAM.
Figura 4.6 – Configuração do Laminado Compósito LCAM. Configuração [0º/90º/M//M/90º/0º] s.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4.3 ENSAIO DE DENSIDADE VOLUMÉTRICA
As densidades volumétricas dos laminados foram aferidas pelo método de imersão dos corpos
de prova, segundo a norma ASTM D792 (2013), utilizando-se um total de 05 amostras, medindo 25
x 25 mm². As amostras foram previamente medidas e pesadas em uma balança digital com capacidade
máxima de 210 g e resolução de 0,1 mg, do Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFERSA – Campus
Caraúbas. A densidade volumétrica do laminado foi calculada utilizando a Equação 4.1:
D

a 0,9975
a  wb

(4.1)

Onde a é a massa da amostra seca (g), w é a massa do fio parcialmente imerso em água
(g), b é a massa do fio com a amostra, ambos imersos em água (g), D é a densidade volumétrica
do laminado em gramas por centímetro cúbico (g/cm3) e 0,9975 é o valor da densidade da água
a 23 ºC, temperatura na qual foi realizado o ensaio.
4.4 ENSAIO DE CALCINAÇÃO
Para aferição dos percentuais de fibra, resina e vazios nos laminados compósitos em
estudo, foi realizado um ensaio de calcinação, seguindo a norma ASTM D3171 (2015),
utilizando amostras idênticas às utilizadas no ensaio de densidade volumétrica.
Nesse ensaio, as amostras foram inicialmente submetidas a uma pirólise ao ar livre,
Figura 4.7(a), com intuito de eliminar os gases tóxicos provenientes da resina. Em seguida as
amostras foram levadas a um forno tipo mufla (Figura 4.7(b)), em cadinhos marcados para
identificação ao final do ensaio, com uma temperatura de 650 ºC durante cerca de 40 minutos.
Sob essa temperatura, o restante da resina é queimado, sobrando apenas as fibras de vidro
(Figura 4.8), cujas massas são utilizadas nos cálculos, conforme Equações 4.2 a 4.6.
Figura 4.7 – (a) Pirólise da amostra em um Bico de Bunsen; (b) Forno Mufla.

(a)

(b)
Fonte: OLIVEIRA (2015).
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Figura 4.8 – Fibras de vidro após a eliminação da resina.

Fonte: OLIVEIRA (2015).

Utilizando os valores de densidades das fibras e da matriz (fornecidos pelos fabricantes),
e das medidas de massa do material compósito, obtidas antes do início do ensaio, foram
determinadas as frações volumétricas de resina, fibras e vazios, seguindo as Equações 4.2 a 4.6:
•

Com as massas da amostra (ma) e da fibra (mf), obtém-se a fração, em massa, de
fibras (Mf) e de matriz (Mm):

Mf 

mf
ma

Mm  1 M f

•

(4.2)
(4.3)

Com a densidade volumétrica do compósito (D), a fração, em massa, de fibras
(Mf) e a densidade das fibras (Df), obtém-se a fração, em volume, de fibras (Vf):

Vf 
•

DMf
Df

(4.4)

De modo análogo, com a densidade volumétrica do compósito (D), a fração, em
massa, de matriz (Mm) e a densidade da matriz (Dm), obtém-se a fração, em
volume, de matriz (Vm):

Vm 
•

D Mm
Dm

(4.5)

Por fim, com os valores das frações volumétricas de fibras (Vf) e de matriz (Vm),
obtém-se a fração, em volume, de vazios (Vv):
Vv  1  V f  Vm 

(4.6)

4.5 ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL
Para a determinação do comportamento mecânico dos laminados compósitos, bem como
as influências da anisotropia, da configuração e da presença da descontinuidade geométrica,
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foram realizados os ensaios de tração uniaxial. Os ensaios mecânicos foram realizados no
Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos, da UFRN.
Para a realização dos ensaios, foram confeccionados 08 (oito) corpos de prova para cada uma
das condições estudadas e que serão detalhados mais à frente (as normas recomendam um mínimo de
05 ensaios válidos), totalizando 96 amostras. Os ensaios foram realizados utilizando uma máquina de
Ensaios Universal Mecânica (Shimadzu AGI-250 KN) com capacidade máxima de 250 KN,
mostrada na Figura 4.9. Todos os ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25 ± 2 ºC).
Figura 4.9 – Máquina de Ensaios Universal Mecânica.

Fonte: BASE (2017).

Durante a realização dos ensaios, foram tomados alguns cuidados especiais, tais como
ajustes dos corpos de prova nas garras da máquina, de modo a minimizar os problemas de
“arraste dos mesmos” no início do carregamento e garantir dimensões precisas do comprimento
útil do corpo de prova.
Com relação às propriedades mecânicas estudadas, ressalta-se que, para os corpos de prova
com furo central, de acordo com a norma ASTM D5766 (2011), a resistência última à tração desses
corpos de prova foi determinada na área de maior seção, ou seja, não considerando a seção do furo.
Com relação ao cálculo do módulo de elasticidade, o mesmo foi determinado
considerando os valores de tensão e deformação até o início do dano no corpo de prova,
fenômeno caracterizado pela constatação sonora do início da microfissuração da matriz, de
forma a evitar influência desse processo no cálculo do módulo.
Esse procedimento foi adotado para o cálculo de todos os módulos de elasticidade, ou
seja, para todas as condições de estudo nos laminados compósitos. Em todas as situações
estudadas, a carga de início de dano não foi inferior a 40 % da carga de ruptura.
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Consequentemente, foi adotado esse patamar de valor da carga para o cálculo do módulo de
elasticidade longitudinal (na direção de aplicação da mesma).
Para todas as propriedades mecânicas estudadas, convém salientar que, de acordo com
as normas ASTM D3039 (2014) e ASTM D5766 (2011), as dispersões experimentais foram
apresentadas em termos do desvio padrão.
Para o corte dos corpos de prova, foi utilizado um disco de corte diamantado, a seco, de
forma a evitar um possível “arranque” de fibras ou quaisquer outros tipos de danos.
Para melhor obtenção dos corpos de prova, foi retirada uma rebarba de
aproximadamente 5,0 cm das laterais de cada placa (laminados), com o intuito de eliminar
possíveis descontinuidades e mau acabamento, como por exemplo, variações da espessura e
maiores percentuais de defeitos internos provenientes do processo de fabricação.
4.5.1 Corpos de Prova (CPs) Utilizados nos Ensaios de Tração Uniaxial
De modo a proporcionar maior possibilidade de caracterização dos laminados compósitos
e aproveitar ao máximo o objeto de estudo, cada laminado foi estudado em 03 diferentes
orientações das fibras (0º, 90º e 45º), com relação à direção de aplicação da carga de tração
uniaxial. Essas orientações foram definidas sempre utilizando como referência a orientação das
fibras nas camadas externas dos laminados. Os cortes dos corpos de prova em cada placa dos
laminados compósitos e suas definições estão mostrados nas Figura 4.10 (a) e (b).
Figura 4.10 – Corte dos CPs, definições e orientações das fibras, com relação à direção de aplicação da
carga. (a) Laminado LCA; (b) Laminado LCAM.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Desse modo, os diferentes cortes originaram corpos de prova com diferentes orientações
de fibras nas camadas externas. No caso dos CPs com orientações 0° e 90°, a ênfase do estudo
será dada à mudança na configuração do laminado. Para o caso dos CPs orientados a 45°, o
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estudo tem como base a propriedade da anisotropia. Assim, por definição, resultam-se os
seguintes CPs objetos de estudo:
•

CPs sem furo – Estado original:
o LCAO_0º - CPs do laminado LCA com as fibras contínuas nas camadas
externas a (0°/90°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração
[0º/90º//0º/90º]s - Estado original;
o LCAO_90º - CPs do laminado LCA com as fibras contínuas nas camadas
externas a (90°/0°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração
[90º/0º//90º/0º]s - Estado original;
o LCAO_45º - CPs do laminado LCA com as fibras contínuas nas camadas
externas a (±45°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração
[+45º/-45º//+45º/-45º]s - Estado original;
o LCAMO_0º - CPs do laminado LCAM com as fibras contínuas das camadas
externas a (0°/90°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração
[0º/90º/M//M/90º/0º]s – Estado original;
o LCAMO_90º - CPs do laminado LCAM com as fibras contínuas das camadas
externas a (90°/0°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração
[90º/0º/M//M/0º/90º]s – Estado original;
o LCAMO_45º - CPs do laminado LCAM com as fibras contínuas das camadas
externas a (±45°), com relação à direção de aplicação da carga; Configuração
[+45º/-45º/M//M/-45º/+45º]s – Estado original.

•

CPs com furo circular central de 6 mm de diâmetro:
o LCAF_0º - CPs do laminado LCA com de furo circular central e fibras
contínuas nas camadas externas a (0°/90°), com relação à direção de aplicação
da carga; Configuração [0º/90º//0º/90º]s;
o LCAF_90º - CPs do laminado LCA com de furo circular central e fibras
contínuas nas camadas externas a (90°/0°), com relação à direção de aplicação
da carga; Configuração [90º/0º//90º/0º]s;
o LCAF_45º - CPs do laminado LCA com de furo circular central e fibras
contínuas nas camadas externas a (±45°), com relação à direção de aplicação da
carga; Configuração [+45º/-45º//+45º/-45º]s;
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o LCAMF_0º - CPs do laminado LCAM com de furo circular central e fibras
contínuas das camadas externas a (0°/90°), com relação à direção de aplicação
da carga; Configuração [0º/90º/M//M/90º/0º]s;
o LCAMF_90º - CPs do laminado LCAM com de furo circular central e fibras
contínuas das camadas externas a (90°/0°), com relação à direção de aplicação
da carga; Configuração [90º/0º/M//M/0º/90º]s;
o LCAMF_45º - CPs do laminado LCAM com de furo circular central e fibras
contínuas das camadas externas a (±45°), com relação à direção de aplicação da
carga; Configuração [+45º/-45º/M//M/-45º/+45º]s.
Nas Figura 4.11 (a) e (b), são mostradas as dimensões utilizadas para todos os CPs. Para
os CPs sem furo central / estado original (Figura 4.11 (a)), as dimensões seguem os valores
recomendados pela norma ASTM D3039 (2014). Os CPs com furo central de 6 mm de diâmetro
(Figura 4.11 (b)) seguem os valores recomendados pela norma ASTM D5766 (2011). É
importante lembrar que estes obedecem a uma tolerância, de acordo com as normas,
impreterivelmente de ±1%. Conforme mencionado anteriormente, os corpos de prova dos
laminados LCA e LCAM possuem aproximadamente 3,2 e 4,0 mm de espessura,
respectivamente. Essas espessuras, de acordo com as normas, permitem a realização dos ensaios
sem a utilização de tabs de reforço nas regiões das garras.
Figura 4.11 - Dimensões (em milímetros) dos corpos de prova: (a) sem furo central/estado original; (b)
com furo central de 6 mm de diâmetro.

(a)

(b)

Fonte: BASE (2017).
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As influências da configuração e da anisotropia no comportamento mecânico dos
laminados compósitos em estudo (nas condições com e sem descontinuidade geométrica) foram
analisadas a partir dos estudos comparativos especificados na Tabela 4.3. As influências
simultâneas das condições de estudo relacionadas serão apresentadas a partir de um diagrama
global para cada laminado.
Tabela 4.3 - Definições da metodologia e dos comparativos adotados nas análises de influência da
configuração, da anisotropia e da presença da manta.

ANÁLISE DA
INFLUÊNCIA

DESCRIÇÃO

Configuração

Análises comparativas entre os CPs com
fibras contínuas alinhadas a 0° e 90°, para
um mesmo tipo de carregamento. Nesse
caso, os CPs apresentam os mesmos
números de camadas com mesma
orientação das fibras com relação à direção
da carga aplicada, mudando somente a sua
sequência de empilhamento.

COMPARATIVOS
REALIZADOS
• LCAO_0° x LCAO_90°
• LCAF_0° x LCAF_90°
• LCAMO_0° x LCAMO_90°
• LCAMF_0° x LCAMF_90°
• LCAO_0° x LCAO_45°
• LCAO_90° x LCAO_45°

Anisotropia

Presença da manta

Análises comparativas entre os CPs que
possuem fibras contínuas alinhadas na
direção do carregamento (0° e 90°) e os
CPs com fibras contínuas a ± 45°.

