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Resumo 

O estudo do comportamento mecânico de laminados compósitos, em geral, 

apresenta dificuldades no seu desenvolvimento, principalmente no que diz respeito 

ao efeito da anisotropia (influência da orientação das fibras com relação à direção 

da carga aplicada) e presença de descontinuidades geométricas como furos e/ou 

entalhes, necessitando assim, de estudos mais detalhados e que determinem de 

forma precisa essas influências. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo 

principal a determinação das propriedades mecânicas (como também as 

propriedades residuais) e das características de fratura mecânica de um laminado 

compósito reforçado com quatro camadas de tecidos de mechas híbridas de fibras 

Kevlar/49 e fibras de vidro/E, utilizando a resina de Poliéster Ortoftálica como matriz. 

Todo o estudo é realizado frente ao ensaio de tração uniaxial. Duas condições 

distintas de corpos de prova (cp’s) são estudadas envolvendo a orientação das 

fibras com relação à direção de aplicação da carga: 0°/90° e +45°/-45°. No caso dos 

cp’s com configuração 0°/90° e com presença de descontinuidade geométrica (furo 

circular central), também é estudada a influência de diferentes processos utilizados 

na obtenção desses furos (fresa e jato d’água) no comportamento mecânico do 

laminado. Os resultados mostraram que os corpos de prova com fibras orientadas 

a 0°/90, independente das condições estudadas, apresentaram maiores valores de 

resistência e rigidez em relação aos corpos de prova com fibras orientadas à ±45°. 

Com relação à resposta mecânica dos corpos de prova com descontinuidade 

geométrica e fibras orientadas a 0°/90° houve perda na capacidade de suporte de 

carga, enquanto que a forma de obtenção do furo nestes não influenciou de forma 

significativa nos resultados obtidos. Para os corpos de prova com descontinuidade 

geométrica e fibras orientadas à ±45°, os resultados não apresentaram perdas na 

resistência e rigidez do material. 

 

Palavras-chave: Compósitos Híbridos, Propriedades Mecânicas, Fratura Mecânica, 

Furo Central. 
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Abstract 

The study of the mechanical behavior of laminated composites generally 

presents difficulties in their development, especially with respect the effect of the 

anisotropy (fibers orientation influence in relation to the applied load direction) and 

presence of geometric discontinuities such as holes and/or notchs, thus the need for 

more detailed studies that determine accurately these influences. In this sense, the 

main objective of the present work is to determine the mechanical properties (as well 

as the residual properties) as well as the characteristics of the mechanical fracture 

of a reinforced laminated composite with four fabric layers of Kevlar/49 fibers and 

glass fibers/E, using the Orthophthalic Polyester resin as matrix. The entire study is 

performed against the uniaxial tensile test. Two distinct specimens are studied 

involving the fibers orientation with respect to the direction of the load application: 

0°/90° and ±45°. In the case of specimens with orientation 0°/90° and with presence 

of geometric discontinuity (central hole), the influence processes different used to 

obtain these holes (milling and water jet) in the mechanical behavior of the laminate 

is also studied. The results showed that specimens with fibers oriented at 0°/90°, 

independent of the conditions studied, presented higher values of strength and 

stiffness in relation to test specimens with ± 45° oriented fibers. In relation the 

mechanical response, specimens with geometric discontinuity and at 0°/90 °oriented 

fibers, there was loss of load bearing capacity, while the process of obtaining the 

hole in these specimens did not significantly influence the results obtained. For test 

specimens with geometric discontinuity and ± 45° oriented fibers, results showed no 

loss in strength and stiffness of the material. 

 

Keywords: Hybrid Composites, Mechanical Properties, Mechanical Fracture, Central 

Hole. 
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1 Introdução 

Com o crescente avanço tecnológico dos últimos anos, estudos incluindo 

o desenvolvimento de novos materiais têm dado ênfase aos materiais 

compósitos com aplicações em diversas áreas de forma a acompanhar as 

exigências do mercado. O aperfeiçoamento desses materiais leva em 

consideração um bom desempenho estrutural, seja envolvendo propriedades 

físicas e/ou mecânicas, ou elevada resistência a danos ambientais (umidade, 

temperatura), e somando-se a isso uma elevada relação custo/benefício (HULL; 

CLYNE, 1996). 

O uso de materiais compósitos poliméricos reforçados com fibras 

sintéticas nos setores automotivo, aeronáutico, petroleiro, marítimo, de defesa, 

esportivo, entre outros, deve-se principalmente ao desafio contínuo da indústria 

na obtenção de componentes e estruturas com os maiores valores de resistência 

e rigidez mecânica específicas, além de custo competitivo em comparação com 

outros materiais desenvolvidos anteriormente (ISA et al., 2013). 

Assim, o estudo de materiais compósitos utilizando as fibras sintéticas 

como material de reforço, por exemplo: fibras de vidro, carbono e Kevlar foi 

significativo para o início das pesquisas envolvendo os laminados híbridos, 

obtidos da mistura de dois ou mais tipos diferentes de reforços, sejam eles na 

forma de tecidos híbridos ou na forma de hibridização por camadas. 

A área de aplicação desses materiais está em constante 

desenvolvimento apresentando, como exemplos mais recentes, a confecção de 

coletes a prova de bala, proteção automotivas e qualquer aplicação em que seja 

necessária uma proteção leve; além de adesivos estruturais híbridos, que 

oferecem um alto desempenho estrutural e amortecedor de som adequado para 

peças automotivas (COMPOSITESWORLD, 2017). 

Diante disso, é necessário conhecer precisamente o comportamento 

mecânico dos materiais compósitos em diversas condições de projeto. Os 

desafios inerentes desses materiais são muitos, podendo citar, de acordo com 

Herakovich (1997), as dificuldades devido ao efeito da anisotropia (influência da 

orientação das fibras com relação à direção da carga aplicada) presente nos 

tecidos de reforços em termos do comportamento mecânico de laminados 

compósitos; e a presença de descontinuidades geométricas, uma vez que as 



Capítulo I – Introdução  

Talita Galvão Targino  17 
 

mesmas originam o fenômeno da concentração de tensão, fato esse danoso com 

relação às perdas ocasionadas na resposta mecânica desses materiais e de 

extrema importância quando se trata de sua utilização em aplicações estruturais 

(SHIGLEY, 2011; TINÔ, 2014; TINÔ, AQUINO, 2012 e FONTES, 2013). 

Neste sentido, a proposta dessa Dissertação tem como objetivo principal 

estudar os efeitos da anisotropia, associado à influência da descontinuidade 

geométrica (furo circular central com diâmetro de 6mm, na seção longitudinal 

com redução da seção transversal), no comportamento mecânico (resistência, 

rigidez e fratura mecânica) e nas propriedades residuais (tensão última à tração 

e módulo de elasticidade longitudinal) de um Laminado Compósito à base de 

tecido de Mecha Híbrida (LCMH) submetido a tração uniaxial. 

O laminado LCMH, com um total de quatro camadas, é um compósito 

polimérico obtido a partir do processo de laminação manual (hand lay up), tendo 

como matriz de impregnação a resina Poliéster Ortoftálica (Polylite 10316-10) e, 

como reforço, um tecido de mechas híbridas, sendo as mesmas constituídas de 

fibras Kevlar/49 e fibras de vidro/E. O tecido foi confeccionado industrialmente e 

com tecelagem do tipo sarja. As propriedades da anisotropia conjuntamente com 

a presença de descontinuidade geométrica foram estudadas em função do 

sentido de corte dos corpos de prova (cp’s) no laminado, ou seja, levando em 

conta o sentido da orientação das fibras nas camadas do mesmo com relação à 

direção da carga aplicada. Nesse caso, duas condições distintas foram obtidas 

para os cp’s com sentido das fibras a 0°/90° e +45°/-45°. 