Análises comparativas entre os laminados
em estudo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LCAF_0° x LCAF_45°
LCAF_90° x LCAF_45°
LCAMO_0° x LCAMO_45°
LCAMO_90° x LCAMO_45°
LCAMF_0° x LCAMF_45°
LCAMF_90° x LCAMF_45°
LCAO_0° x LCAMO_0°
LCAO_90° x LCAMO_90°
LCAO_45° x LCAMO_45°
LCAF_0° x LCAMF_0°
LCAF_90° x LCAMF_90°
LCAF_45° x LCAMF_45°

4.6 ANÁLISE DA CARACTERÍSTICA DE FRATURA FINAL DOS CPS
Para o estudo da característica da fratura final, foram realizadas análises macroscópicas
e microscópicas nos corpos de prova já fraturados, tanto ao longo do comprimento e da
espessura destes, incluindo a região de fratura final.
A análise macroscópica da fratura foi fundamentada na verificação do processo de
fratura ao longo de todo o CP, mediante imagem proveniente de um scanner digital, com
resolução de 1200 dpi. Os tipos de fraturas foram definidos segundo as normas ASTM D3039
(2014) e ASTM D5766 (2011).
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Com relação às análises microscópicas, foram desenvolvidos estudos envolvendo a
microscopia óptica. Nessa análise, foi observada a região lateral de cada corpo de prova, ao
longo do comprimento útil dos mesmos, utilizando um microscópio ótico invertido Nikon
Eclipse MA200 (Figura 4.12), equipado com câmera DS-Fi2, conjunto ótico que possibilita
ampliações de 50 a 1000 vezes e software de captura e processamento de imagens NISElements, para a obtenção das imagens dos tipos de dano originados.
Essa análise tem como objetivo, por exemplo, verificar detalhes dos danos, ou seja,
como a existência ou não das presenças da delaminação entre as camadas, fissuras, fendas na
matriz, arranque e/ou ruptura de fibras, bem como a característica da interface fibra/matriz. A
análise da fratura de todos os CPs foi realizada no Laboratório de Caracterização Estrutural dos
Materiais, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN.
Figura 4.12 – Microscópio ótico Nikon Eclipse MA200 utilizado para a análise microscópica da
característica da fratura.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.7 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA
O estudo da influência da descontinuidade geométrica (furo central na seção
longitudinal do CP e com redução da seção transversal do mesmo) nas propriedades mecânicas
dos laminados compósitos LCA e LCAM foi realizado através dos requisitos exigidos pela
norma ASTM D5766 (2011), a partir das dimensões dos CPs já mostradas na Figura 4.11 (b).
O efeito causado pela presença do furo central nos CPs em relação às possíveis perdas
ocorridas na capacidade de suporte de carga no laminado foi analisado quantitativamente através
dos cálculos da Resistência Residual (RS) e no caso da rigidez a partir do Módulo Residual (RM),
respectivamente. Todo o estudo foi desenvolvido levando em conta o efeito da anisotropia e do
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tipo de configurações dos laminados compósitos LCA e LCAM e segundo as Equações 3.6 e
3.7, cujas definições já foram mencionadas no capítulo de Revisão Bibliográfica (tópico 3.1.2).
4.7.1 Análise por Extensometria
De modo a quantificar o campo de deformações na vizinhança do furo, bem como a
validação dos modelos que tratam da distribuição de tensões e deformações nessa região (já
discutidos no tópico 3.1.2, da revisão bibliográfica desta tese), foi realizada a medição das
deformações na região de influência da presença do furo central nos CPs, mediante a utilização
de extensômetros (strain gages) colados na superfície desses CPs.
Para essa etapa do estudo, foram adquiridos extensômetros para medição de gradientes
de tensão, fabricados pela Excel Sensores Ind. Com. Exp. Ltda., modelo PA-06-031MJ-120-L,
com resistência elétrica nominal de 120 Ω e largura de 20,1 mm, contendo 10 extensômetros
em cada grelha (Figura 4.13).
Figura 4.13 – Grelha de extensômetros modelo PA-06-031MJ-120-L, utilizado nos ensaios dos CPs com
furo central. Cada grelha possui 10 extensômetros.

Fonte: Elaborada pelo autor.

De modo a tentar capturar com os extensômetros a maior quantidade possível de
informações acerca do campo de deformações ao redor da descontinuidade, foram posicionados
05 extensômetros (metade de uma grelha) na vizinhança do furo, nas orientações das fibras
contínuas dos tecidos, ou seja, 0º, 90º e 45º (com relação à direção do carregamento de tração
uniaxial). O posicionamento dos extensômetros em cada CPs está ilustrado na Figura 4.14.
Além dos extensômetros posicionados ao redor da região do furo, foram colocados em uma
região afastada do furo mais 02 (dois) extensômetros, em formato de Roseta Dupla a 90º, modelo
PA-062TG-350-L, com resistência elétrica nominal de 350 Ω. Esses últimos extensômetros foram
utilizados para realizar a medição das deformações longitudinais e transversais nesses corpos de
prova com furo, porém em uma região onde não se verificasse o efeito da concentração de tensão,
de modo a poder calcular o módulo de elasticidade, o módulo de cisalhamento e o coeficiente de
Poisson desses corpos de prova e, consequentemente, dos laminados.
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Figura 4.14 – Imagens dos CPs com os extensômetros posicionados e com as fiações conectadas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

O equipamento utilizado para efetuar a leitura dos dados provenientes dos extensômetros
foi a Unidade de Aquisição, Comutação e Registro de Dados, modelo 34970A, fabricada pela
Agilent Technologies/Keysight Technologies. A Unidade de Aquisição utilizada está equipada
com o Módulo Multiplexador com 20 Canais, modelo 34901A, também fabricado pela Agilent
Technologies/Keysight Technologies. Esse arranjo possibilita uma leitura de até 60 canais por
segundo, com uma precisão de ± 0,016 Ω (incluindo os erros de medição, de comutação e de
conversão do transdutor).
Para a captura dos dados obtidos foi utilizado o Software BenchLink Data Logger Pro.
De modo a evitar possíveis erros de leitura e obter a maior confiabilidade possível, o software foi
ajustado efetuar 01 leitura por segundo em cada canal (cada canal corresponde a 01
extensômetro). Nas Figuras 4.15 e 4.16, estão mostrados os equipamentos e software utilizados.
Figura 4.15 – (a) Unidade de Aquisição, Comutação e Registro de Dados, modelo 34970A; (b) Módulo
Multiplexador com 20 Canais, modelo 34901A.

(a)

(b)

Fonte: (a) (KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 2017a); (b) (KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 2017b).
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Figura 4.16 – Software BenchLink Data Logger Pro – Tela de exemplo.

Fonte: (KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 2017c).

De acordo com as recomendações do fabricante dos extensômetros, a medição da
deformação registrada por esses sensores se dá mediante a variação na resistência elétrica
ocorrida durante o ensaio e medida pela Unidade de Aquisição, Comutação e Registro de
Dados, detalhada anteriormente. Essa relação entre a variação na resistência elétrica e a
deformação medida pode ser quantificada pela Equação 4.7.

i 

Ri  R0
R0 FS

(4.7)

Onde εi corresponde à deformação no i-ésimo instante, Ri corresponde à resistência
elétrica do extensômetro medida no i-ésimo instante, R0 corresponde à resistência elétrica do
extensômetro no início do ensaio e FS corresponde ao Fator de Sensibilidade do extensômetro,
um fator de conversão que varia de acordo com o lote de fabricação do mesmo. Esse Fator é
indicado pelo fabricante na embalagem que contém os extensômetros, que também possui
informações sobre o modelo, lote de fabricação e quantidade de sensores (Figura 4.17). Para os
extensômetros utilizados no trabalho, o Fator de Sensibilidade possui valor de 2,12 e a
deformação máxima possível de medição (range) é de até 3 %.
Figura 4.17 – Embalagem dos extensômetros, contendo informações de modelo, lote de fabricação, Fator
de Sensibilidade (F.S.) e quantidade.

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.7.2 Comparação com a Solução Analítica
Ao final, as leituras efetuadas pelos extensômetros foram comparadas com a solução
analítica proposta por Lekhnitskii (1968) e (LEKHNITSKII, 1963 apud KONISH; WHITNEY,
1975) e amplamente utilizada para materiais ortotrópicos. Nesse caso, uma vez que a solução
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analítica (Equação 3.10) fornece a distribuição das tensões na vizinhança do furo a partir de
uma tensão aplicada, necessário se faz adaptá-la para a obtenção da distribuição das
deformações, de modo a tornar compatível a comparação com a leitura efetuada pelos
extensômetros. Para tal procedimento, como condição inicial, foi considerada a ausência de
variação do módulo de elasticidade na região de concentração de tensão.
Anteriormente de ser aplicada, essa adaptação foi verificada e considerada válida, uma
vez que a distribuição das deformações obtidas experimentalmente é condizente com o perfil
da distribuição das tensões, de acordo com a Equação 3.10, conforme discutido no Capítulo 6.
Assim, a distribuição das deformações, 𝜀𝑦∞ , ao longo do eixo x (horizontal) de uma placa
infinita contendo um furo central de raio R e submetida a uma deformação uniforme 𝜀 ∞ medida
paralelamente ao eixo y (vertical) da placa, no infinito é:

 y ( y,0) 
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(4.8)

Onde KT é o fator de concentração de tensão do material para uma placa infinita. Nesta
Tese, foram adotadas 03 maneiras diferentes para a determinação do fator de concentração de
tensão, a saber:
•

K t → é o fator de concentração de tensão do material para uma placa infinita,

obtido a partir das propriedades elásticas do material, dado pela Equação 3.11;
•

Ktg → é o fator de concentração de tensão geométrico baseado na área bruta da
seção transversal, definido na Equação 3.3 e obtido no gráfico da Figura 3.3;

•

Ksg → é o fator de concentração de tensão obtido a partir da leitura das
deformações pelos extensômetros, proposto como uma aproximação da
Equação 4.8, isolando o fator de concentração em função do raio do furo (R),
da distância a partir do centro do furo (x) e das deformações nos extensômetros
mais próximo ao furo (εmáx) e mais afastado do furo (εmín). Esse fator de
concentração de tensão foi calculado de acordo com a Equação 4.9:
4
  R 2
 
R
2     3    2 máx 
 mín 
x
 x
K sg  3  
, xR
8
  R 6
R 
5    7   
 x  
  x 

(4.9)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ensaios físicos e mecânicos

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos nos ensaios físicos e mecânicos
dos laminados compósitos, bem como as influências em seus comportamentos mecânicos tanto
do tipo de configuração como da propriedade da anisotropia, além das microestruturas desses
laminados e das características macro e microscópica das fraturas. Também são apresentados
os resultados obtidos nos ensaios mecânicos realizados nos CPs com presença do furo central
para ambos os laminados, além de estudos comparativos de sua influência para todas as
condições de estudos acima relacionadas. Por fim, são reportados estudos comparativos entre
os laminados, evidenciando a influência da presença da camada de manta de fibras curtas no
laminado compósito LCAM.
5.1 ENSAIO DE DENSIDADE VOLUMÉTRICA
As densidades volumétricas dos laminados em estudo são apresentadas na Tabela 5.1.
Por estes resultados, percebe-se que ambos possuem densidade volumétrica comparáveis com
os valores obtidos em outros trabalhos utilizando fibras de vidro como reforço, tipicamente na
faixa entre 1,5 e 1,6 g/cm³ (ÇEÇEN, 2006; TINÔ, 2014). Esses valores de densidade
volumétrica são indicativos para aplicações desses materiais em estruturas leves.
Tabela 5.1 - Densidade volumétrica dos laminados LCA e LCAM.

Densidade Volumétrica (g/cm³)

LCA

LCAM

1,54 ± 0,03

1,62 ± 0,03

5.2 ENSAIO DE CALCINAÇÃO
Analisando o ensaio de calcinação, cujos resultados são mostrados na Tabela 5.2, em
primeiro ponto, destacam-se os baixos valores de percentuais de vazios apresentados pelos
laminados em estudo.
Tabela 5.2 - Percentuais dos constituintes dos laminados LCA e LCAM.

LCA

LCAM

Fração Volumétrica de Matriz – Vm (%) 71,17 ± 1,90 66,08 ± 2,25
Fração Volumétrica de Fibras – Vf (%)

28,03 ± 2,07 33,40 ± 2,16

Fração Volumétrica de Vazios – V0 (%)

0,80 ± 0,33

0,52 ± 0,29
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Ao analisar a literatura, percebe-se valores de percentuais de vazios tipicamente entre
uma faixa entre 2 e 5 % (FELIPE; FELIPE; AQUINO, 2012; OLIVEIRA, 2013; TINÔ, 2014),
ressalta-se a eficiência do processo de fabricação (moldagem à vácuo) utilizado na confecção
dos laminados compósitos desenvolvidos.
Outro ponto a se destacar são os percentuais de fibras, que também estão condizentes
com o encontrado na literatura, destacando-se o trabalho de Batista et al. (2017), onde foi
adotado processo de fabricação semelhante ao adotado nesta tese e foram obtidos valores de
frações volumétricas de 36,6 % e 32,2 % para as fibras nos laminados. Nesse estudo, os
percentuais de vazios apresentados foram de 1,0 % e 0,4 %, para os dois laminados do trabalho.
Para fins de comparação quanto ao processo de fabricação, observa-se o trabalho de
Çeçen (2006), em que, utilizando resina epóxi e diferentes tecidos de fibras de vidro-E,
aplicando, por sua vez, o processo de infusão de resina (reconhecido por possibilitar maiores
valores de fração volumétrica de fibras nos laminados produzidos), obteve percentuais entre
32,6 e 39,2 % de fibras.
5.3 MICROESTRUTURAS DOS LAMINADOS COMPÓSITOS
As microestruturas dos laminados compósitos LCA e LCAM, obtidas em um
microscópio ótico estão mostradas respectivamente nas Figuras 5.1 e 5.2, juntamente com a
indicação de cada camada presente nos laminados compósitos. Nota-se, principalmente no
laminado compósito LCAM, a presença de alguns defeitos (bolhas) ocasionados pelo acúmulo
de ar ou de vapores do processo de cura da resina.
Além disso, destaca-se o acúmulo de resina nas camadas de manta de fibras curtas do
laminado LCAM, tornando esse laminado menos compactado que o laminado LCA, no qual
observa-se pouca concentração de resina entre as camadas de fibras.
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Figura 5.1 – Microestrutura do laminado compósito LCA.
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Figura 5.2 – Microestrutura do laminado compósito LCAM.
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5.4 ENSAIOS DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA O LAMINADO COMPÓSITO LCA CONDIÇÃO ORIGINAL
No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para os corpos de prova do laminado
compósito LCA, na Figura 5.3 estão mostrados os diagramas tensão x deformação obtidos nos
CPs LCAO_0°, LCAO_90° e LCAO_45°.
Observa-se, inicialmente, a pouca discrepância entre os dados obtidos em cada CP, ou
seja, evidenciando um indicativo da uniformidade microestrutural em termos processo de
fabricação do laminado, principalmente com relação à baixa quantidade de vazios no mesmo.
Analisando os resultados para os corpos de prova LCAO_0° e LCAO_90°, ressalta-se
um comportamento linear entre a tensão e a deformação ao longo do ensaio. Esse
comportamento encontra correspondência com publicações na literatura para materiais
semelhantes (JOKI; GRYTTEN; HAYMAN, 2015; TINÔ, 2014).
Figura 5.3 – Diagramas tensão x deformação: Corpos de prova LCAO_0°, LCAO_90° e LCAO_45°.

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para os corpos de prova LCAO_45º (nos
quais não há fibras na direção de aplicação de carregamento, uma vez que todas as fibras desses
CPs estão nas orientações ± 45°), percebe-se um comportamento inicialmente com o domínio da
matriz (daí um perfil inicial de linearidade entre tensão e deformação) e, em segunda etapa (a
partir de uma tensão aproximadamente de 75 MPa ou 3 % de deformação) a perda dessa
linearidade, com consequente característica indicativa da presença do cisalhamento. Esse
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comportamento encontra convergência com o descrito por Hufner e Accorsi (2009) para
laminados compósitos ortotrópicos com reforço a 45º em relação à direção de aplicação da carga.
Um comportamento semelhante, porém de maior intensidade foi apresentado pelos
corpos de prova com fibras unicamente a ± 45° (em laminados reforçados por tecidos híbridos
carbono/vidro e carbono/aramida, utilizando a mesma resina Derakane Momentum™ 411-350)
do trabalho de Batista et al. (2017). Nesse estudo, registra-se uma mudança bastante evidente
no perfil obtido da tensão x deformação, e com a deformação de ruptura ultrapassando a marca
de 12 %. Porém, destaca-se, nesse trabalho, que o início da influência do cisalhamento se dá
em uma faixa semelhante ao mostrado na Figura 5.3, ou seja, na ordem de 3 % de deformação.
Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a resistência última à tração, para
o módulo de elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e para a
deformação de ruptura, são mostrados na Tabela 5.3. Convém lembrar, reforçando o exposto
no Capítulo 4, item 4.5, que, para o cálculo do módulo de elasticidade, foi adotada uma faixa
até 40 % da carga máxima, de modo a evitar a influência do início do dano dos CPs no cálculo
do mesmo. Essa metodologia foi adotada para todos os ensaios expostos doravante.
Convém ressaltar, porém, que todos os valores referentes às dispersões experimentais
dos ensaios encontram-se relativamente baixos quando comparados com os valores
apresentados por outros materiais compósitos poliméricos e fundamentados na literatura,
tipicamente encontrados na ordem de 10 % (ÇEÇEN, 2006; TINÔ, 2014).
Tabela 5.3 – Propriedades mecânicas – Laminado compósito LCA - Condição original - Tração uniaxial.

LCAO_0°
Resistência Última à Tração (MPa)

LCAO_90°

LCAO_45°

209,81 ± 12,46 205,33 ± 9,44 105,73 ± 1,64

Módulo de Elasticidade Longitudinal (GPa)

4,37 ± 0,14

4,47 ± 0,29

2,96 ± 0,08

Deformação de Ruptura (%)

4,68 ± 0,17

4,63 ± 0,14

6,99 ± 0,91

5.4.1 Característica da fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCA condição original
Analisando, em princípio, a característica macroscópica da fratura dos corpos de prova
do laminado compósito LCA, de acordo com a Figura 5.4, observa-se que os corpos de prova
LCAO_0° e LCAO_90° apresentam um modo de fratura classificado pela norma ASTM D3039
(2014) como LWT (Lateral; <1W from grip/tab; Top – Lateral; a uma distância menor que 1x
a largura; na extremidade superior (referencial da garra) do CP). Já para os CPs LCAO_45°, a

RAPHAEL SIQUEIRA FONTES

61

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ensaios físicos e mecânicos

fratura apresentou-se caracterizada como AGT (Angled; Gage; Top – Angular; na região do
galgo; na extremidade superior (referencial da garra) do CP).
Figura 5.4 – Característica de fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCA.

Essa mudança na característica da fratura para os CPs LCAO_45° já era esperada, uma vez
que todas as fibras de reforço se encontram orientadas a um ângulo de ± 45° com relação à direção
de aplicação da carga, sendo predominante, nesses corpos de prova, o efeito do cisalhamento no
laminado. Esse mesmo modo de fratura foi encontrado em outros trabalhos que utilizaram corpos
de prova com fibras unicamente a ± 45° (BATISTA et al., 2017; ÇEÇEN, 2006; TINÔ, 2014).
De uma forma geral, para os três tipos de orientações de fibras analisadas, a fratura se
apresentou localizada, ou seja, com maior intensidade do dano na região da fratura final do CP. Além
do mais, se pode evidenciar que todos os CPs apresentaram pouca ou nenhuma fissuração na matriz
ao longo do comprimento útil, porém ressalva se faz para a presença da desaderência fibra/matriz na
região de fratura final (região esbranquiçada). Apenas os CPs LCAO_90° (fibras orientadas a (90°/0°)
nas camadas externas), comparativamente aos CPs LCAO_0° (fibras orientadas a (0°/90°) nas
camadas externas) que apresentaram maior fissuração na matriz (Figura 5.5).
Figura 5.5 – Detalhe das regiões do galgo dos CPs LCAO_0° e LCAO_90°.
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Essa característica do dano, em geral, dependente das orientações das fibras na camada
adjacente, pode influenciar no comportamento mecânico do laminado (AQUINO, 1992), já que,
em contrapartida, a presença nas camadas externas de tecido superficial orientado a 0° nos
corpos de prova LCAO_0° neutraliza esse efeito.
Convém mencionar que, mesmo apresentando alguma fissuração na matriz, a
quantidade delas ainda é pequena, especialmente ao se comparar com laminados compósitos
que utilizam resina poliéster (ÇEÇEN, 2006; TINÔ, 2014), nos quais uma extensa fissuração
atinge toda a região do comprimento útil dos CPs. Esse fato resulta na comprovação da
superioridade do desempenho mecânico da resina epóxi éster vinílica Derakane Momentum™
411-350 quando comparado ao da resina de poliéster.
Em nível microscópico, nos corpos de prova LCAO_0°, observa-se a predominância da
microfissuração intralaminar nas camadas internas orientadas a 90°, que não se propagam para
as camadas orientadas a 0° (Figura 5.6). Essa microfissuração ocorre na direção transversal à
direção de aplicação da carga e se dá predominantemente de maneira adesiva (fibra/matriz),
com pouca ocorrência de fratura coesiva nas fibras (Figura 5.7). Analisando até a região de
fratura final (Figura 5.8), nota-se a ausência de delaminação nesses CPs.
Figura 5.6 – LCAO_0° - Microfissuração nas camadas 90°.
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Figura 5.7 – LCAO_0° - Fraturas adesiva e coesiva.

Figura 5.8 – LCAO_0° - Região de fratura final.

Analisando os CPs LCAO_90°, conforme mostrado na Figura 5.9, percebe-se que as
microfissuras intralaminares ocorridas nas camadas internas orientadas a 90° se propagam para o
plano de simetria (entre duas camadas consecutivas orientadas a 0°). De modo semelhante aos
CPs LCAO_0°, a microfissuração nos CPs LCAO_90° se dá predominantemente de maneira
adesiva (fibra/matriz), com pouca ocorrência de fratura coesiva nas fibras (Figura 5.10).
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Figura 5.9 – LCAO_90° - Microfissuração nas camadas 90° propagando para o plano de simetria.

Figura 5.10 – LCAO_90° - Fraturas adesiva e coesiva.

Em uma região ainda distante da região de fratura final (Figura 5.11), observa-se a
desaderência fibra/matriz, ocorrida sob a forma de arranque de um feixe de fibras de uma das
camadas centrais orientadas a 0°, adjacente ao plano de simetria do CP.
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Figura 5.11 – LCAO_90° - Arranque de feixe de fibras de uma camada 0° adjacente ao plano de simetria.

Nos CPs LCAO_45°, inicialmente observa-se a extensa microfissuração da matriz,
especialmente entre as camadas de reforço (Figura 5.12). Nota-se, diferentemente do
apresentado pelos CPs LCAO_0° e LCAO_90°, que as microtrincas na matriz dos CPs
LCAO_45° apresentam uma forma peculiar de dano caracterizado pela formação de “estrias”
(enrugamento da resina) nas bordas das fissuras, conforme detalhado na Figura 5.13.
Figura 5.12 – LCAO_45° - Microfissuração através das camadas de reforço.
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Figura 5.13 – LCAO_45° - Microfissuras na matriz apresentando o efeito do estriamento na resina.

Convém registrar que esse tipo de estriamento também foi observado, porém de forma
muito ocasional e localizada, nos CPs LCAO_0° (Figura 5.7) e LCAO_90° (Figura 5.10), em
quantidade e intensidade muito inferiores ao observado nos CPs LCAO_45° (Figuras 5.12 e 5.13).
As microfissuras que se propagam internamente nas camadas de reforço apresentam-se
predominantemente na forma de fratura adesiva fibra/matriz, com poucas ocorrências de fratura
coesiva nas fibras (Figura 5.14). Na região de fratura final (Figura 5.15), foi observado o
arranque de feixes inteiros de fibras, sem a ocorrência de delaminações.
Figura 5.14 – LCAO_45° - Fraturas adesiva e coesiva propagando-se predominantemente a 45°.
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Figura 5.15 – LCAO_45° - Região de fratura final – arranque de feixe de fibras.

Em virtude da forma como se apresentaram as microfissuras, em especial essa forma
estriada ocorrida com intensidade nos CPs LCAO_45°, sugere-se como trabalho complementar
o estudo do mecanismo de dano (formação e propagação) através da técnica de monitoramento do
mesmo, de forma a contribuir para o entendimento da forma como esse dano se forma e se propaga
nesse laminado compósito, sob o carregamento de tração uniaxial.
5.4.2 Influência da configuração do laminado compósito LCA – condição original
No que se refere à influência da configuração, definida em termos da orientação das fibras
nas camadas externas dos corpos de prova do laminado LCA, foram comparados os
comportamentos mecânicos dos CPs LCAO_0° x LCAO_90°, levando em consideração a
resistência última à tração e o módulo de elasticidade longitudinal. Na Figura 5.16, são mostrados
os gráficos comparativos dessas propriedades para os dois grupos de corpos de prova em análise.
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Figura 5.16 - Influência da configuração para os corpos de prova do laminado compósito LCA – condição
original.
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Analisando os dados mostrados na Figura 5.16, nota-se, ao levar em consideração os
desvios padrão, que não existe influência da configuração (ordenação da distribuição das
camadas do laminado) nas propriedades mecânicas dos CPs LCAO_0° e LCAO_90°. Em
termos nominais, os corpos de prova LCAO_0° apresentaram superioridade de 2,18 % na
resistência última à tração e, por outro lado, no módulo de elasticidade longitudinal, os CPs
LCAO_0° apresentaram inferioridade de 2,24 %.
Nesse estudo comparativo, percebe-se que, a despeito da fissuração apresentada pelos CPs
LCAO_90° ser mais intensa que nos corpos de prova LCAO_0°, como apresentado nas Figuras 5.4
e 5.5, essa característica da fratura não resultou em influência no desempenho mecânico, em termos
de resistência, dos CPs com fibras nas camadas externas orientadas a (90°/0°).
5.4.3 Influência da anisotropia para o laminado compósito LCA – condição original
Para analisar a influência da anisotropia no laminado compósito LCA, foram realizados
estudos comparativos, quanto ao comportamento mecânico, entre os resultados obtidos para os
corpos de prova LCAO_45° x LCAO_0° e para os corpos de prova LCAO_45° x LCAO_90°
(Figuras 5.17 e 5.18, respectivamente).
A Tabela 5.4 traz os valores percentuais de inferioridade apresentados pelos CPs
LCAO_45°, em comparação com os CPs LCAO_0° e LCAO_90°, quantificando a influência
da anisotropia para o laminado compósito LCA.
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Figura 5.17 - Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCA Comparativo LCAO_45° x LCAO_0°.
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Figura 5.18 - Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCA Comparativo LCAO_45° x LCAO_90°.
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Tabela 5.4 - Percentuais de inferioridade para os CPs LCAO_45°.

Resistência
Última à Tração

Módulo de Elasticidade
Longitudinal

LCAO_45° < LCAO_0°

49,61 %

32,27 %

LCAO_45° < LCAO_90°

48,51 %

33,78 %

A partir desses valores, percebe-se a influência da ausência de fibras na direção do
carregamento, com principal degradação da propriedade de resistência última à tração, da
ordem de 50 %, valor condizente com o encontrado na literatura (HUFNER; ACCORSI, 2009).
No módulo de elasticidade longitudinal, por sua vez, a perda apresentada pela ausência de fibras
unidirecionais da direção do carregamento encontra-se na ordem de 30 %.
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5.5 ENSAIOS DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA O LAMINADO COMPÓSITO LCA CORPOS DE PROVA COM FURO CENTRAL
Na Figura 5.19 estão mostrados os diagramas tensão x deformação para o laminado
compósito LCA, na condição dos corpos de prova apresentarem descontinuidade geométrica (na
forma de furo central de 6 mm de diâmetro) para os CPs LCAF_0°, LCAF_90° e LCAF_45°.
Figura 5.19 - Diagramas tensão x deformação: Corpos de prova LCAF_0°, LCAF_90° e LCAF_45°.

Em primeira análise, observa-se a não ocorrência de comportamento indicativo de
cisalhamento nos corpos de prova LCAF_45°, contrariamente ao ocorrido nos CPs LCAO_45°,
ou seja, o furo central contribuiu para tornar o comportamento tensão x deformação nessa
configuração com perfil linear.
Analisando as outras duas configurações, percebe-se a manutenção do comportamento
linear entre tensão e deformação, semelhante ao obtido para esses corpos de prova na condição
original, evidenciando a não influência da presença da descontinuidade geométrica no perfil
tensão x deformação do laminado LCA. Essa mesma característica também foi observada em
outros trabalhos na literatura (JOKI; GRYTTEN; HAYMAN, 2015; TINÔ, 2014).
Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a resistência última à tração, para o
módulo de elasticidade longitudinal e para a deformação de ruptura para esses corpos de prova
são mostrados na Tabela 5.5. Percebe-se, assim como nos ensaios na condição original, os
baixos valores de desvios padrão encontrados, uma vez que se encontram em uma faixa menor
que aproximadamente 10 % do valor médio.
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Tabela 5.5 - Propriedades mecânicas – Laminado compósito LCA, com descontinuidade geométrica Tração uniaxial.