 Foram realizados estudos comparativos entre as propriedades 

mecânicas do laminado compósito para as duas condições dos corpos de prova 

com e sem o furo central. No caso dos cp’s de configuração 0°/90° e com a 

presença do furo, também foi estudada a influência de distintos processos 

utilizados na obtenção desses furos: corte a base de fresa e corte a base jato 

d’água. Como estudo complementar, ensaios de densidade volumétrica e de 

calcinação foram realizados com o objetivo de caracterizar a microestrutura do 

laminado compósito. Por fim, uma análise comparativa foi realizada entre as 

características de fratura final em níveis macro e microscópico (microscopia 

óptica) para as todas as condições estudadas. 
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1.1 Objetivos Gerais 

A proposta desta Dissertação visa realizar um estudo sobre as 

influências da anisotropia, da presença de descontinuidade geométrica (furo 

central) e dos diferentes processos utilizados na obtenção desses furos, no 

comportamento mecânico de um laminado compósito polimérico reforçado com 

tecido de mechas híbridas de fibras kevlar/vidro. 

1.2 Objetivos Específicos  

• Obtenção das propriedades mecânicas de tensão última à tração, módulo 

de elasticidade longitudinal e deformação de ruptura de um laminado 

compósito à base de tecidos de mecha híbrida, em tração uniaxial; 

• Estudar, no laminado, as influências da anisotropia e da presença de um 

furo circular nas propriedades mecânicas. No caso da presença do furo, 

estudar também a influência, nessas propriedades, do processo utilizado 

na confecção do furo: fresa e jato d’água, para a configuração dos cp’s 

0°/90°;  

• Estudar as características da fratura mecânica em níveis macro e 

microscópico nesse laminado compósito híbrido, em todas as condições 

propostas: corpos de prova com e sem descontinuidade geométrica, com 

fibras orientadas à 0°/90° e ±45°; 

• Determinação, no caso da presença do furo, das propriedades residuais 

como a tensão última e o módulo de elasticidade; 

• Desenvolvimento de estudos comparativos relacionados às influências da 

anisotropia, da descontinuidade geométrica e do processo de obtenção 

do furo. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Introdução 

Nesta seção será apresentada uma revisão acerca das definições, 

aplicações, classificações e processos de fabricação dos materiais compósitos 

poliméricos, enfatizando os materiais utilizados neste trabalho. Serão abordados 

também estudos sobre as influências de aspectos como a propriedade de 

anisotropia e da presença de descontinuidade geométrica na resposta final 

(tensão última à tração, módulo de elasticidade longitudinal e deformação de 

ruptura) desses materiais compósitos, bem como, nas características da fratura 

final mais comuns desenvolvidas nos mesmos. 

2.2 Materiais Compósitos  

Há séculos, o homem descobriu que a combinação de vários materiais 

resultava na obtenção de produtos com propriedades específicas e até, em 

alguns casos, superiores às de cada um dos constituintes separadamente 

(MATTHEWS E RAWLINGS, 1999). 

De acordo com a definição normativa, ASTM D3878 (2016), materiais 

compósitos são 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. 

Muitas das tecnologias modernas exigem materiais com combinações 

incomuns de propriedades que não podem ser atendidas pelas ligas metálicas, 

cerâmicas e materiais poliméricos convencionais (CALLISTER, 2011). Com 

frequência, os materiais mais fortes são relativamente densos, porém, o ideal 

seria a união de alta resistência e baixa densidade. 

A figura a seguir, apresenta valores de densidade volumétrica para 

alguns tipos de materiais compósitos em comparação com alguns materiais ditos 

convencionais (CAHN, 1997). 
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Figura 2.1 – Densidade volumétrica 

 

Fonte: Adaptado de Cahn (1997) 

São muitas as definições encontradas na literatura para os materiais 

compósitos, por exemplo, de acordo com Callister (2011) pode-se considerar um 

compósito como sendo qualquer material multifásico que exiba uma proporção 

significativa das propriedades de ambas as fases que o constituem, de tal modo 

que seja obtida uma melhor combinação de propriedades. Muitos materiais 

compósitos são constituídos por apenas duas fases: uma chamada matriz, que 

é continua e envolve a outra fase denominada reforço. 

A matriz quanto à sua origem pode ser: cerâmica, metálica ou polimérica, 

enquanto o reforço pode ser na forma de partículas ou material fibroso, podendo 

este último ser apresentado na forma aleatória, como nas mantas de fios 

picados, ou de forma direcionada como nos tecidos unidirecionais, bidirecionais 

ou multiaxiais, e o material particulado pode ainda possuir partículas pequenas 

ou grandes (LEVY E PARDINI, 2006). 

Em resumo, o objetivo principal dos estudos envolvendo materiais 

compósitos é a obtenção de um material com propriedades e características 

específicas que sejam úteis para determinada aplicação destacando-se, dentre 

essas propriedades, a redução do peso e alta capacidade de suporte de carga 

do material.  
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2.3 Aplicações de Materiais Compósitos 

Os materiais compósitos apresentam uma larga escala de aplicação em 

diversos setores industriais, tais como: construção civil, automotiva, naval, 

aeroespacial, esportivo, entre outros. Um setor que investe muito no estudo e 

desenvolvimento de compósitos, especialmente os que utilizam a fibra de 

carbono, é o automobilístico, onde a aplicação destes materiais vai desde as 

barras de suspensão até o volante, sendo também utilizados nos chassis, 

spoilers, motor e assentos (GEAR HEAD BANGER, 2018). A figura 2.2 apresenta 

o primeiro carro com chassi em fibra de carbono. 

Figura 2.2 – Aplicação de materiais compósitos na indústria automotiva 

 

Fonte: Gear Head Banger (2018) 

Outro exemplo de aplicação de compósitos é na aviação, que tem como 

uma das principais exigências o baixo peso do material utilizado em suas peças, 

uma vez que isso melhora a performance do mesmo. Os materiais compósitos 

por sua vez, podem cumprir essa exigência e assim, reduzir o consumo das 

aeronaves modernas, ver figura 2.3 (CULTURA AERONAÚTICA, 2018). 
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Figura 2.3 - Aplicação de materiais compósitos na indústria de aviação. 

 

Fonte: Cultura Aeronáutica (2018) 

A tecnologia dos materiais compósitos, em alguns casos, chega a causar 

polêmica quanto à sua aplicação e seus benefícios. Um exemplo disso são as 

novas próteses de corrida para atletas amputados, pois de acordo com estudos 

realizados, os atletas que utilizam essas próteses podem apresentar vantagens 

em relação aos demais atletas sem prótese (IQ INTEL, 2018). A figura 2.4 mostra 

um exemplo desse tipo de prótese. 

Figura 2.4 – Aplicação de materiais compósitos na indústria biomédica/esportiva 

 

Fonte: Iq Intel (2018) 

2.4 Classificação dos Materiais Compósitos 

Os materiais compósitos são divididos em dois grandes grupos distintos, 

denominados naturais e sintéticos. Os compósitos naturais são aqueles 
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provenientes da natureza, de origem animal, vegetal ou mineral, e os compósitos 

sintéticos são aqueles fabricados ou modificados pelo homem.  

Dentre os materiais compósitos, ainda existe uma subdivisão quanto a 

sua composição e disposição, que classifica os compósitos em particulados, 

fibrosos, laminados e híbridos (MATTEWS E RAWLINGS,1999). 

De acordo com Al-qureshi (1984) os materiais compósitos particulados 

são caracterizados por partículas dispersas em uma matriz, onde essas 

partículas são, geralmente, nas formas: esféricas, planas, elipsoidais, ocas, 

maciças, entre outras. Os compósitos Fibrosos são aqueles que apresentam 

fibras dispersas na matriz, podendo as mesmas se apresentarem como: fibras 

contínuas (com ou sem sentido definido) ou fibras curtas (nesse caso com 

sentido aleatório). Os Laminados são a combinação de várias camadas de 

reforços (embebidas em uma matiz) e fortemente aderidas. Os Híbridos também 

são constituídos por várias camadas, porém em sua composição existem 

combinações de vários tipos de reforço, tais como: fibras e partículas, ou vários 

componentes em forma de fibra ou de partícula. 