LCAF_0°
Resistência Última à Tração (MPa)

LCAF_90°

LCAF_45°

162,23 ± 7,45 144,76 ± 3,53 109,99 ± 7,07

Módulo de Elasticidade Longitudinal (GPa)

4,35 ± 0,16

4,03 ± 0,16

3,11 ± 0,33

Deformação de Ruptura (%)

3,65 ± 0,12

3,50 ± 0,14

4,59 ± 0,39

5.5.1 Característica da fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCA, com
furo central
A característica macroscópica da fratura dos corpos de prova com presença de
descontinuidade geométrica, LCAF_0°, LCAF_90° e LCAF_45°, é mostrada na Figura 5.20.
Observa-se que os CPs LCAF_0° e LCAF_90° apresentam um modo de fratura classificado
pela norma ASTM D5766 (2011) como LGM (Lateral; Gage; Middle – Lateral; na região
mediana do galgo do CP). Já nos CPs LCAF_45°, a fratura apresentou-se caracterizada como
AGM (Angled; Gage; Middle – Angular; na região mediana do galgo do CP).
Figura 5.20 - Característica da fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCA, com furo
central.

Nos três tipos de corpos de prova estudados, percebe-se a concentração do dano na
região de fratura final, com poucas fissuras ao longo do comprimento do galgo, porém ressalva
se faz para a presença da desaderência fibra/matriz na região de fratura final (região
esbranquiçada), mesmo que em menor intensidade em comparação com a condição original.
Nota-se, aqui, que diferentemente do observado para os corpos de prova sem
descontinuidade geométrica, os CPs LCAF_90° não apresentaram uma fissuração na matriz
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mais intensa, podendo-se até equipará-los aos CPs LCAF_0°, em termos desse tipo de dano.
Nos CPs LCAF_45°, por sua vez, a ocorrência de fissuras ao longo do comprimento útil é
praticamente nula. Outros trabalhos que utilizaram corpos de prova com fibras a ± 45° com furo
central apresentaram o mesmo comportamento (BATISTA et al., 2017; TINÔ, 2014).
Nos CPs LCAF_45°, observa-se, ainda, conforme demonstrado pela Figura 5.21, a
distorção de algumas fibras para a região do furo, no sentido de essas fibras se alinharem à
direção de carregamento. Na mesma figura, também está mostrado um corpo de prova
LCAF_45° em que, após a fratura mecânica, não foi realizada a separação das duas metades do
mesmo, ressaltando a forte deformação ocorrida no furo durante o ensaio.
Figura 5.21 - Detalhe da região de fratura final para corpos de prova LCAF_45°.

Microscopicamente, em primeira análise nos corpos de prova LCAF_0°, nota-se uma
ocorrência de maior intensidade de microfissuração nas camadas orientadas a 90°,
principalmente no plano de simetria, mas que se propagam através das camadas orientadas a 0°
(Figura 5.22). Internamente nas camadas orientadas a 90°, essas microfissuras se dão
predominantemente na forma de fratura adesiva fibra/matriz, longitudinal e transversalmente,
como pode ser observado na Figura 5.23.
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Figura 5.22 – LCAF_0° - Microfissuração das camadas orientadas a 90°.

Figura 5.23 – LCAF_0° - Microfissuras longitudinais e transversais nas camadas orientadas a 90°.

Essa característica de fratura dos CPs LCAF_0° se intensifica até a região de fratura
final (Figura 5.24), onde nota-se o arranque de feixes de fibras de camadas orientadas a 0°. Por
outro lado, não são observados sinais de delaminação ou de influência de defeitos de fabricação.
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Figura 5.24 – LCAF_0° - Região de fratura final apresentando arranque de fibras orientadas a 0°.

Nos corpos de prova LCAF_90°, observa-se comportamento semelhante, predominando
a microfissuração intralaminar nas camadas orientadas a 90°, sem aparente propagação através
das camadas orientadas a 0° (Figura 5.25). Conforme observado nas Figuras 5.25 e 5.26, essas
microfissuras das camadas orientadas a 90° se propagam para a interface entre essas camadas
e as camadas orientadas a 0° adjacentes, sem apresentar, contudo, sinais de delaminação. Na
região de fratura final (Figura 5.27), observa-se o arranque de feixes de fibras de uma das
camadas centrais orientadas a 0°.
Figura 5.25 – LCAF_90° - Microfissuração nas camadas orientadas a 90°.
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Figura 5.26 – LCAF_90° - Propagação de microfissuras para a interface entre camadas adjacentes.

Figura 5.27 – LCAF_90° - Região de fratura final apresentando arranque de fibras orientadas a 0°.

Nos CPs LCAF_45°, conforme se observa na Figura 5.28, as microfissuras não ficam
restritas internamente às camadas de reforço, propagando-se entre elas e provocando
microfissuras nas regiões ricas em resina. Internamente nas camadas de reforço (Figura 5.29),
nota-se que a microfissuração se propaga predominantemente a 45° e na forma de fratura
adesiva fibra/matriz, com pouca ocorrência de ruptura de fibras (fratura coesiva).
Semelhantemente aos CPs LCAO_45°, as microfissuras ocorridas na matriz se dão de forma
estriada, porém, em menor intensidade nos CPs com furo central.
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Figura 5.28 – LCAF_45° - Microfissuração nas camadas de reforço propagando para regiões ricas em
resina.

Figura 5.29 – LCAF_45° - Microfissuração a 45°. Fraturas adesiva e coesiva.

Na região de fratura final (Figura 5.30), a microfissuração se intensifica para a
ocorrência de fendas longitudinais e o arranque de feixes de fibras, sem apresentar sinais de
delaminação entre camadas de reforço.
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Figura 5.30 – LCAF_45° - Região de fratura final apresentando arranque de feixes de fibras.

5.5.2 Influência da configuração para o laminado compósito LCA, com furo central
Tomando como base os dados da Tabela 5.5, mostra-se na Figura 5.31 a influência da
configuração (ordenação da distribuição das camadas do laminado) nas propriedades mecânicas
dos CPs com furo central, através do estudo comparativo entre os corpos de prova LCAF_0° x
LCAF_90°. Esse estudo se dá em termos da resistência última à tração e do módulo de
elasticidade longitudinal.
Figura 5.31 - Influência da configuração para os corpos de prova do laminado compósito LCA, em
presença de descontinuidade geométrica.
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Nota-se, em termos de resistência última à tração, que diferentemente do caso dos corpos
de prova sem descontinuidade (Figura 5.16), existe nos CPs LCAF_0° uma superioridade nessas
propriedades, já considerando as dispersões experimentais. Nesse caso, os corpos de prova
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apresentaram resistência última 12,07 % maior que os CPs LCAF_90°. Em termos do módulo de
elasticidade, porém, de maneira inversa ao ocorrido para a condição original, a superioridade dos
CPs LCAF_0° foi de 7,94 %, valor esse no limite da margem de dispersões experimentais.
5.5.3 Influência da anisotropia para o laminado compósito LCA, com furo central
Em se tratando da influência da anisotropia no comportamento mecânico dos corpos de
prova com presença do furo central do laminado compósito LCA, foram realizados estudos
comparativos entre os mesmos, ou seja, LCAF_45° x LCAF_0° e LCAF_45° x LCAF_90°, ver
Figuras 5.32 e 5.33.
Figura 5.32 – Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCA, em
presença de descontinuidade geométrica - Comparativo LCAF_45° x LCAF_0°.
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Figura 5.33 – Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCA, em
presença de descontinuidade geométrica - Comparativo LCAF_45° x LCAF_90°.
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A Tabela 5.6 traz os valores percentuais de inferioridade apresentados pelos CPs
LCAF_45°, em comparação com os CPs LCAF_0° e LCAF_90°, representando a influência da
anisotropia para o laminado compósito LCA, com presença de descontinuidade geométrica.
Tabela 5.6 - Percentuais de inferioridade para os CPs LCAF_45°.

Resistência
Última à Tração

Módulo de Elasticidade
Longitudinal

LCAF_45° < LCAF_0°

32,20 %

28,51 %

LCAF_45° < LCAF_90°

24,02 %

22,83 %

Comparando esses valores com os obtidos nos corpos de prova sem descontinuidade
geométrica (Tabela 5.4), percebe-se, que para o caso da presença do furo, as perdas
apresentadas pelos corpos de prova com fibras a ± 45° foram menores, indicando uma menor
influência da anisotropia para os CPs com furo central.
5.6 INFLUÊNCIA

SIMULTÂNEA

DA

CONFIGURAÇÃO,

ANISOTROPIA

E

DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA – LAMINADO COMPÓSITO LCA
Na Figura 5.34, é mostrado um diagrama global indicando a influência simultânea da
configuração, anisotropia e descontinuidade geométrica (furo central) no comportamento mecânico
(resistência última e módulo de elasticidade) do laminado compósito LCA. Ressalva se faz que a
influência da presença do furo central será discutida detalhadamente no próximo capítulo.
Figura 5.34 - Influência simultânea da configuração, anisotropia e descontinuidade geométrica –
Laminado compósito LCA.
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Com o intuito de complementar o exposto na Figura 5.34, a Tabela 5.7 apresenta os
percentuais de superioridade e inferioridade ocasionados pela presença do furo central nas
propriedades mecânicas de resistência última à tração e módulo de elasticidade longitudinal,
quantificando a perda em termos percentuais, desconsiderando os valores de desvios padrão
experimentais.
Tabela 5.7 - Percentuais de superioridade/inferioridade devido à presença do furo central - CPs do
laminado compósito LCA.

Corpos de Prova

Resistência
Última à
Tração

Corpos de Prova

Módulo de
Elasticidade
Longitudinal

LCAF_0° < LCAO_0°

22,68 %

LCAF_0° < LCAO_0°

0,46 %

LCAF_90° < LCAO_90°

29,50 %

LCAF_90° < LCAO_90°

9,84 %

LCAF_45° > LCAO_45°

4,03 %

LCAF_45° > LCAO_45°

5,07 %

Nota-se que, para os CPs unicamente com fibras alinhadas a ± 45°, ocorreram aumentos
(nominais) na resistência e no módulo com a presença do furo, sugerindo ganhos nessas
propriedades. Porém, ao retomar à Figura 5.34, nota-se que essas diferenças se encontram
dentro das margens de dispersão experimental, o que representa a ausência de influência da
presença do furo central para essa configuração. Resultados semelhantes foram encontrados nos
trabalhos de Batista (2017) e de Tinô (2014).
5.7 ENSAIOS DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA O LAMINADO COMPÓSITO LCAM CONDIÇÃO ORIGINAL
A análise do comportamento mecânico do laminado compósito LCAM inicia-se pelo
estudo resultante da realização dos ensaios de tração uniaxial nos corpos de prova na condição
original (sem descontinuidade geométrica). Os diagramas tensão x deformação obtidos para os
CPs LCAMO_0°, LCAMO_90° e LCAMO_45° são mostrados na Figura 5.35.
Em geral, as três configurações apresentaram comportamentos lineares entre a tensão e
a deformação, especialmente nos casos dos corpos de prova LCAMO_0° e LCAMO_90°.
Destaque se faz para o perfil tensão x deformação obtido nos CPs LCAMO_45°, onde
se registra a ausência do efeito do cisalhamento sempre presente em outros estudos envolvendo
laminados compósitos poliméricos, quando a orientação das fibras encontra-se a 45° da direção
do carregamento (BATISTA et al., 2017; TINÔ, 2014).
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Figura 5.35 - Diagramas tensão x deformação: Corpos de prova LCAMO_0°, LCAMO_90° e
LCAMO_45°.

Na Tabela 5.8, são apresentados os valores médios e os desvios padrão obtidos para a
resistência última à tração, para o módulo de elasticidade longitudinal e para a deformação de
ruptura. Conforme mencionado e observado na Figura 5.35, os valores referentes às dispersões
experimentais dos ensaios encontram-se baixos (quando comparados com os valores
apresentados por grande parte dos materiais compósitos poliméricos), fundamentados em
trabalhos existentes na literatura (ÇEÇEN, 2006; TINÔ, 2014).
Tabela 5.8 - Propriedades mecânicas – Laminado compósito LCAM – Estado original - Tração uniaxial.

LCAMO_0°

LCAMO_90° LCAMO_45°

Resistência Última à Tração (MPa)

297,59 ± 14,52

259,72 ± 15,89

122,38 ± 1,84

Módulo de Elasticidade Longitudinal (GPa)

4,81 ± 0,11

4,21 ± 0,09

3,24 ± 0,14

Deformação de Ruptura (%)

5,69 ± 0,24

5,91 ± 0,31

5,35 ± 0,42

5.7.1 Característica de fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, sem
a presença da descontinuidade
Analisando a característica macroscópica da fratura dos corpos de prova do laminado
compósito LCAM, de acordo com a Figura 5.36, percebe-se que os corpos de prova
LCAMO_0° e LCAMO_90° apresentam um modo de fratura classificado pela norma ASTM
D3039 (2014) como LWT (Lateral; <1W from grip/tab; Top – Lateral; a uma distância menor
que 1x a largura; garra superior com relação ao CP). Nos CPs com fibras unidirecionais
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alinhadas nas direções ± 45° (LCAMO_45°), a fratura apresentou-se caracterizada como AWT
(Angled; <1W from grip/tab; Top – Angular; a uma distância menor que 1x a largura; garra
superior com relação ao CP).
Figura 5.36 - Característica da fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCAM.

Comparando as diferentes configurações no que tange à característica de fratura, observase, inicialmente, conforme mencionado anteriormente, a mudança no ângulo da fratura nos CPs
LCAMO_45°, onde a ruptura alinhada às fibras orientadas a um ângulo de ± 45° e sem marcante
influência das camadas de manta de fibras curtas. Nesses CPs, a fratura se deu bastante localizada,
sem fissurações nas regiões afastadas da região de fratura final, porém ressalva se faz para a
presença da desaderência fibra/matriz na região de fratura final (região esbranquiçada).
Ao se analisar comparativamente os CPs LCAMO_0° e LCAMO_90°, onde a
caracterização das camadas de reforço se dá apenas pela diferença na sequência dessas camadas
(conforme mostrado na Figura 5.37), nota-se que, ao se posicionar as camadas externas de
reforço com as fibras orientadas a (0°/90°), ou seja, nos CPs LCAMO_0°, a extensão do dano
se dá em uma área bem maior que nos CPs LCAMO_90°, onde as camadas externas estão com
as fibras orientadas a (90°/0°), registrando-se um dano bem mais localizado na região de fratura
final. Nos CPs LCAMO_0°, inclusive, observa-se uma extensa área esbranquiçada ao longo do
comprimento útil, o que é um indicativo para a ocorrência do fenômeno da delaminação entre
camadas de reforço.
Por outro lado, ao se posicionar as camadas externas de reforço com as fibras orientadas
a (90°/0°) (CPs LCAMO_90°), percebe-se uma maior ocorrência de fissuração na matriz,
fissuração essa que, apesar de se concentrar com maior intensidade na região de fratura final,
apresenta-se ao longo de toda a região do comprimento útil dos CPs.
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Figura 5.37 - Detalhe das regiões do galgo dos CPs LCAMO_0° e LCAMO_90°.

Em nível microscópico, conforme mostrado na Figura 5.38, observa-se a ocorrência de
delaminação entre as camadas orientadas a 0° e 90° externas, com algumas microfissuras se
propagando também para a interface entre a camada orientada a 90° e a camada de manta de
fibras curtas. Essas microfissuras, mostradas em detalhe na Figura 5.39, aparecem nas regiões
com bolhas e apresentam-se predominantemente na forma de fratura adesiva fibra/matriz.
Convém ressaltar, porém, que nem todos os defeitos de fabricação contribuem para a formação
de microfissuras, o que pode ser observado nas Figuras 5.38 e 5.39.
Figura 5.38 – LCAMO_0° - Delaminação entre as camadas 0° e 90°.
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Figura 5.39 – LCAMO_0° - Microfissuras longitudinal e transversal. Fraturas adesiva e coesiva.

Nas camadas centrais, especialmente na camada orientada a 0° adjacente ao plano de
simetria, observa-se a desaderência fibra/matriz com o arranque de fibras dessa camada (Figura
5.40), desaderência essa que corresponde à região esbranquiçada observada na análise
macroscópica da fratura (Figura 5.37).
Figura 5.40 – LCAMO_0° - Desaderência fibra/matriz em uma das camadas 0° centrais.

Passando para os corpos de prova LCAMO_90°, observa-se inicialmente que as
microfissuras aparecem com maior intensidade nas camadas externas orientadas a 90°, sem se
propagarem para as camadas adjacentes orientadas a 0°, conforme mostrado na Figura 5.41.
Essas

microfissuras,

assim

como

nos

outros

CPs

já

analisados,

apresentam-se

predominantemente na forma de fratura adesiva fibra/matriz, com algumas ocorrências de
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fratura coesiva (ruptura de fibras). Analisando até a região de fratura final (Figura 5.42),
observa-se a não ocorrência de delaminação entre camadas de reforço.
Figura 5.41 – LCAMO_90° - (a) Microfissuração nas camadas 90°; (b) Fraturas adesiva e coesiva.

Figura 5.42 – LCAMO_90° - Região de fratura final.

Finalmente, nos CPs LCAMO_45°, observa-se a ocorrência de microfissuração
intralaminar inclinada a um ângulo de 45° internamente nas camadas de fibras contínuas,
conforme mostrado na Figura 5.43. Essas microfissuras, como podem ser vistas na Figura 5.44,
se propagam para as camadas de manta de fibras curtas e, nas regiões ricas em resina,
apresentam o dano do “estriamento” já observado antes para os CPs com fibras orientadas a
45°, porém em menor intensidade em comparação com os CPs LCAO_45° (Figuras 5.12 e
5.13). Analisando até a região de fratura final (Figura 5.45), observa-se o arranque de feixes de
fibras, com a propagação de fendas longitudinais entre feixes consecutivos de uma mesma
camada arrancados. Não foram observados, porém, indícios de delaminação.
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Figura 5.43 – LCAMO_45° - Microfissuras orientadas a 45°.

Figura 5.44 – LCAMO_45° - Microfissuração na camada de manta de fibras curtas.

Figura 5.45 – LCAMO_45° - Região de fratura final.
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5.7.2 Influência da configuração para o laminado compósito LCAM – condição original
Tomando como base os dados da Tabela 5.8, na Figura 5.46 é mostrada a influência da
configuração, em termos da orientação das fibras nas camadas externas dos corpos de prova do
laminado LCAM, trazendo o comparativo entre os corpos de prova LCAMO_0° x LCAMO_90°,
em termos da resistência última à tração e do módulo de elasticidade longitudinal.
Figura 5.46 - Influência da configuração para os corpos de prova do laminado compósito LCAM.
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Nota-se, em termos de resistência última à tração que, diferentemente do caso dos
corpos de prova do laminado compósito LCA (Figura 5.16), existe, nos CPs do laminado
compósito LCAM, ligeira superioridade dos CPs LCAMO_0° sobre os CPs LCAMO_90°, já
considerando as dispersões experimentais. Nesse caso, os corpos de prova LCAMO_0°
apresentaram resistência última de 14,58 % maior que as dos CPs LCAMO_90°. Em termos do
módulo de elasticidade, essa superioridade é de 14,25 %.
Como pode ser observado na Figura 5.16, não houve diferença na resistência última à
tração dos corpos de prova do laminado LCA em termos da orientação das fibras nas camadas
externas, portanto, essa diferença apresentada pelos CPs do laminado LCAM pode ser um
indicativo de que as camadas de manta de fibras curtas existentes no laminado LCAM, embora
com distribuição aleatória das fibras, influenciaram no posicionamento da camada externa do
laminado com orientações das fibras a (0°/90°) com relação à direção de aplicação da carga.
Ressalva se faz que os tecidos unidirecionais nas direções 0° e 90° possuem as mesmas
quantidades de fibras.
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5.7.3 Influência da anisotropia para o laminado compósito LCAM – condição original
Na análise da influência da anisotropia no laminado compósito LCAM, foram
realizados estudos comparativos quanto ao comportamento mecânico dos corpos de prova
LCAMO_45°, comparando-os aos CPs LCAMO_0° (Figura 5.47) e LCAMO_90° (Figura
5.48). A Tabela 5.9 traz os valores percentuais de inferioridade apresentados pelos CPs
LCAMO_45°, em comparação aos outros dois CPs, quantificando a influência da anisotropia
para o laminado compósito LCAM.
Figura 5.47 - Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCAM Comparativo LCAMO_45° x LCAMO_0°.
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Figura 5.48 - Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCAM Comparativo LCAMO_45° x LCAMO_90°.
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Tabela 5.9 - Percentuais de inferioridade para os CPs LCAMO_45°.

Resistência
Última à Tração

Módulo de Elasticidade
Longitudinal

LCAMO_45° < LCAMO_0°

58,88 %

32,64 %

LCAMO_45° < LCAMO_90°

52,88 %

23,04 %

A partir desses valores, percebe-se a influência da ausência de fibras contínuas
unidirecionais alinhadas na direção do carregamento, com principal perda na propriedade de
resistência última à tração. Valores condizentes foram encontrados na literatura (HUFNER;
ACCORSI, 2009). No módulo de elasticidade longitudinal, por sua vez, a perda apresentada
pela ausência de fibras unidirecionais da direção do carregamento foi menos intensa, quando
comparada com a resistência última.
5.8 ENSAIOS DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA O LAMINADO COMPÓSITO LCAM CORPOS DE PROVA COM FURO CENTRAL
Para a condição em que o laminado compósito LCAM encontra-se em presença de um
furo central de 6 mm de diâmetro, na Figura 5.49 estão apresentados os diagramas tensão x
deformação para os corpos de prova LCAMF_0°, LCAMF_90° e LCAMF_45°. De modo geral,
os comportamentos apresentados foram predominantemente lineares entre a tensão e a
deformação, comportamentos esses que não foram alterados pela presença do furo.
Figura 5.49 - Diagramas tensão x deformação: Corpos de prova LCAMF_0°, LCAMF_90° e LCAMF_45°.
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Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a resistência última à tração, para o
módulo de elasticidade longitudinal e para a deformação de ruptura são mostrados na Tabela
5.10. Percebe-se, assim como nos ensaios sem a descontinuidade geométrica, os baixos valores
de desvios padrão encontrados.
Tabela 5.10 - Propriedades mecânicas – laminado compósito LCAM, com descontinuidade geométrica Tração uniaxial.

LCAMF_0° LCAMF_90° LCAMF_45°
Resistência Última à Tração (MPa)

229,00 ± 7,17

177,16 ± 8,19

106,03 ± 4,86

Módulo de Elasticidade Longitudinal (GPa)

4,36 ± 0,09

3,92 ± 0,03

3,61 ± 0,25

Deformação de Ruptura (%)

4,85 ± 0,12

4,37 ± 0,21

3,76 ± 0,14

5.8.1 Característica de fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, com
furo central
Analisando a característica macroscópica da fratura dos corpos de prova com furo
central do laminado compósito LCAM, de acordo com a Figura 5.50, observa-se, nos corpos
de prova LCAMF_0° e LCAMF_90°, um modo de fratura classificado pela norma ASTM
D5766 (2011) como LGM (Lateral; Gage; Middle – Lateral; no galgo; região mediana do CP).
Nos CPs com fibras unidirecionais alinhadas nas direções ± 45° (LCAMF_45°), a fratura
apresentou-se caracterizada como AGM (Angled; Gage; Middle – Angular; no galgo; região
mediana do CP).
Figura 5.50 - Característica da fratura para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, com furo
central.
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Comparando-se a característica de fratura dos corpos de prova com furo central do
laminado LCAM com os CPs desse laminado sem a presença de descontinuidade (Figura 5.36),
nota-se que a presença do furo central pouco alterou a característica macroscópica da fratura do
laminado, apenas concentrando-a na região da descontinuidade geométrica.
De acordo com o exposto na Figura 5.50, registra-se o intenso rasgamento (desaderência
na interface fibra/matriz) de feixes de fibras de vidro nos CPs LCAMF_0°, com indicativo de
delaminação (desaderência entre algumas camadas desses corpos de prova), quando comparado
ao dano ocorrido nos CPs LCAMF_90°. Do mesmo modo, destaca-se a maior fissuração ao
longo do comprimento útil dos corpos de prova com fibras nas camadas externas orientadas a
(90°/0°). Na Figura 5.51, estão mostrados, em detalhe, as regiões do comprimento útil dos CPs
LCAMF_0° e LCAMF_90°.
Figura 5.51 - Detalhe das regiões do comprimento útil dos CPs LCAMF_0° e LCAMF_90°.

Nos corpos de prova com fibras unidirecionais orientadas a ± 45°, conforme mostrado na
Figura 5.52, assim como observado nos CPs em condição semelhante sem a presença de manta
(LCAF_45°, Figura 5.21), ocorre o deslocamento de algumas fibras para a região interna do furo,
no sentido de essas fibras se alinharem à direção de carregamento. Na mesma figura, também está
mostrado um corpo de prova LCAMF_45° em que, após a fratura mecânica, não foi realizada a
separação das duas metades do mesmo, evidenciando a região em que o dano se estende.
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Figura 5.52 - Detalhe da região de fratura final para corpos de prova LCAMF_45°.

Em nível microscópico, inicialmente nos corpos de prova LCAMF_0°, nota-se a
presença de uma delaminação entre as camadas orientadas a 90° e 0° internas adjacentes ao
plano de simetria (Figura 5.53), ocasionada em decorrência da ocorrência do arranque de feixes
de fibras em uma parte mais interior do CP (Figura 5.54).
Figura 5.53 – LCAMF_0° - Delaminação entre camadas orientadas a 90° e 0° internas.
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Figura 5.54 – LCAMF_0° - Arranque de feixes de fibras.

Na camada orientada a 90° adjacente à delaminação, conforme mostrado na Figura 5.55,
observa-se a ocorrência de microfissuras na forma de fraturas adesiva (fibra/matriz) e coesiva
(ruptura de fibras). Essas microfissuras se propagam através dessa camada até a interface com
a camada de manta de fibras curtas, longitudinalmente nessa interface.
Figura 5.55 – LCAMF_0° - Fraturas adesiva e coesiva em microfissura propagada a partir da
delaminação.

Nos CPs

LCAMF_90°, observa-se primeiramente a pouca ocorrência de

microfissuração nas regiões afastadas da região de fratura final. Além disso, conforme pode ser
observado na Figura 5.56, a maior parte dessas microfissuras se concentra na região ocupada
pelas camadas centrais orientadas a 90°, adjacentes ao plano de simetria.
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Figura 5.56 – LCAMF_90° - Microfissuras concentradas nas camadas orientadas a 90° do plano de
simetria.