Tecnologicamente, os compósitos mais importantes são aqueles em que 

a fase dispersa encontra-se na forma de fibras. Os projetos utilizando compósitos 

reforçados com fibra incluem geralmente alta resistência e/ou rigidez em relação 

ao seu peso, que correspondem a resistência específica e módulo de 

elasticidade específico (CALLISTER, 2011).  

2.5 Elementos constituintes 

A associação de propriedades mecânicas, físicas e químicas dos 

componentes de um material compósito deve ser realizada conhecendo-se as 

propriedades de cada componente, para que haja a combinação necessária de 

características desejadas no produto final. 

A maioria dos materiais compósitos são formados por dois constituintes: 

matriz e reforço; a matriz é uma fase contínua que envolve o reforço, o qual se 

apresenta de forma dispersa (CALLISTER, 2011). 

As propriedades dos materiais compósitos são influenciadas, 

principalmente, pela disposição das fibras de reforço e a homogeneidade da 

distribuição de fibras no compósito, bem como pela impregnação do reforço com 

a matriz polimérica (JAWAID E ABDUL, 2011). 
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A matriz é a responsável por transferir os esforços mecânicos para o 

reforço e por garantir maior tenacidade, resistência à fadiga e resistência à 

corrosão do material compósito. O reforço, por sua vez, tem a tarefa de suportar 

os esforços mecânicos que lhe são transferidos pela matriz, e isso só pode 

acontecer se houver garantia de boa afinidade química entre ambos, pois do 

contrário, a transferência de carga é ineficiente. E essa boa afinidade química 

gera outra região, chamada de interface fibra/matriz, que é tão importante quanto 

as outras já citadas (O MUNDO DA USINAGEM, 2017). 

2.5.1 Matrizes 

A fase matriz tem várias funções, tais como: ligar as fibras umas às 

outras, transmitir a carga aplicada externamente para as fibras, proteger as fibras 

contra danos superficiais e servir de barreira contra a propagação de trincas. 

Uma proporção muito pequena da carga aplicada é suportada pela fase matriz, 

por isso o módulo de elasticidade da matriz deve ser bem menor que o módulo 

de elasticidade da fibra (CALLISTER, 2011). 

As matrizes dos materiais compósitos têm sido convencionalmente 

classificadas de acordo com a sua natureza em: cerâmicas, metálicas e 

poliméricas. Os materiais cerâmicos são inorgânicos e têm como características 

principais a elevada resistência e rigidez, e sua extrema fragilidade; os materiais 

metálicos apresentam como características gerais a ductilidade e a excelente 

condutividade térmica e elétrica, sua grande limitação de uso em compósitos é 

a sua elevada densidade e custo do processo de fabricação. Os materiais 

poliméricos, por sua vez, são considerados como o tipo de matriz mais comum 

e mais barata, destacando-se pela sua baixa densidade, fácil conformação e 

elevada resistividade elétrica (CAHN, 1997). 

As matrizes poliméricas podem ser classificadas em dois tipos: 

termoplásticas e termofixas. A principal diferença entre estes dois tipos está no 

comportamento característico quando aquecidas, isto é, as resinas 

termoplásticas são constituídas de polímeros capazes de serem moldados várias 

vezes devido às suas características de se tornarem fluidos perante a ação da 

temperatura e depois se solidificarem quando a temperatura diminui. Já nas 

resinas termofixas, os polímeros constituintes não têm o comportamento de 
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fluidez devido à presença de ligações cruzadas entre as cadeias 

macromoleculares, ou seja, reticulação (HULL E CLYNE, 1996). 

Matrizes Termofixas 

As resinas termofixas são fornecidas na forma de um líquido viscoso 

que, após a adição de produtos químicos apropriados denominados iniciadores 

de reação, ou catalisadores, como são normalmente conhecidos, transforma-se 

do estado líquido para o sólido, irreversivelmente, devido às ligações entre as 

cadeias de polímeros, processo este chamado de cura (ou polimerização) da 

resina (ABMACO, 2010). 

A grande vantagem dos polímeros termofixos está nas suas elevadas 

propriedades mecânicas, que se mantém até em temperaturas onde um 

termoplástico já teria se desfeito. Por isso, embora o preço dos polímeros 

termofixos seja mais elevado, do que o dos polímeros termoplásticos, existem 

compensações em termos de desempenho da peça concebida com os 

termofixos (ABMACO, 2010). 

Pode-se citar como exemplo de matrizes termofixas mais usadas nos 

compósitos poliméricos: epóxi, poliéster insaturado, fenólica e silicone (CAHN, 

1997). 

Resina Poliéster 

Os poliésteres são uma categoria de materiais obtidos por meio de uma 

reação de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São 

polímeros sintéticos versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, 

plásticos, filmes e resinas. Dependendo de sua formulação, ausência ou 

presença de duplas ligações entre os átomos de carbono (insaturações) que 

formam sua cadeia molecular, os mesmos podem ser classificados em saturados 

e insaturados. Os poliésteres saturados geram polímeros termoplásticos 

enquanto os insaturados sofrem reações de cura e geram polímeros termofixos 

(CALLISTER, 2011). 

O poliéster insaturado é produzido quando qualquer um dos reagentes 

possui insaturações na sua cadeia molecular, onde os mesmos são ésteres 

complexos formados pela reação de um diálcool (glicol) e um anidrido ou ácido 

dibásico (diácido) com liberação de uma molécula de água. Em virtude dessa 



Capítulo II – Revisão Bibliográfica  

Talita Galvão Targino  26 
 

reação ocorrer nas duas extremidades da cadeia, é possível ter moléculas muito 

compridas e obter-se uma multiplicidade de grupos éster (SILAEX, 2017). 

As duplas ligações serão quebradas pela ação de um catalisador, para 

reagirem novamente entre si, dando origem a um polímero tridimensional de 

características termoestáveis, e portanto, infusíveis e irreversíveis, como pode 

ser observado na figura 2.5 (SILAEX, 2017). 

Figura 2.5 - Produção da resina poliéster insaturada 

 

Fonte: Silaex (2017) 

Hoje, a principal resina utilizada na fabricação de peças é a poliéster 

insaturada, e no mercado, é possível encontrar resina poliéster dos seguintes 

tipos (SERCEL, 2017): 

Ortoftálica: a mais comum e também a mais barata. Ela apresenta baixa 

resistência térmica, química e à hidrólise e é utilizada em aplicações gerais; 

Tereftálica: possui uma resistência física um pouco superior à da 

ortoftálica. Porém, ela apresenta uma baixa resistência a raios UV (Ultravioleta) 

e torna-se amarela com facilidade; 

Isoftálica: apresenta características térmicas, químicas e mecânicas 

melhores do que as resinas ortoftálica e tereftálica e dá uma maior resistência 

mecânica à peça; 

Bisfenólica: possui resistências térmicas e química elevadas. Ela é 

utilizada principalmente em revestimentos anticorrosivos, em peças como 

tanques, tubos, conexões, etc; 

Ester-vinílicas: apresenta uma maior resistência aos meios alcalinos e é 

utilizada na fabricação de peças que ficarão expostas a ambientes altamente 

agressivos. 
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2.5.2 Reforço 

O reforço está incorporado à matriz na forma contínua ou descontínua, 

e é assim chamado porque geralmente é mais forte do que a matriz. Os 

elementos de reforços proporcionam resistência e rigidez ao material compósito 

e ajudam suportar o esforço estrutural. Os materiais compósitos são usualmente 

classificados segundo o tipo de material de reforço usado, destacando-se os 

reforços fibrosos. 

Na maioria dos casos, o reforço é mais duro, mais forte, e mais rígido do 

que a matriz. Tecnologicamente, os compósitos mais importantes são aqueles 

em que a fase dispersa está em forma de fibras. Os objetivos dos projetos de 

materiais compósitos reforçados com fibras incluem, com frequência, alta 

resistência e/ou rigidez em relação ao peso (HULL; CLYNE 1996). Essas 

características são expressas de forma global, analisando de maneira conjunta 

os parâmetros: resistência específica e módulo específico, como mostrado na 

figura 2.6 (CAHN, 1997). Compósitos reforçados com fibras com resistência e 

módulo específicos excepcionalmente elevados têm sido fabricados 

empregando materiais de baixo peso específico tanto para a fibra como para a 

matriz (CALLISTER, 2011). 

Figura 2.6 – Valores de resistência específica à tração para alguns materiais 
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Obs.: Dados dos materiais compósitos para lâminas com fibras unidirecionais analisadas no 

sentido paralelo a fibra. Fonte: Adaptado de Cahn,1997. 
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Fibras 

Segundo Kleba e Zabold (2004), as fibras são flexíveis, 

macroscopicamente homogêneas, com alta relação entre comprimento e seção 

transversal, podendo ser sintéticas ou naturais, dispostas de forma contínua ou 

descontínua, além de apresentarem uma variedade de formas como tecidos e 

mantas de diferentes arquiteturas. 

Os materiais compósitos reforçados com fibras sintéticas têm atraído 

muita atenção devido às suas melhores propriedades de durabilidade e 

resistência à umidade; e a maior parte desses compósitos são reforçados por 

fibras de vidro, fibras de carbono, ou fibras kevlar (aramida), figura 2.7. O 

processo de fabricação de cada uma dessas fibras é diferente, resultando em 

microestruturas com propriedades distintas. 

Figura 2.7 - Fibras sintéticas 

           

                     (a)Vidro                        (b) Carbono                      (c) Aramida 

2.5.2.1 Fibra de Aramida (Kevlar) 

As fibras aramidas são materiais de alta resistência e alto módulo elástico, 

que são especialmente desejáveis devido ás suas excepcionais relações 

resistência-peso, muito superiores aos dos metais (CAHN, 1997). Elas são 

utilizadas mais frequentemente em compósitos que possuem matrizes 

poliméricas de epóxi e poliéster. Uma vez que as fibras são relativamente 

flexíveis e de certa forma dúcteis, esses materiais podem ser processados de 

acordo com as operações têxteis mais comuns. 

As fibras de aramida, produzidas sob o nome comercial de Kevlar pela 

DuPont (E. I. DuPont de Nemours and Company), possuem uma combinação 
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única de alta resistência, alto módulo de elasticidade, tenacidade e estabilidade 

térmica em comparação com muitas outras fibras orgânicas (DUPONT, 2017). 

Foi desenvolvida para exigentes aplicações industriais e de tecnologia 

avançada, por exemplo, produtos balísticos, artigos esportivos, carcaças de 

mísseis, vasos de pressão, entre outros (CALLISTER, 2011). 

As fibras de aramida são obtidas a partir do parafenileno diamida e 

cloreto de tereftalol, os quais são polimerizados em solventes orgânicos, 

produzindo um polímero que é solúvel somente por solventes altamente 

agressivos. O produto quando obtido na forma de polpa é composto de fibras 

curtas fibriladas (MATTHEWS E RAWLINGS, 1999). 

A fibra de aramida de marca comercial Kevlar apresenta diversos tipos 

de composição, fator esse responsável pela variação em suas propriedades. A 

tabela 2.1 apresenta algumas das propriedades importantes das fibras Kevlar 

(CHAWLA, 2012). 

Tabela 2.1 – Propriedades das fibras kevlar 

Propriedade K/29 K/49 K/68 K/119 K/129 K/149 

Densidade (g/cm3) 1.44 1.45 1.44 1.44 1.45 1.47 

Diâmetro (µm) 12 12 12 12 12 12 

Resistência à Tração (GPa) 2,8 2,8 2,8 3,0 3,4 2,4 

Deformação Elástica na 

Fratura (%) 

3,5 – 4,0 2,8 3,0 4,4 3,3 1,5 – 1,9 

Módulo de Elasticidade (GPa) 65 125 101 55 100 147 

Recuperação de umidade (%) 

à 25º C, 65% RH 

6,0 4,3 4,3 - - 1,5 

Coeficiente de expansão  

(10-6K-1) 

-4,0 -4,9 - - - - 

Fonte: Adaptado de Chawla (2012) 

Como pode ser visto na tabela 2.1, a fibra Kevlar é muito leve e tem uma 

alta rigidez e resistência à tração. Os dois tipos mais conhecidas são Kevlar/49 

e Kevlar/29. O Kevlar/29 tem cerca de metade do módulo de elasticidade, mas 

apresenta uma deformação elástica na fratura bem maior, quando comparado 

com o Kevlar/49. É esta alta tensão na fratura do Kevlar/29 que o torna útil para 

fazer coletes que são usados para proteção contra armas de pequeno porte. 

Deve ser enfatizado que a fibra de aramida, como a maioria de outras fibras 
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orgânicas de elevado desempenho, tem características pobres de compressão, 

sendo a sua resistência à compressão apenas cerca de 1/8 da sua resistência à 

tração (CHAWLA, 2012). 

A seguir, a tabela 2.2 mostra as principais vantagens e desvantagens 

das fibras Kevlar. 

Tabela 2.2 - Vantagens e desvantagens das fibras kevlar 

Vantagens Desvantagens 

Baixa massa específica; Custo relativamente elevado; 

Elevada resistência à tração; Elevada absorção de umidade; 

Elevada resistência ao impacto; Má adesão às resinas; 

Elevada resistência à abrasão; Elevada durabilidade; 

Baixa condutividade elétrica; Baixa resistência à compressão; 

Boa resistência ao fogo com 

capacidade de auto-extinção; 

Degradação lenta sob luz ultravioleta, 

por exemplo. 

Excelente comportamento sob 

altas temperaturas de serviço. 

 

Fonte: Moreira (2008) 

2.5.2.2 Fibra de Vidro 

As fibras de vidro são consideradas como o tipo de reforço mais utilizado 

nos materiais compósitos. Apresentam excelente aderência fibra/matriz devido 

ao tratamento que as mesmas recebem para serem utilizadas junto às matrizes 

orgânicas, possuem boas propriedades elétricas e grandes vantagens no que 

diz respeito à aplicação e custo. Sua utilização industrial teve início na década 

de 40, proporcionado um uso crescente dos plásticos reforçados em aplicações 

antes reservadas exclusivamente aos metais e suas ligas (AQUINO, 1992; 

CARVALHO, 1992). 

Callister (2011) apresenta algumas das razões pelas quais a fibra de 

vidro é um reforço tão popularmente utilizado: 

 O vidro é estirado com facilidade na forma de fibras de alta resistência a 

partir do estado fundido; 

 Ele é um material facilmente disponível e pode ser fabricado de forma 

mais econômica e usado em um plástico reforçado com uma ampla 

variedade de técnicas de fabricação de compósitos; 
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 Como uma fibra, ele é relativamente resistente e, quando incorporado em 

uma matriz de plástico, produz um compósito que possui uma resistência 

especifica muito alta; 

 Quando associado a diferentes plásticos, ele possui uma inércia química 

que torna o compósito útil em inúmeros ambientes corrosivos. 

As fibras de vidro se constituem basicamente da união de óxido silício e 

vários outros óxidos (alumina, alcalinos e alcalinotérreos). Na prática, as fibras 

de vidro mais utilizadas são aquelas à base de silício e que possuem, pelo 

menos, dois silicatos, um alcalino (ex.: silicato de sódio) e outro alcalinotérreo 

(ex.: silicato de cálcio) (CAHN, 1997). Dependendo da presença e do teor de 

seus constituintes, as mesmas apresentam diferentes designações e 

propriedades: 

• Fibra de Vidro/E: é o tipo de fibra mais utilizado entre os materiais 

compósitos poliméricos (mais de 90% das aplicações), pois é a mais 

barata, possui boas propriedades elétricas, de rigidez e desgaste; 

• Fibra de Vidro/A: Possui boa resistência química (alcalino), baixo módulo 

de elasticidade e baixa resistência elétrica; 

• Fibra de Vidro/C: excelente resistência à corrosão química, baixa 

resistência mecânica, mais caro que o vidro - E; 

• Fibra de Vidro/R ou Vidro/S: aplicado somente em casos especiais 

(aviação, armamentos, aeroespacial), possui elevadas características 

mecânicas: resistência à fadiga, temperatura e umidade; 

• Fibra de Vidro/D: possui altas propriedades dielétricas, é usado para a 

construção de materiais eletrônicos; 

• Fibra de Vidro/L ou Vidro/M: possui alta resistência mecânica e serve para 

proteger da radiação (chumbo). 