De modo semelhante ao ocorrido para os CPs LCAMF_0°, observa-se nos CPs
LCAMF_90° (Figura 5.57) uma delaminação localizada (que não se propaga para outras regiões
do galgo) entre camadas orientadas a 90° e 0° internas, adjacentes ao plano de simetria. Essa
delaminação se dá em uma região em que um dos feixes de fibras da camada orientada a 0°
encontra-se internamente no CP (fora da superfície lateral), resultando em uma região rica em
matriz, e é ocasionada em decorrência da ocorrência do arranque de feixes de fibras em uma
parte mais próxima à região de fratura final do CP (Figura 5.58).
Figura 5.57 – LCAMF_90° - Delaminação localizada entre camadas orientadas a 90° e 0° internas.
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Figura 5.58 – LCAMF_90° - Arranque de feixe de fibras orientadas a 0°.

Na Figura 5.59, está mostrada em detalhe uma das fissuras intralaminares ocorrida em
uma das camadas orientadas a 90°, destacando a ocorrência das fraturas nas formas adesiva
(fibra/matriz) e coesiva (ruptura de fibras).
Figura 5.59 – LCAMF_90° - Fraturas adesiva e coesiva.

Em se tratando dos corpos de prova LCAMF_45°, confirma-se o observado na análise
macroscópica da fratura (Figura 5.50), em que esses CPs apresentaram fratura extremamente
localizada na região de fratura final. Microscopicamente, as poucas microfissuras percebidas
em regiões afastadas da fratura final apresentam-se preferencialmente nas interfaces entre
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feixes de fibras e regiões ricas em matriz, propagando-se entre camadas de reforço contornando
esses feixes de fibras, conforme pode ser observado nas Figuras 5.60 e 5.61.
Figura 5.60 – LCAMF_45° - Microfissuração nas interfaces entre feixes de fibras e a matriz.

Ressalva se faz, conforme observado na Figura 5.61, que nesses CPs também foi
observado o dano do estriamento da matriz, porém em menor intensidade em relação ao
apresentado pelos outros CPs com fibras contínuas orientadas a ± 45°.
Figura 5.61 – LCAMF_45° - Microfissuras contornando feixes de fibras.

Em uma região mais próxima da região de fratura final (Figura 5.62), nota-se, de modo
semelhante ao ocorrido para todas as outras configurações, o arranque de feixes de fibras, sem
delaminação ou fendas longitudinais.
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Figura 5.62 – LCAMF_45° - Arranque de feixe de fibras.

5.8.2 Influência da configuração para o laminado compósito LCAM, com furo central
Tomando como base os dados da Tabela 5.10, apresenta-se na Figura 5.63 a influência
da configuração do laminado, quando da presença do furo central, trazendo o comparativo entre
os corpos de prova LCAMF_0° x LCAMF_90°, em termos da resistência última à tração e do
módulo de elasticidade longitudinal.
Figura 5.63 – Influência da configuração para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, em
presença de descontinuidade geométrica.
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Nota-se, em termos de resistência última à tração que, da mesma maneira que ocorreu
para os corpos de prova sem descontinuidade (Figura 5.46), existe, nos CPs com furo central,
superioridade dos CPs com fibras nas camadas externas orientadas a (0°/90°), já considerando
as dispersões experimentais. Nesse caso, os corpos de prova LCAMF_0° apresentaram
resistência última 29,26 % maior que os CPs LCAMF_90°. Em termos do módulo de
elasticidade, também foi registrada uma superioridade, sendo nesse caso de 11,22 %.
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Observando o exposto na Figura 5.46, percebe-se que a superioridade dos corpos de
prova LCAMF_0° sobre os CPs LCAMF_90° foi mais que o dobro da apresentada pelos CPs
LCAMO_0° sobre os corpos de prova LCAMO_90°, ou seja, na condição original.
5.8.3 Influência da anisotropia para o laminado compósito LCAM, com furo central
Em se tratando da influência da anisotropia nos corpos de prova com furo central do
laminado compósito LCAM, foram realizados estudos comparativos quanto ao comportamento
mecânico dos corpos de prova LCAMF_45°, em comparação aos CPs LCAMF_0° (Figura 5.64) e
LCAMF_90° (Figura 5.65). A Tabela 5.11 traz os valores percentuais de inferioridade apresentados
pelos CPs LCAMF_45°, em comparação com os CPs LCAMF_0° e LCAMF_90°, representando
a influência da anisotropia para o laminado compósito LCAM, em presença de descontinuidade.
Figura 5.64 – Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, em
presença de descontinuidade geométrica - Comparativo LCAMF_45° x LCAMF_0°.
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Figura 5.65 – Influência da anisotropia para os corpos de prova do laminado compósito LCAM, em
presença de descontinuidade geométrica - Comparativo LCAMF_45° x LCAMF_90°.
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Tabela 5.11 - Percentuais de inferioridade para os CPs LCAMF_45°.

Resistência
Última à Tração

Módulo de Elasticidade
Longitudinal

LCAMF_45° < LCAMF_0°

53,70 %

17,20 %

LCAMF_45° < LCAMF_90°

40,15 %

7,91 %

Comparando esses valores com os obtidos nos corpos de prova sem descontinuidade
(Tabela 5.9), percebe-se, que para o caso da presença do furo, as perdas apresentadas pelos
corpos de prova com fibras unidirecionais a ± 45° foram semelhantes, em termos de resistência
última à tração, porém menores, em termos de módulo de elasticidade, especialmente na
comparação com os corpos de prova com fibras nas camadas externas a (90°/0°).
5.9 INFLUÊNCIA

SIMULTÂNEA

DA

CONFIGURAÇÃO,

ANISOTROPIA

E

DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA – LAMINADO COMPÓSITO LCAM
Em um estudo semelhante ao executado para o laminado compósito LCA, mostra-se na
Figura 5.66 um diagrama global indicando a influência simultânea da configuração (ordenação das
camadas do laminado em função das orientações das fibras), da propriedade da anisotropia e
descontinuidade geométrica (furo central) no comportamento mecânico do laminado compósito
LCAM, em termos da resistência última à tração e do módulo de elasticidade longitudinal. A
influência da presença do furo central será discutida mais detalhadamente no próximo capítulo.
Figura 5.66 - Influência simultânea da configuração, anisotropia e descontinuidade geométrica – laminado
compósito LCAM
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Primeiramente, observa-se a maior perda de resistência ocasionada pelo furo central na
configuração com fibras nas camadas externas a (90°/0°), quando comparada às outras duas
configurações. Em segundo lugar, destaca-se o comportamento diferente (em comparação com
os mesmos CPs do laminado compósito LCA) apresentado pelos CPs com fibras a ± 45°, onde
percebe-se um ligeiro aumento no módulo de elasticidade com a presença do furo.
Além do mais, conforme já mencionado nas seções anteriores, nota-se o menor
desempenho mecânico dos corpos de prova com fibras nas camadas externas orientadas a
(90°/0°) (LCAMO_90° e LCAMF_90°), quando comparados aos CPs com fibras nas camadas
externas com orientação a (0°/90°) (LCAMO_0° e LCAMF_0°), tanto em termos da resistência
última à tração, quanto no módulo de elasticidade longitudinal.
Em termos de perdas ou ganhos ocasionados pela presença do furo central, na Tabela
5.12 são apresentados os percentuais de inferioridade ou superioridade das propriedades
mecânicas de resistência última à tração e módulo de elasticidade longitudinal, resultado da
presença do furo central nos CPs desse laminado.
Tabela 5.12 - Percentuais de superioridade/inferioridade devido à presença do furo central – CPs do
laminado compósito LCAM.

Corpos de Prova

Resistência
Última à
Tração

Corpos de Prova

Módulo de
Elasticidade
Longitudinal

LCAMF_0° < LCAMO_0°

23,05 %

LCAMF_0° < LCAMO_0°

9,36 %

LCAMF_90° < LCAMO_90°

31,79 %

LCAMF_90° < LCAMO_90°

6,89 %

LCAMF_45° < LCAMO_45°

13,36 %

LCAMF_45° > LCAMO_45°

11,42 %

5.10

COMPARATIVO ENTRE LAMINADOS QUANTO À COMPOSIÇÃO DOS

TECIDOS – INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DA MANTA
Por fim, necessário se faz um estudo da influência da presença da camada de manta de
fibras curtas no laminado compósito LCAM, em comparação ao laminado LCA, já que os
outros tipos de tecidos na composição dos dois laminados são com fibras unidirecionais. Para
esse estudo, nas Figuras 5.67 e 5.68 são mostrados os comparativos entre os perfis tensão x
deformação para todas as condições de estudo, ou seja, envolvendo os corpos de prova sem e
com descontinuidade geométrica, respectivamente.
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Figura 5.67 - Influência da presença da manta – Perfis tensão x deformação para os corpos de prova sem
descontinuidade geométrica.

Analisando os resultados obtidos para os corpos de prova sem furo central (Figura 5.67),
notam-se os maiores valores de resistência última à tração, observados nos perfis tensão x
deformação obtidos. Esses valores estão apresentados numericamente nas Tabelas 5.3 e 5.8,
principalmente nas orientações de fibras (0°/90°) e (90°/0°) nas camadas externas que foram de
41,84 % e 26,49 %, respectivamente. Quanto aos módulos de elasticidade observados nessas
direções, percebe-se uma inclinação da curva superior (10,07 %) apresentada pelos corpos de
prova LCAMO_0°, em comparação aos CPs LCAO_0°. Na orientação de fibras a (90°/0°), por
sua vez, observa-se que as curvas dos CPs LCAO_90° e LCAMO_90° apresentam-se
praticamente paralelas, ocorre uma inferioridade, em termos nominais, ocasionada pela
presença da manta de 5,82 %, dentro do limite das dispersões experimentais.
Tomando como objeto de estudo apenas as orientações das fibras a ± 45°, observa-se a
ausência de indicativo do efeito do cisalhamento observada nos resultados obtidos para os CPs
LCAMO_45°, ou seja, com camadas de mantas de fibras curtas, nos quais o perfil tensão x
deformação apresenta-se praticamente linear. Além disso, a presença das camadas de manta
resultou em aumentos na resistência (15,75 %) e no módulo (9,46 %).
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Figura 5.68 - Influência da presença da manta – Perfis tensão x deformação para os corpos de prova com
descontinuidade geométrica.

Analisando os corpos de prova com furo central, nota-se o comportamento semelhante
tensão x deformação quando comparado à condição de sem descontinuidade, nas orientações
de fibras a (0°/90°) e (90°/0°) nas camadas externas do laminado. Utilizando os dados das
Tabelas 5.5 e 5.10, a superioridade apresentada na propriedade de resistência última à tração
pela presença das camadas de manta de fibras curtas foi de 41,16 %, na orientação das fibras
(0°/90°) e de 22,38 %, na orientação das fibras (90°/0°). No módulo de elasticidade, como pode
ser observado na Figura 5.68, as curvas mostram-se alinhadas para as orientações das fibras
(0°/90°) e (90°/0°), e as diferenças de 0,23 e 2,73 %, respectivamente, encontram-se dentro das
margens de dispersão experimental.
Na orientação das fibras ± 45°, a ligeira inferioridade apresentada na propriedade de
resistência última à tração pela presença das camadas de manta de fibras curtas (3,60 %) encontrase dentro da margem de dispersões experimentais. No módulo de elasticidade, foi que ocorreu
uma superioridade de 16,08 %, que pode ser observada pela maior inclinação do perfil tensão x
deformação dos corpos de prova LCAMF_45°, em comparação com o perfil dos CPs LCAF_45°.
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6.1 INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DA DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA –
PROPRIEDADES RESIDUAIS – LCA
De modo a analisar a influência da presença do furo central nas propriedades mecânicas
do laminado compósito LCA, foram quantificadas, inicialmente, as propriedades residuais, de
acordo com as Equações 3.6 e 3.7, detalhadas no capítulo de Revisão Bibliográfica (tópico 3.1.2).
Desse modo, na Figura 6.1 estão apresentadas, graficamente, as propriedades mecânicas
de resistência última à tração e módulo de elasticidade longitudinal, obtidos experimentalmente,
para os corpos de prova do laminado LCA. A partir desses resultados, estão apresentados as
resistências e os módulos residuais para os corpos de prova do laminado LCA, com furo central.
Ressalva se faz que essas propriedades residuais representam as perdas ou ganhos na
capacidade de suporte de carga (resistência e rigidez) do material quando em presença de
descontinuidades geométricas em suas seções.
Figura 6.1 - Propriedades Residuais - Corpos de prova do laminado compósito LCA.

Analisando o exposto na figura, e considerando as dispersões experimentais, percebese que a influência da presença do furo central se dá de maneira mais marcante na resposta
mecânica dos CPs LCAF_90°. Essa influência se mostra na forma de perdas tanto na
propriedade de resistência (-29,5 %) quanto do módulo de elasticidade (-9,8 %), quando
comparada às obtidas para os CPs LCAF_0° que no caso da resistência foi de (-22,7 %) e no
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módulo de elasticidade de (-0,5 %), nesse último caso dentro da margem de dispersão dos dados
experimentais, podendo ser negligenciada.
Nota-se que, para os CPs unicamente com fibras contínuas alinhadas a ± 45°, ocorreram
aumentos (ganhos nominais) na capacidade de suporte de carga, seja em termos de resistência (+5,1
%) ou no módulo de elasticidade (+4,0 %) com a presença do furo. Esses dois aumentos nominais
encontram-se dentro das margens de dispersão experimental, tornando-os, na prática, desprezíveis.
6.2 INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DA DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA –
PROPRIEDADES RESIDUAIS – LCAM
Mesmo estudo foi feito para o laminado LCAM, ver Figura 6.2, onde estão
apresentadas, graficamente, as propriedades mecânicas de resistência última à tração e módulo
de elasticidade longitudinal, obtidos experimentalmente. Além desses dados, estão também
registrados as resistências e os módulos residuais para os CPs com furo central.
Figura 6.2 - Propriedades Residuais - Corpos de prova do laminado compósito LCAM.