• Fibra de Vidro/AR ou Vidro/Z:  fabricadas pela Portland especificamente 

para reforçar cimento.  

Existem, também, várias limitações para esse grupo de materiais. 

Apesar de possuírem resistência específica elevada, eles não são muito rígidos, 

sendo inadequados para alguns casos. A maioria dos materiais a base de fibras 

de vidro está limitada a aplicações sob temperaturas de serviço abaixo de 200°C. 

Sob temperaturas mais altas, a maioria dos polímeros começa a escoar ou a se 
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deteriorar. A temperatura de serviço pode ser estendida até aproximadamente 

300°C pelo uso de sílica fundida de alta pureza para as fibras e de alguns 

polímeros de alta resistência (CALLISTER, 2011). A tabela 2.3 mostra as 

principais vantagens e desvantagens da fibra de vidro. 

Tabela 2.3 – Vantagens e desvantagens da fibra de vidro 

Vantagens Desvantagens 

Elevada resistência à tração e compressão; Módulo de elasticidade reduzido; 

Baixo custo em relação as outras fibras; Elevada massa especifica; 

Elevada resistência química; Sensibilidade à abrasão; 

Elevada resistência ao fogo; Sensibilidade a temperaturas elevadas; 

Baixas propriedades de isolamento 

acústico, térmico e elétrico. 

Baixa resistência à fadiga. 

 Fonte: Moreira (2008) 

2.5.3 Tipos de Tecelagem 

A utilização de tecidos como reforço em materiais compósitos 

poliméricos continua a se expandir em aplicações estruturais. As propriedades 

mecânicas de tais compósitos são altamente influenciadas pelos detalhes da 

arquitetura do tecido de reforço (BEJAN et al., 2013). 

Os tecidos preparados são produzidos pelo entrelaçamento dos fios do 

urdume (dispostos longitudinalmente) e os da trama (no sentido transversal), ou 

seja, os fios do urdume são dispostos perpendicularmente aos da trama. A 

estrutura do tecido pode ser modificada alterando o padrão de entrelaçamento 

da trama e do urdume. As estruturas dos tecidos mais conhecidas são: tafetá 

(tela), sarja, cetim e cesta, como mostra a figura 2.8. Sendo o restante, em sua 

maioria, variantes destes tipos (TÂNIA NEIVA, 2017). 

Figura 2.8 – Tipos de tecelagem 

 

Fonte: Adaptado de Tânia Neiva (2017) 
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Tânia Neiva (2017) descreve sobre os tipos de estruturas citados acima: 

Estrutura Tafetá (Tela): Esta é uma estrutura mais simples, onde os fios 

da trama passam alternadamente sobre os fios do urdume. Esse tipo de 

tecelagem também é conhecido como tela. A tenacidade varia em função da 

resistência dos fios e de quão compacta é a sua estrutura (Figura 2.9). 

Figura 2.9 - Estrutura tafetá (tela) 

 
Fonte: Tânia Neiva (2017) 

Estrutura Sarja: Esta é uma das estruturas fundamentais na tecelagem, 

em que o fio da trama passa no mínimo sobre dois fios do urdume e no máximo 

sobre quatro. Em cada nova passagem a trama avança uma unidade para a 

direita ou para a esquerda, formando uma estria em diagonal (Figura 2.10). 

Figura 2.10 - Estrutura sarja 

 
Fonte: Tânia Neiva (2017) 

 

Estrutura Cetim: Cada fio do urdume passa sobre uma quantidade de 

quatro a oito fios da trama, numa disposição em forma de zig-zag (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 - Estrutura cetim 

 
Fonte: Tânia Neiva (2017) 

Estrutura Cesta: Esta é uma variante da estrutura tafetá, em que se 

cruzam fios duplos ou múltiplos, os quais são colocados lado a lado sem que 

sejam submetidos a torção. Isso torna essa estrutura mais aberta, menos firme 

e menos durável que a estrutura tafetá. (Figura 2.12). 

Figura 2.12 - Estrutura cesta 

 
Fonte: Tânia Neiva (2017) 

 

Vários tipos de tecidos têm sido desenvolvidos com diferente 

manuseamento e características mecânicas (BEJAN et al., 2013). O mesmo em 

seu estudo afirma que estas características são influenciadas não só pelas 

propriedades da fibra, mas também pela forma em que as fibras são formadas 

em tecidos.  

As propriedades do tecido dependem de uma multiplicidade de 

parâmetros, incluindo: o tipo de tecelagem, gramatura, espessura do tecido, 

contagens da linha, variedade de diâmetros de fibras, propriedades da fibra tanto 

para urdume quanto para a trama, e direção da força de falha. Esta flexibilidade 

proporciona uma grande variedade para inúmeras combinações de tecido 

(BEJAN et al., 2013). 
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Vale ressaltar aqui, que todas as formas de tecidos descritas podem ser 

obtidas para o caso dos tecidos híbridos, ou seja, envolvendo diferentes tipos de 

fibras em termos de trama e urdume, bem como na composição de uma mesma 

mecha. A figura 2.13 ilustra alguns tipos desses tecidos obtidos industrialmente. 

Figura 2.13 – Tipos de tecidos híbridos 

 

Fonte: Adaptado de Fibertex (2018)  

2.6 Materiais Compósitos Híbridos 

Um compósito relativamente novo é o do tipo híbrido, que é constituído 

por dois ou mais tipos de reforços diferentes no interior de uma mesma matriz. 

Esses materiais apresentam uma melhor combinação de propriedades em 

relação aos compósitos com um único tipo de reforço (CALLISTER, 2011). 

A composição dos compósitos híbridos ocorre a partir da combinação de 

vários tipos de reforço na forma de fibras e/ou partículas. Na utilização de 

diferentes tipos de fibras o processo de hibridização pode ser obtido através da 

utilização de tecidos híbridos, como também pela hibridização por camadas, ou 

seja, em cada camada um único tipo de fibra. 

As pesquisas envolvendo o estudo de novos compósitos híbridos 

utilizando diferentes tipos de fibras na composição do reforço aumenta a 

possibilidade de combinações de propriedades no material, uma vez que o 

reforço apresentará as propriedades e características inerentes aos tipos de 

fibras, tornando-se assim uma abordagem atrativa para os pesquisadores da 

área de materiais compósitos. 

Lauke et al. (1998) realizaram um estudo a partir de um compósito 

polimérico constituído por uma matriz termoplástica reforçado com fios híbridos 

de fibras de vidro e poliamida bem misturados, que apresentou resultados 

positivos nas propriedades mecânicas da fratura frente aos ensaios de tração, 

flexão e cisalhamento. 
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Em 2002, Vanaja e Rao desenvolveram laminados utilizando como 

matriz polimérica a resina epóxi e reforçados com tecidos de fibra de vidro, de 

carbono, e híbridos de vidro e carbono, com o intuito de estudar o efeito da fração 

de fibras sobre o comportamento térmico desses materiais adotando a técnica 

de análise termogravimétrica (TGA) para monitorar o comportamento referente 

à perda de massa do compósito com temperatura. 

Em 2005, Hartikainen et al. desenvolveram um compósito de 

polipropileno com reforço híbrido de fibras de vidro e enchimento particulado de 

carbonato de cálcio (CaCO3), com a finalidade de estudar o comportamento da 

fratura desse material. 

Com o objetivo de melhorar o desempenho mecânico de resistência ao 

impacto, Tehrani et al. (2013) decidiram investigar o efeito da adição de 

nanotubos de carbono à um composto de matriz epóxi reforçado com fibra de 

carbono, por meio da hibridização. 

Ainda em 2013, Bejan et al. estudaram as propriedades de rigidez dos 

compósitos poliméricos em relação à hibridação, analisando combinações de 

diferentes tipos de fibras (vidro, Kevlar e carbono). 

Valença et al. (2015) avaliaram o comportamento mecânico de 

compósitos de epóxi, reforçados com tecido Kevlar e com tecido híbrido de fibras 

de vidro e Kevlar, comparando os resultados obtidos de ensaios de tração, flexão 

e impacto. 

E mais recentemente, em 2016, Batista et al. estudaram o efeito do 

envelhecimento ambiental em compósitos híbridos de matriz epóxi, reforçados 

com fibras de vidro e Kevlar, e outro com fibras de vidro e carbono.  

Ainda em 2016, Bulut et al. estudaram as características da resistência 

à tração, amortecimento e vibração em laminados reforçados com fibras de vidro, 

fibras Kevlar e híbridos de fibras de Kevlar e vidro, todos impregnados com a 

mesma resina epóxi, examinando os efeitos de hibridação. 

Portanto, os estudos utilizando compósitos híbridos ganharam espaço 

nas pesquisas e ainda serão muito explorados devido à quantidade de 

possibilidades de união ainda existentes. 
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2.7 Anisotropia: Influência da Orientação das Fibras nos Materiais 

Compósitos 

A resposta mecânica resultante dos materiais compósitos depende de 

uma série de fatores, tais como: tipos de reforço e matriz, porcentagem de seus 

componentes, além de distribuição e orientação das fibras em relação à direção 

da aplicação de carga. Nesse sentido, o grau de anisotropia é um fator 

importante a ser avaliado nesses materiais (HERAKOVICH, 1997). Em resumo, 

as propriedades tendem a refletir a geometria altamente anisotrópica dos 

materiais compósitos (SHACKELFORD, 2008). 

Chen et al. (2017) avaliaram o efeito da anisotropia nas propriedades 

termoelétricas de um compósito à base de nanotubos tridimensionais de carbono 

(CNTs) e polianilina (PANI), onde observou-se forte influência anisotrópica. 

Tinô e Aquino (2012) estudaram o comportamento mecânico de um 

laminado compósito polimérico a base de fibras de vidro/E, levando em conta 

diferentes orientações das fibras nas camadas (0°/90° e 45°/-45°) em relação à 

direção da aplicação de carga.  

Recentemente, Batista et al. (2017) estudaram as propriedades 

mecânicas de dois laminados compósitos híbridos a base de fibras de carbono, 

aramida e vidro/E, frente ao ensaio de tração uniaxial, levando em consideração 

as diferentes orientações das fibras com relação a direção da carga aplicada. 

2.8 Descontinuidades Geométricas 

A presença de concentradores de tensão em estruturas sempre foi uma 

preocupação pertinente na área de engenharia. Esses concentradores, de uma 

forma geral, são originados pela presença de descontinuidades geométricas 

como furos, entalhes e escalonamentos, necessários por exemplo, na viabilidade 

das conexões entre mecanismos de projetos estruturais.  

Diversos estudos computacionais numéricos e experimentais sobre o 

desempenho mecânico, bem como, dos mecanismos de danos em compósitos 

contendo descontinuidades geométricas foram desenvolvidos com a finalidade 

de encontrar um modelo para prever com precisão os resultados obtidos na 

prática (WU E MU, 2003; HALLETT et al., 2009; JAUHARI et al., 2017). 
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Em 2008, O’Higgins et al. analisaram a resposta mecânica obtida em 

laminados compósitos com descontinuidade geométrica (furo concêntrico) 

reforçados com fibras de vidro S e fibras de carbono. Os corpos de prova diferiam 

um do outro quanto ao tipo do material utilizado no reforço, bem como da 

configuração de suas camadas.  

Fontes et al. (2012) estudaram a influência do tipo de descontinuidade 

geométrica (furo e entalhe) no comportamento mecânico de um laminado 

reforçado com fibras de vidro, onde foi observado que os corpos de prova com 

entalhe semicircular apresentaram uma menor resistência última a tração e 

maior módulo de elasticidade em comparação aos corpos de prova com furo. 

Batista et al. (2017) e Tinô e Aquino (2012) estudaram o comportamento 

mecânico de laminados compósitos poliméricos com e sem a presença de 

descontinuidade geométrica, frente ao ensaio de tração uniaxial, sem e com a 

presença do processo de hibridização, respectivamente. 

Assim sendo, o estudo e a caracterização de novos materiais compósitos 

deve levar em consideração, além das propriedades mecânicas, a presença de 

descontinuidades geométricas, fatores geométricos (espessura do laminado, 

diâmetro do entalhe e dimensões do corpo de prova), orientação das camadas 

do reforço e diferentes tipos de condições (HALLETT E WISNOM, 2006; SOUTIS 

E LEE, 2008). 

2.9 Processos de Fabricação 

As propriedades finais dos materiais compósitos são muito dependentes 

das características dos processos de fabricação usados na obtenção dos 

mesmos. Consideráveis mudanças nas propriedades podem ser alcançadas 

variando certos parâmetros como forma de moldagem, temperatura, pressão, 

entre outros (ZANGIACOMI E BITTENCOURT, 2006). 

O processo de fabricação deverá ser escolhido dependendo do que se 

quer obter como produto final, levando em consideração parâmetros como: 

formato e dimensão da peça, acabamento superficial, escala de produção 

necessária na fabricação, propriedades mecânicas, entre outros. 

De acordo com Barros (2006), a fabricação de um compósito polimérico 

a base de resinas termofixas, independentemente do tipo de molde utilizado, é 

realizada em três etapas: 
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• Impregnação do reforço (fibras) pela resina (polímero); 

• Adaptação do material compósito ao molde, obtendo-se então, dimensão 

e forma desejadas; 

• Cura do material compósito (endurecimento da resina) e desmolde da 

peça final. 

Existe uma grande variedade de processos de fabricação na obtenção 

de materiais compósitos poliméricos utilizando resinas termofixas. Alguns 

utilizam molde aberto, para processos que envolvem mais baixa tecnologia e 

produção em baixa escala; e para a produção em maior escala, ou que exija um 

melhor acabamento, utilizando tecnologias mais avançadas, esses são os 

processos de molde fechado. Os principais tipos de processos de fabricação de 

acordo com o tipo de molde utilizado, estão dispostos na figura a seguir: 

Figura 2.14 - Processos de fabricação em função do tipo de molde. 

 

O processo de fabricação utilizado na obtenção do laminado compósito 

deste trabalho foi o processo de laminação manual (Hand lay up), que é um dos 

mais antigos e simples, e ainda é o mais utilizado na indústria dos plásticos 

reforçados. 

Laminação Manual 

Este processo pode ser utilizado para a produção de peças de vários 

tamanhos como, por exemplo, peças técnicas de algumas dezenas de m² de 

área, assim como em piscinas, casco de barcos e pás para torres eólicas. As 

ferramentas e o equipamento são de baixo custo e as mudanças de design 

podem ser facilmente feitas, este método é geralmente limitado à fabricação de 
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peças com formatos relativamente simples e que requerem somente uma face 

com aparência lisa (CAHN, 1997).  

Antes de se iniciar a laminação, deve-se fazer a preparação do molde, 

ou seja, limpeza e aplicação de um desmoldante para facilitar a retirada da peça 

após a laminação. Em seguida, o material de reforço é colocado manualmente 

sobre o molde, juntamente com a resina previamente acelerada e catalisada. 

Utiliza-se depois, roletes para uniformizar a resina sobre o molde, ao mesmo 

tempo que expulsa as bolhas de ar, além de realizar uma total impregnação do 

material do reforço e retirar o excesso de resina entre as camadas para se poder 

obter uma distribuição uniforme das fibras pelo material compósito 

(COOPMACO, 2017). A figura 2.15 mostra o esquema desse processo. 