Nota-se aqui, diferentemente do observado no laminado LCA, que a influência do furo
central originou perdas na capacidade de suporte de carga em todos os CPs, com destaque para
a maior perda de (-31,8 %) observada nos CPs LCAMF_90°. Quanto à influência da presença
do furo central na propriedade residual do módulo de elasticidade, os comportamentos foram
variados, já que a maior perda se deu para os CPs LCAF_0° de (-9,4 %), enquanto que, para os
CPs LCAMF_± 45°, registrou-se um ganho de (+11,4 %). De uma forma geral, observa-se que
os valores encontrados de RS e RM para os CPs com furo do laminado LCAM são semelhantes
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ao obtido por Tinô (2014) em seus corpos de prova LMOF, reforçados unicamente por mantas
de fibras curtas de vidro-E.
6.3 VALIDAÇÃO ANALÍTICA NA DETERMINAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS
DEFORMAÇÕES
Com o objetivo de se verificar a possibilidade da determinação do fator de concentração
de tensão, nos laminados LCA e LCAM, a partir das medidas de deformação realizadas pela
técnica da extensometria, se faz necessária a validação da adaptação da Equação 3.10, usada como
modelo analítico para a determinação da distribuição das tensões na região da vizinhança do furo
(região da concentração de tensão), de forma a possibilitar o uso da mesma na determinação da
distribuição das deformações nessa mesma região. Essa adaptação do modelo analítico encontrase na proposta dada pela Equação 4.8.
Nesse sentido, mostra-se na Figura 6.3 um gráfico comparativo para os dois perfis
propostos, ambos utilizando uma placa de largura H = 36 mm, com furo central de diâmetro d =
6 mm e fator de concentração de tensão geométrico baseado na área bruta (Figura 3.3) Ktg = 3,10.
Ressalta-se aqui que o fator de concentração de tensão geométrico Ktg utilizado se deve ao fato
de o mesmo apresentar uma maior aproximação ao fator determinado levando em conta a
influência dos módulos de elasticidade dos laminados, ou seja, determinados pela Equação 3.14.
Para as distribuições das tensões e das deformações, foram adotados valores
correspondentes a 30 % da tensão máxima para os CPs LCAF_0°, de modo a ser utilizados valores
em que sejam válidas as leituras dos extensômetros para as futuras comparações. Desse modo,
foram utilizados valores de tensão aplicada (longe do furo) σ∞ = 48,67 MPa e de deformação
afastada da descontinuidade geométrica ε∞ = 0,316 % nas análises das distribuições de tensões e
de deformações, respectivamente. Necessário se faz explicar que a deformação ε∞ é o valor de
deformação correspondente ao valor de tensão σ∞ adotado.
Por fim, observando as estruturas das Equações 3.10 e 4.8, nota-se que o valor escolhido para
a tensão aplicada (ou deformação longe da seção do furo) não interfere na distribuição das tensões
(ou deformações), modificando, apenas, os valores máximos e nominais das respectivas curvas.
A partir do gráfico apresentado, percebe-se a coerência da adaptação proposta, uma vez
que ambas as curvas representadas se encontram idênticas, em termos das distribuições de tensão
e de deformação ao longo da distância a partir do centro do furo. Portanto, é válida a adaptação
da Equação 3.10, proposta pela Equação 4.8, de modo a se comparar as leituras de deformações

RAPHAEL SIQUEIRA FONTES

106

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudo da concentração da deformação em presença de descontinuidade
geométrica

efetuadas pelos extensômetros e as distribuições de deformações, seguindo o procedimento
descrito no tópico 4.7.2, do capítulo de materiais e métodos.
Figura 6.3 – Comparativo entre as distribuições de tensões e de deformações com relação à distância a
partir do centro do furo – Validação do modelo analítico.

Outro aspecto a ser ressaltado na validação da proposta acima e com o uso da distribuição
das deformações na quantificação do fenômeno da concentração de tensão através do Fator Ksg é
a constatação, para esses tipos de laminados, da não variação do módulo de elasticidade do
material na vizinhança do furo, já que em alguns estudos na literatura, para outros tipos de
laminados poliméricos, é relatado comportamento contrário (SHIN; WANG, 2004).
6.4 LCA – CONCENTRAÇÃO DA DEFORMAÇÃO
Prosseguindo o estudo no sentido de se determinar a distribuição das deformações,
seguindo o procedimento descrito no Capítulo 04 – Materiais e Métodos, são apresentados,
inicialmente, os resultados das leituras das deformações efetuadas pelos extensômetros nos
ensaios de tração uniaxial, para os CPs do laminado compósito LCA com furo central, para
diferentes níveis de carregamento e, posteriormente, a comparação com os modelos analíticos
seguindo o procedimento descrito no tópico 4.7.2, do capítulo de materiais e métodos.
São mostrados na Figura 6.4 os dados das deformações paralelas à direção de
carregamento, deformações estas na região de concentração de tensão, onde essas deformações
lidas pelos extensômetros são para diferentes níveis de carregamento (entre 10 e 60 % da tensão
máxima, em intervalos de 10 %), tomando o centro do furo como referência para a distância de
análise (lembrando que o raio do furo é de 3,0 mm). A partir desse gráfico, observa-se que, para
as três orientações dos CPs, as distribuições das deformações na vizinhança da descontinuidade
apresentam uma evolução condizente com as distribuições de tensões descritos na literatura e
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já apresentado no tópico 3.1.1, da revisão bibliográfica, mais especificamente na Figura 3.2
(PILKEY; PILKEY, 2007).
Figura 6.4 – Deformações x distância do centro do furo para diferentes níveis de carregamento.

A partir da análise dos resultados apresentados na Figura 6.4, percebe-se que a partir de 40 %
da tensão máxima aplicada, as leituras dos extensômetros passam a apresentar um comportamento
que não condiz com a evolução mostrada até esse nível de carregamento, sendo um indicativo de
distorção nessas leituras. Isso se deve, principalmente, pelo início do dano nas camadas externas
orientadas a 90° (na forma de trincas na matriz), o que contribui para a desaderência desses
extensômetros e a distorção na leitura desse sensor, bem como de qualquer outro que venha a ser
atingido pelo dano. Portanto, para realizar as análises comparativas entre os resultados medidos pelo
extensômetros e os modelos analíticos, será adotado o patamar de 30 % da tensão máxima aplicada.
Nos CPs LCAF_0° e LCAF_90°, assim como foi descrito no tópico 4.7.1, do capítulo
de materiais e métodos, também foram posicionados extensômetros para a medição das
deformações na direção transversal à direção de carregamento. Na Figura 6.5, são apresentados
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os gráficos com as deformações lidas por esses extensômetros, para diferentes níveis de
carregamento (entre 10 e 60 % da tensão máxima, em intervalos de 10 %), tomando o centro
do furo como referência para a distância de análise.
Figura 6.5 – CPs LCAF_0° e LCAF_90° - Deformação x distância do centro do furo para diferentes níveis
de carregamento. Deformações na direção transversal ao carregamento.

Nota-se, nessas orientações dos CPs, predominância das deformações de compressão,
demonstrando e comprovando o efeito Poisson, modificado pela presença da descontinuidade
geométrica e, como resultado, observa-se uma região (em torno de 6 mm a partir do centro do
furo) cuja tendência é de ausência de deformação transversal.
Ressalta-se que, em termos da análise com relação à intensidade das deformações
obtidas, comprova-se que essa região (independentemente da orientação das fibras na
subcamada externa do laminado), não representa uma região de concentração de tensão na
vizinhança do furo. Por exemplo, para os CPs LCAF_0° e LCAF_90°, as deformações
transversais máximas obtidas correspondem a 2,7 e 6,1 %, respectivamente, quando
comparadas as máximas deformações (longitudinais) obtidas pelos mesmos CPs na região de
concentração de tensão e mostradas na Figura 6.4.
Na Figura 6.6, está apresentado um gráfico semelhante, referente aos corpos de prova com
fibras contínuas orientadas a ± 45° (LCAF_45°), nos quais foram posicionados extensômetros
para realizar a leitura das deformações na direção de orientação do reforço. Assim como realizado
para as deformações na direção do carregamento, são apresentados os resultados das medições
para diferentes níveis de carregamento (entre 10 e 60 % da tensão máxima, em intervalos de 10
%), tomando o centro do furo como referência para a distância de análise.
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Figura 6.6 – CPs LCAF_45° - Deformação x distância do centro do furo para diferentes níveis de
carregamento. Deformações na direção do reforço.

Nota-se, a partir da análise das distribuições apresentados por esses extensômetros, a
predominância do comportamento de tração nessa direção, claramente apresentando valores mais
elevados na vizinhança do furo e tendendo a valores mais uniformes em regiões mais afastadas.
Aqui também se pode observar que a máxima intensidade da deformação registrada na proximidade
do furo, nessa direção, é apenas 16,3 % da deformação máxima na região de concentração de tensão.
Dando sequência à análise da concentração da deformação, na Figura 6.7 são apresentados
os gráficos comparativos entre os valores das leituras de deformação dos extensômetros e as
curvas que representam a solução analítica apresentada na Equação 4.8, destacando em cada
gráfico, na escala apresentada à direita de cada um, a região das curvas em distâncias mais
próximas à borda do furo. Os pontos obtidos experimentalmente representam uma média
ponderada entre as distâncias dos extensômetros (em termos de colagem dos mesmos) e os
valores das respectivas deformações medidas.
Analisando os gráficos apresentados na Figura 6.7, nota-se a pouca interferência dos
valores dos fatores de concentração de tensão, uma vez que as distribuições obtidas
praticamente se sobrepõem nas três condições apresentadas, mesmo com os fatores de
concentração determinados pelos módulos de elasticidade para os CPs LCAF_0° e LCAF_90°
se apresentarem um pouco maiores.
Destaque se faz para o cálculo do fator de concentração de tensão Ksg, o qual resulta em
razoável concordância entre os valores obtidos pelos extensômetros e o modelo analítico, em
todas as orientações dos corpos de prova.
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Figura 6.7 – CPs LCAF_0°, LCAF_90° e LCAF_45°: Comparativo entre valores de deformação obtidos
experimentalmente e a solução analítica, para diferentes valores de K. As curvas à direita representam a
região mais próxima ao furo.
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6.5 LCAM – CONCENTRAÇÃO DA DEFORMAÇÃO
Do mesmo modo efetuado para o laminado compósito LCA (Figuras 6.4 a 6.7), também
são apresentados os resultados das análises concernentes à concentração da deformação para os
corpos de prova com furo do laminado compósito LCAM.
Em se tratando das deformações paralelas à direção de carregamento, deformações estas
na região de concentração de tensão, ver Figura 6.8, são apresentados os gráficos com as
deformações lidas pelos extensômetros, para diferentes níveis de carregamento (entre 10 e 60
% da tensão máxima, em intervalos de 10 %), tomando o centro do furo como referência para
a distância de análise. Do mesmo modo observado para os CPs do laminado LCA (Figura 6.4),
para o laminado LCAM, as distribuições das deformações na vizinhança da descontinuidade
apresentam uma evolução condizente com o descrito na literatura e já apresentado no tópico
3.1.1, da revisão bibliográfica, mais especificamente na Figura 3.2 (PILKEY; PILKEY, 2007).
Figura 6.8 – Deformação x distância do centro do furo para diferentes níveis de carregamento.

RAPHAEL SIQUEIRA FONTES

112

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudo da concentração da deformação em presença de descontinuidade
geométrica

Observa-se aqui, mais especificamente a partir de 50 % do carregamento máximo (σ =
88,6 MPa) nos CPs LCAMF_90°, a ausência da medição efetuada pelo extensômetro mais
próximo à borda do furo. Isso se deve principalmente devido ao início do dano nas camadas
externas orientadas a 90° (na forma de trincas na matriz), o que contribui para a desaderência
desses extensômetros e a distorção na leitura desse sensor. Além desse efeito, observa-se
também um fenômeno semelhante ao ocorrido para os CPs LCAF_90° (Figura 6.4),
caracterizado a partir de 40 % da tensão máxima aplicada, onde as leituras dos extensômetros
passam a apresentar um comportamento que não condiz com a evolução mostrada até esse nível
de carregamento, sendo um indicativo de distorção nessas leituras.
Em se tratando das deformações transversais, assim como efetuado para os CPs LCAF_0°
e LCAF_90° (Figura 6.5), na Figura 6.9 são mostrados os valores obtidos pelos extensômetros
posicionados transversalmente à direção de aplicação do carregamento. Primeiramente,
analisando os CPs LCAMF_0°, nota-se um comportamento semelhante aos CPs semelhantes do
laminado compósito LCA, predominantemente compressivo em toda a região. Nos CPs
LCAMF_90°, por outro lado, na região mais próxima à borda do furo, são medidas deformações
de tração, que diminuem até valores próximos a zero, a uma distância em torno de 6 mm a partir do
centro do furo, evoluindo para deformações de compressão em regiões mais afastadas da
descontinuidade geométrica.
Figura 6.9 – CPs LCAMF_0° e LCAMF_90° - Deformação x distância do centro do furo para diferentes
níveis de carregamento. Deformações na direção transversal ao carregamento.

Ressalta-se, aqui também, que em termos da análise com relação à intensidade das
deformações obtidas, comprova-se que essa região (independente da orientação das fibras na
subcamada externa do laminado), não representa uma região de concentração de tensão na vizinhança
do furo. Para esse laminado e para os CPs LCAMF_0° e LCAMF_90°, as deformações máximas
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obtidas correspondem em média a 7,8% para ambos os laminados, quando comparada as máximas
deformações obtidas pelos mesmos CPs na região de concentração e mostradas na Figura 6.8.
Na Figura 6.10, está apresentado o gráfico das deformações medidas na direção do reforço,
referente aos corpos de prova com fibras contínuas orientadas a ± 45° (LCAMF_45°). Assim como
realizado para as deformações na direção do carregamento, são apresentados os resultados das
medições para diferentes níveis de carregamento (entre 10 e 60 % da tensão máxima, em intervalos
de 10 %), tomando o centro do furo como referência para a distância de análise.
Nota-se, a partir da análise das distribuições das leituras apresentados por esses
extensômetros, a predominância do comportamento de tração nessa orientação dos CPs,
claramente apresentando valores mais elevados na vizinhança do furo e tendendo a valores mais
uniformes em regiões mais afastadas. Porém, observa-se um efeito mais linear na distribuição das
deformações nesses CPs. Aqui também se pode observar que a máxima intensidade da
deformação registrada na proximidade do furo é de apenas 19,2 % da deformação máxima na
região de concentração de tensão.
Figura 6.10 – CPs LCAMF_45° - Deformação x distância do centro do furo para diferentes níveis de
carregamento. (a) Deformações na direção do carregamento; (b) Deformações na direção do reforço.