Figura 2.15 – Processo de laminação manual – Hand lay up 

 

Fonte: Adaptado de Nuplex (2017)  

 

2.10 Mecanismos de Dano e Fratura Final 

O mecanismo de dano requer um monitoramento durante o ensaio, de 

forma que a formação e propagação desse dano possam ser identificadas, 

enquanto que a característica da fratura final é uma análise da fratura mecânica 

no corpo de prova já fraturado. 

De acordo com Felipe (2012), quando o mecanismo de dano é originado 

por falha mecânica na estrutura proveniente da ação de um carregamento 

externo, pode-se iniciar a análise macroscópica caracterizando o tipo de fratura 

final. Por exemplo, no caso dos elementos submetidos a um ensaio de tração 

uniaxial, esses modos de fraturas são estabelecidos pela norma ASTM D3039 

(2014), para os corpos de prova sem descontinuidade e ASTM D5766 (2011) 
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para os corpos de prova com descontinuidade geométrica. Esses modos 

possíveis de características da fratura final são mostrados nas figuras 2.16 e 

2.17, e descritos na tabela 2.4. 

Figura 2.16 – Modos de falha em compósitos – Tração uniaxial 

 
Fonte: ASTM D3039 (2014) 

Figura 2.17 – Modos de falha em compósitos com furo – Tração uniaxial. 

 

Fonte: ASTM D5766 (2011) 
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Tabela 2.4 – Códigos e descrição dos modos de falha 

CÓDIGO DEFINIÇÃO DO CÓDIGO (normativo) DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

LIT Lateral – Inside – Top Lateral dentro da lingueta da garra superior 

GAT Grip/Tab – At grip/Tab – Top Desaderência da lingueta na garra superior 

LAT Lateral – At grip – Top Lateral na base da lingueta da garra superior 

DGM Edge delamination – Gage – Middle Delaminação na borda do corpo de prova e 

no meio do galgo 

LGM Lateral – Gage – Middle Lateral e no meio do galgo 

SGM Longitudinal splitting – Gage – Middle No meio do galgo com fendas longitudinais 

AGM Angled – Gage – Middle Angular e no meio do galgo 

XGM Explosive – Gage – Middle Explosiva e no meio do galgo 

MGM Multi-mode – Gage – Middle Multimodal e no meio do galgo 

Fonte: ASTM D3039 (2014) e ASTM D5766 (2011) 

Segundo Cahn (1997), a análise macroscópica tem o objetivo de 

conhecer a formação e a distribuição do dano/fratura ao longo do comprimento 

do corpo-de-prova, onde algumas características da fratura nos compósitos 

poliméricos com matriz transparente são visíveis “a olho nu”. Já a análise 

microscópica ocorre com o estudo do dano/fratura realizado internamente, na 

microestrutura do compósito, através de técnicas envolvendo microscopia óptica 

e/ou Eletrônica de Varredura (MEV). 

Nas análises microscópicas, os principais aspectos a serem analisados 

são: ruptura da fibra, observação da presença de fendas, fratura adesiva 

(desaderência na interface fibra/matriz), fratura coesiva na matriz (propagação 

das fissuras ao longo da matriz), fratura coesiva na fibra (ruptura da fibra de 

forma longitudinal), delaminação (desaderência entre as camadas de laminado). 

No caso especial de alguns tipos de fibras, por exemplo, para as fibras Kevlar, 

são analisadas também a microflambagem e esgarçamento das mesmas. 

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 

e a temperatura de trabalho são fatores que influenciam o tipo e a forma de dano 

ocorrido (YANG et al., 2000). 

Existe uma grande dificuldade de prever onde e como um dano se forma 

e, até mesmo, a sua propagação em um material compósito, pois mesmo 

variando apenas um dos fatores acima mencionados a literatura mostra que 
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haverá variações significativas na formação e propagação do dano (HULL; 

CLYNE, 1996). 
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3 Materiais e Métodos 

Nesta seção serão descritos todos os procedimentos experimentais aplicados 

para o desenvolvimento da pesquisa, desde a descrição dos materiais até os métodos 

e normas utilizados para obtenção dos resultados finais. 

3.1 Materiais Utilizados no Laminado 

• Reforço: Na confecção do laminado compósito de mecha híbrida (LCMH), 

foram utilizados como reforço quatro camadas de um tecido de mecha híbrida 

de fibras Kevlar/49 e fibras de vidro/E com tecelagem do tipo sarja. Este tecido 

é identificado comercialmente como tecido híbrido AV0480 e é fornecido pela 

Fibertex louveira produtos têxteis, ver figura 3.1, as especificações técnicas do 

tecido, fornecidas pela empresa são mostradas na tabela 3.1. A escolha das 

quatro camadas na obtenção do laminado foi em função da espessura do 

mesmo, de forma a coincidir com a espessura de produtos de médio porte já 

fabricados pela indústria quando é utilizado tecidos bidirecionais como reforço. 

Figura 3.1 – Tecido de reforço híbrido AV0480 do tipo sarja 

 

Fonte: BPMCC/DEM* (2016) 
 
 
 

 
* BPMCC/DEM - Base de Pesquisa de Materiais Compósitos /Departamento de Engenharia Mecânica 
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Tabela 3.1 – Especificações do tecido de fibras kevlar/vidro – Sarja 

Descrição Especificação 

Fios/cm (Urdume) 6,0 

Fios/cm (Trama) 6,0 

Gramatura do tecido (g/m2) 480 

Espessura (mm) 0,46 

Temperatura de uso (ºC) 400 

Temperatura de pico (ºC) 500 

Composição do tecido em peso 54% Fibra de Vidro/E 

46% Fibra de Kevlar/49 

Fonte: Fibertex Louveira Produtos Têxteis (2018) 

• Matriz Polimérica: Como matriz de impregnação foi utilizada a resina de 

poliéster insaturado ortoftálica, comercialmente designada por Polylite 10316-

10, fornecida pela Reichhold do Brasil Ltda, cujas especificações podem ser 

observadas na tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Especificações da resina Polylite 10316-10 

Propriedades à 25ºC Valores 

Densidade Volumétrica 1,07 – 1,11 g/cm3 

Prazo de validade 4 meses 

Resistência à tração 40 Mpa 

Módulo de elasticidade à tração 3,0 GPa 

Resistência à flexão 45 Mpa 

Módulo de elasticidade à flexão 3,3 GPa 

Elongação Máxima 1,0% 

Resistência ao Impacto 14 J/M 

Fonte: Reichhold do Brasil Ltda (2013) 

O volume de resina foi preparado inicialmente com base na gramatura do 

tecido, com uma proporção de 1:1 em massa. Então os volumes pré-estabelecidos de 

resina foram misturados com o catalisador MEKP (Peróxido de Metil Etil Cetona) de 

acordo com o designado pela ficha técnica fornecida pelo fabricante, que indica a 

adição 1% de MEKP à resina. 
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3.2 Fabricação do Laminado – LCMH 

O laminado compósito LCMH foi confeccionado por meio do processo de 

laminação manual (hand lay up), realizado no Laboratório de Materiais Compósitos da 

UFRN, em que foi obtida uma placa constituída por quatro camadas do tecido híbrido 

de fibras Kevlar/Vidro, com uma área de (1,30 x 0,80)m2 e espessura de 

aproximadamente 2,65mm. As figuras 3.2 e 3.3 demonstram parte do processo de 

fabricação para a obtenção do laminado compósito. 

Figura 3.2 – Laminado LCMH. Colocação da resina no tecido de reforço. 

 

Figura 3.3 – Laminado LCMH. Impregnação da resina. Laminação com rolos. 

 

3.3 Preparação dos Corpos de Prova 

Primeiramente, retirou-se aproximadamente 5,0 cm das bordas da placa para 

evitar possíveis descontinuidades como: excesso de resina, ausência de fibras ou 

maiores diferenças de espessuras. Em seguida, de acordo com as normas técnicas, 

foram cortados os corpos de prova (cp’s) para os ensaios de tração uniaxial com e 

sem furo central, e de densidade volumétrica/calcinação. 
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Para a realização dos ensaios de tração uniaxial com e sem a presença do 

furo central, e bem como, estudar a influência da anisotropia (diferentes orientações 

das fibras com relação à direção da carga aplicada), foram confeccionados um total 

de quarenta corpos de prova (cp’s). A figura 3.4 sintetiza esquematicamente os 

ensaios realizados de acordo com as condições dos corpos de prova. 