Prosseguindo para a análise comparativa entre os resultados medidos experimentalmente
e o modelo analítico proposto na literatura, com relação aos corpos de prova do laminado
compósito LCAM, a Figura 6.11 apresenta esses dados para as três orientações estudadas.
Ressalva se faz que os pontos experimentais nos comparativos entre as curvas tiveram o mesmo
procedimento de cálculo descrito para os corpos de prova do laminado LCA, inclusive,
destacando-se em cada gráfico, na escala apresentada à direita de cada um, a região das curvas
em distâncias mais próximas à borda do furo.

RAPHAEL SIQUEIRA FONTES

114

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudo da concentração da deformação em presença de descontinuidade
geométrica

Figura 6.11 – CPs LCAMF_0°, LCAMF_90° e LCAMF_45°: Comparativo entre valores de deformação
obtidos experimentalmente e a solução analítica, para diferentes valores de K. As curvas à direita
representam a região mais próxima ao furo.
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Do mesmo modo ocorrido para os corpos de prova do laminado compósito LCA, pouca
diferença foi observada entre as curvas obtidas utilizando as três diferentes formas propostas para
a determinação do fator de concentração de tensão (K). De maneira semelhante, pouca dispersão
entre os valores experimentais medidos a partir dos extensômetros e as curvas teóricas calculadas.
Como já ressaltado antes com relação aos valores dos fatores de concentração de tensão
determinados a partir da distribuição das deformações (Ksg) e resumidos na Tabela 6.1, onde são
encontrados valores muito próximos (inclusive ao fator geométrico), independentemente da
configuração, composição e propriedade de anisotropia presentes nos laminados LCA e LCAM com
presença do furo central, evidenciando a pouca variação do módulo de elasticidade nessa região.
Tabela 6.1 – Fatores de Concentração de Tensão – LCA e LCAM.

Ksg

Ktg

K t

LCAF_0°

3,23

3,10

3,60

LCAF_90°

3,20

3,10

3,52

LCAF_45°

3,19

3,10

3,00

LCAMF_0°

3,21

3,10

3,89

LCAMF_90°

3,16

3,10

3,60

LCAMF_45°

3,25

3,10

3,00

LAMINADO CORPOS DE PROVA

LCA

LCAM

Observando os valores encontrados para o fator de concentração de tensão levando em
conta os módulos de elasticidade dos laminados, K t , mesmo apresentando valores maiores que
Ksg e Ktg, não foi modificada a curva de distribuição das deformações, porém no caso específico
dos CPs na orientação das fibras contínuas à 45° com relação à aplicação da carga, a presença
do cisalhamento leva a uma influência quantitativa menor do módulo de elasticidade, já que os
valores dos três fatores de concentração de tensão determinados estão muito próximos.
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Por motivos de organização das ideias e, de modo a tornar a exposição mais clara, as
conclusões desta Tese de Doutorado são apresentadas divididas em tópicos, sendo cada um
deles relacionado a uma etapa das análises desenvolvidas neste trabalho.
7.1 PROPRIEDADES FÍSICAS DOS LAMINADOS COMPÓSITOS
Os baixos valores de densidade volumétrica, para ambos os laminados compósitos em
estudo, considerando outros trabalhos descritos na literatura com materiais semelhantes,
possibilitam a aplicação desses materiais em estruturas leves.
Com relação aos percentuais de constituintes, inicialmente destacam-se os baixos
percentuais de vazios obtidos nos laminados, evidenciando a eficácia do processo de fabricação
proposto. Os percentuais de fibras de vidro em ambos os laminados se apresentam coerentes
quando comparados com a literatura, em termos do processo de fabricação adotado.
Na observação microestrutural dos laminados compósitos, destaca-se a boa
compactação das camadas do laminado LCA, com a visualização de poucos defeitos de
fabricação (em geral na forma de bolhas) nos corpos de prova desse laminado.
No laminado compósito LCAM, por outro lado, foram visualizadas algumas bolhas (em
quantidade maior ao observado no laminado LCA), especialmente em regiões internas nas camadas
de fibras contínuas do tecido. Isso pode ser explicado pela maior compactação do tecido multiaxial
acoplado CM 1808 (esse tecido, em comparação com o tecido NEMP 180, apresenta-se mais
“firme”, ou a costura mais “apertada”). Nesse laminado, ainda, foi observado maior ocorrência de
regiões ricas em resina na camada de manta de fibras curtas (característica do reforço, já que as
mantas de fibras curtas retêm maior quantidade de resina no processo de impregnação).
7.2 COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS LAMINADOS COMPÓSITOS
Em termos das propriedades mecânicas obtidas pelos ensaios de tração uniaxial
realizados nos corpos de prova dos dois laminados compósitos em estudo, nas três diferentes
orientações das fibras contínuas nas camadas externas (0°, 90° e 45°), em relação à direção de
aplicação de carga, foram observadas, inicialmente, baixas dispersões experimentais,
evidenciando um indicativo da uniformidade microestrutural em termos processo de fabricação
dos laminados, principalmente com relação à baixa quantidade de vazios nos materiais
desenvolvidos neste trabalho.
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No que se refere ao comportamento dos corpos de prova em termos dos perfis tensão x
deformação obtidos nos ensaios de tração uniaxial na condição original (sem furo central),
observou-se, para os CPs com fibras contínuas nas orientações 0° e 90°, de ambos os laminados,
um comportamento linear entre a tensão e a deformação ao longo do ensaio.
Em se tratando do ensaio de tração uniaxial para os corpos de prova sem fibras na
direção de aplicação de carregamento, percebe-se nos CPs LCAO_45° um comportamento
inicial com o domínio da matriz (daí um perfil inicial de linearidade entre tensão e deformação)
e, em seguida, a perda dessa linearidade, com consequente característica indicativa da presença
do cisalhamento. Nos CPs LCAMO_45°, por outro lado, se registra a ausência do efeito do
cisalhamento, uma vez que os perfis obtidos para esses corpos de prova tendem mais a um
comportamento linear entre a tensão e a deformação.
Nos ensaios de tração uniaxial realizados na presença do furo central, observou-se a
manutenção dos perfis tensão x deformação para todas as condições de ambos os laminados
compósitos, com exceção dos corpos de prova LCAF_45°, onde foi observada a perda do perfil
característico de cisalhamento, com a mudança para um perfil mais linear entre a tensão e
deformação a partir da presença do furo central nesses CPs.
7.3 CARACTERÍSTICA DA FRATURA
Inicialmente em termos da análise macroscópica, foi observada fratura localizada na
região de fratura final em todos os CPs, com exceção dos CPs LCAMO_0° e LCAMF_0°, onde
foram observados indícios de desaderência fibra/matriz e delaminação em uma extensa região
do comprimento útil desses CPs.
Nos corpos de prova com fibras contínuas nas orientações 0° e 90°, a fratura apresentouse de forma lateral (transversal ao comprimento do CP), enquanto que os CPs com fibras
contínuas nas orientações ± 45° apresentaram fratura angular, orientada na direção do reforço.
Na análise microscópica, em primeiro lugar, foi observada predominância de
microfissuração intralaminar na forma adesiva na interface fibra/matriz em ambos os laminados
e em todas as orientações dos CPs. Nos corpos de prova com fibras contínuas nas orientações
0° e 90°, essa microfissuração se deu em maior quantidade nas camadas orientadas à 90°.
Nos CPs com fibras contínuas nas orientações ± 45° a fissuração que se propagou para
regiões ricas em resina apresentando uma peculiar formação do dano, ou seja, na forma de
“estrias” (enrugamento da resina) nas bordas das fissuras, evidenciando um comportamento não
encontrado na literatura. Atribui-se esse comportamento ao efeito do cisalhamento presente
nesses CPs, em conjunto com a característica única dos tecidos multiaxiais acoplados. Convém
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registrar que esse tipo de estriamento também foi observado, porém de forma muito ocasional
e localizada, nos CPs LCAO_0° e LCAO_90°.
Em virtude da forma como se apresentaram as microfissuras, em especial essa forma
estriada ocorrida com intensidade nos CPs LCAO_45°, sugere-se como trabalho complementar
o estudo do mecanismo de dano (formação e propagação) através da técnica de monitoramento do
mesmo, de forma a contribuir para o entendimento da forma como esse dano se forma e se propaga
nesse laminado compósito, sob o carregamento de tração uniaxial.
Os CPs LCAMO_0° e LCAMF_0° foram os únicos em que foi observada delaminação,
ocorrida entre as camadas orientadas a 0° e a 90°. Por fim, cabe pontuar que, tanto nas análises
macro quanto microscópica da fratura, a presença do furo central pouco alterou a característica
da mesma, tanto para o laminado LCA, quanto para o laminado LCAM.
7.4 INFLUÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO
Para os CPs do laminado LCA:
•

Não foi observada influência da configuração comparando-se as propriedades
mecânicas dos CPs LCAO_0° e LCAO_90°, considerando os desvios padrão;

•

No caso dos CPs LCAF_0°, observa-se uma superioridade, em termos de
resistência última à tração sobre os CPs LCAF_90°;

•

Em termos do módulo de elasticidade, a superioridade apresentada pelos CPs
LCAF_0° sobre os CPs LCAF_90° encontra-se no limite da margem de
dispersões experimentais, podendo ser negligenciada.

Nos corpos de prova do laminado LCAM, também foi observada influência da
configuração nos CPs, tanto na resistência última à tração, quanto no módulo de elasticidade,
onde se registrou superioridade dos CPs LCAMO_0° e LCAMF_0° sobre os CPs LCAMO_90°
e LCAMF_90°, respectivamente, considerando as dispersões experimentais.
7.5 INFLUÊNCIA DA ANISOTROPIA
Com relação à influência da anisotropia nas propriedades mecânicas dos laminados
compósitos LCA e LCAM, destaca-se o registro de perdas nessas propriedades. Para os corpos
de prova LCAF_45°, destaca-se, comparativamente aos CPs LCAO_45°, a menor influência da
anisotropia em termos do módulo de elasticidade longitudinal. Já para os CPs LCAMF_45°
ocorreu uma perda nessa propriedade próxima ao limite das margens experimentais.
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7.6 INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DOS TECIDOS MULTIAXIAIS ACOPLADOS
Em termos gerais, foram observados, inicialmente para os corpos de prova com fibras
contínuas nas orientações 0° e 90°, superioridade do laminado LCAM sobre o laminado LCA,
em termos da resistência última à tração, independentemente da presença do furo central. No
módulo de elasticidade, apenas foi observada superioridade do laminado LCAM na condição
apresentada pelos CPs LCAMO_0°. Nas outras configurações, as diferenças observadas
encontram-se dentro do limite das dispersões experimentais.
Nos corpos de prova que possuem fibras contínuas orientadas a ± 45°, observa-se a
ausência do efeito do cisalhamento nos resultados obtidos para os CPs LCAMO_45°, quando
comparados aos CPs LCAO_45°. Em se tratando dos corpos de prova nessa orientação em
presença da descontinuidade geométrica, observou-se superioridade ocasionada pela presença
das camadas de manta de fibras curtas apenas no módulo de elasticidade longitudinal.
7.7 INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DA DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA –
PROPRIEDADES RESIDUAIS
A influência da presença do furo central nas propriedades mecânicas dos laminados
compósitos, em termos da resistência residual (RS) e do módulo residual (RM), se dá de maneira
mais marcante na Resistência Residual.
Nos CPs com fibras contínuas alinhadas a ± 45°, foram observadas perdas (em termos
da resistência residual) unicamente para os CPs LCAMF_45°, enquanto em termos do módulo
residual, observa-se a ausência de influência do furo, uma vez que essa propriedade se encontra
dentro da margem de dispersão experimental. Em se tratando dos CPs LCAF_45°, foram
observados aumentos (nominais) na resistência e no módulo com a presença do furo, porém,
esses aumentos se encontram dentro das margens de dispersão experimental, o que representa
a ausência de influência da presença do furo central para essa configuração.
7.8 ESTUDO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFORMAÇÃO
Em se tratando do estudo do efeito da concentração da deformação na vizinhança do
furo, inicialmente foi constatada a validade da adaptação da equação para a solução analítica
(referente à distribuição das tensões), utilizando os dados de deformação obtidos
experimentalmente com o uso dos extensômetros. A distribuição encontrada e validada para a
concentração da deformação foi posteriormente utilizada para o cálculo do Fator de
Concentração de Tensão para todas as condições estudadas.
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Nesse estudo, conclui-se a pouca interferência dos valores de K ( K t , Ksg e Ktg),
adotados para a obtenção das curvas analíticas, uma vez que elas praticamente se sobrepõem
em todas as condições apresentadas. Outro fator a ser destacado é a boa concordância entre os
valores obtidos pelos extensômetros e o modelo analítico.
Com relação aos valores dos fatores de concentração de tensão determinados a partir da
distribuição da deformação (Ksg), foram encontrados valores muito próximos (inclusive ao fator
geométrico), independentemente da configuração, composição e propriedade de anisotropia presentes
nos laminados LCA e LCAM com presença do furo central, evidenciando a pouca variação do
módulo de elasticidade nessa região de concentração de tensão para ambos os laminados.
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