Figura 3.4 - Esquematização dos ensaios realizados 

 

3.3.1 Corte dos Corpos de provas – Processo Utilizando Fresa 

Os corpos de prova para os ensaios de densidade e calcinação, além de uma 

parte dos corpos de prova para o ensaio de tração uniaxial com e sem furo, foram 

obtidos utilizando uma serra circular com disco de corte diamantado de madeira, Irwin, 

4.3/8", 12 Dentes - 14103, a seco, para evitar qualquer tipo de dano. Para o caso dos 

cp’s utilizados no ensaio de tração uniaxial contendo a presença de furos, utilizou-se 

para obtenção dos mesmos uma fresa topo 4 cortes, 6mm de aço rápido. 

Após o corte, esses cp’s foram lixados com uma sequência de lixas d’água 

com granulometria: 80, 100, 220, 320, 400, 600 e 1200. Para os cp’s em que seriam 

analisados posteriormente, através da microscopia óptica, as características da fratura 

mecânica, bem como aspectos da microestrutura do laminado compósito, foi 

realizado, também, o polimento metalográfico com a adição de uma solução aquosa 

de alumina de 0,01µm em uma politriz motorizada.  

Laminado Compósito

LCMH

Orientação das 
fibras à

0°/90°

Tração Uniaxial 
Sem Furo

Tração Uniaxial 
Com Furo

Corte à Jato 
D'água

Corte com Fresa

Orientação das 
fibras à

+45°/-45°

Tração Uniaxial 
Sem Furo

Tração Uniaxial 
Com Furo

Corte à Jato 
D'água
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3.3.2 Corte dos Corpos de provas – Processo à Jato D’água 

Nos ensaios de tração uniaxial com furo, parte dos cp’s foram obtidos 

utilizando uma máquina de corte à jato d’agua. O uso deste equipamento teve como 

objetivo estudar o comportamento mecânico do laminado, levando em consideração 

a influência da utilização de diferentes processos na obtenção dos furos (jato d’água 

ou fresa). 

Após o corte, para melhorar o acabamento dos cp’s, foram realizados os 

mesmos processos metalográficos dos cp’s descritos na sessão anterior. Neste 

sentido, ressalta-se aqui, que os diferentes tipos de processos utilizados ficam 

restritos à obtenção dos furos. 

3.4 Ensaios Realizados no Laminado LCMH 

A seguir é feita a descrição dos ensaios realizados, bem como as normas 

utilizadas. 

3.4.1 Densidade Volumétrica e Calcinação 

Para a determinação da densidade volumétrica do laminado, seguiu-se a 

norma ASTM D792 (2008). Para tanto, foram confeccionados cinco corpos de prova 

com dimensão 25 x 25mm e calculada a média dos resultados. No referido ensaio 

utilizou-se uma balança digital com resolução 0,1mg e capacidade máxima de 210g 

para execução do ensaio. 

Com os mesmos corpos de prova foi realizado, também, o ensaio de 

calcinação, com a finalidade de se obter os percentuais de fibras, resina e vazios 

presentes no laminado compósito. Para esse procedimento foi utilizada uma estufa do 

tipo mufla onde os corpos de prova foram colocados em cadinhos de cerâmica e 

aquecidos por 2 horas em diferentes temperaturas. 

Cada amostra foi pesada e, em seguida, aquecida à temperatura de 400ºC 

por 1 hora, queimando toda a resina e sobrando apenas as fibras de vidro e kevlar. 

Na sequência, pesou-se novamente o material referente às fibras, e este foi aquecido 

por mais 1 hora na temperatura de 600ºC, que é referente à perda de massa da fibra 

kevlar. Com isso, sobraram apenas fibras de vidro. 
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A massa residual de fibra de vidro, após a queima completa da resina e da 

fibra kevlar, foi parâmetro inicial para a determinação dos teores de fibra, resina e 

vazios, utilizando norma ASTM D3171(2004). 

3.4.2 Ensaio de Tração Uniaxial 

Os ensaios de tração foram realizados no laboratório de ensaios mecânicos 

da UFRN, utilizando uma máquina “SHIMADZU”, modelo AG-1 (figura 3.5), com 

capacidade máxima de 300kN. Antes de iniciar os ensaios foram feitos ajustes prévios 

dos cp's nas "garras" da máquina de forma a amenizar problemas de "arrastes" no 

início do carregamento, obtendo um melhor controle sobre os dados relacionados ao 

deslocamento. 

Figura 3.5 - Máquina Shimadzu para ensaio de tração uniaxial 

 

Fonte: Oliveira (2013)  

Com o objetivo de se estudar a influência da anisotropia no comportamento 

mecânico do laminado LCMH, foram definidos dois tipos diferentes de corpos de 

prova: 
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• LCO (0°/90°) – Corpos de prova “originais” com orientação das fibras à 0°/90° 

- Sem furo central; 

• LCO (±45°) - Corpos de prova “originais” orientação das fibras à +45°/-45° - 

Sem furo central.  

Os corpos de prova descritos acima foram cortados no laminado como 

disposto na figura abaixo. 

Figura 3.6 – Orientação dos cp’s cortados - Condição original 

 

Estes corpos de prova seguiram as orientações da norma ASTM D3039 

(2014), e quanto às suas dimensões (em milímetros), estão apresentadas na figura 

3.7. 

Figura 3.7 – Dimensões dos corpos de prova: LCO (0°/90°) e LCO (±45°) 

 

Para estudar a influência da anisotropia associada a descontinuidade 

geométrica (furo central), bem como o modo de preparação do corpo de prova, três 

tipos diferentes de corpos de prova foram definidos: 

• LCFJ (0°/90°) – Corpos de prova com furo obtidos com jato d’água e orientação 

das fibras à 0°/90°; 
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• LCFF (0°/90°) – Corpos de prova com furo obtidos com fresa e orientação das 

fibras à 0°/90°; 

• LCFJ (±45°) - Corpos de prova com furo obtidos com jato d’água e orientação 

das fibras à 45°/-45°. 

A figura 3.8 mostra como os corpos de prova citados foram cortados no 

laminado. 

Figura 3.8 - Orientação dos cp’s cortados – Furo Central 

 

Estes corpos de prova seguiram as orientações da norma ASTM D 5766 

(2011), e suas dimensões (em milímetros) são mostradas na figura 3.9. 

Figura 3.9 – Dimensões dos corpos de prova: LCFJ (0°/90°), LCFF (0°/90°) e LCFJ (±45°). 

 

A velocidade dos ensaios foi de 2,0 mm/min, e foram feitos à temperatura 

ambiente, determinando valores de: tensão última à tração, módulo de elasticidade 

longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura (%). 
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3.5 Estudo da Descontinuidade Geométrica 

O estudo da influência da presença de um furo circular central (na seção 

longitudinal com redução da seção transversal dos cp’s) no comportamento mecânico 

do laminado LCMH é realizado baseando-se na possibilidade de mudança na 

resposta mecânica do material ocasionada pela presença de descontinuidade 

geométrica. Essas propriedades mecânicas são representadas pela Resistência 

Residual – RS (Residual Strength) e pelo Módulo Residual – RM (Residual Modulus); 

utilizando as equações 3.1 e 3.2 (LIN YE et al., 1998; TINÔ, 2014). 

𝑅𝑆 =  
𝜎𝐶𝐷

𝜎𝑆𝐷
         (3.1) 

𝑅𝑀 =  
𝐸𝐶𝐷

𝐸𝑆𝐷
         (3.2) 

Onde: 

σCD - Resistência última do material com descontinuidade geométrica; 

σSD - Resistência última do material sem descontinuidade geométrica; 

ECD - Módulo de elasticidade longitudinal do material com descontinuidade 

geométrica; 

ESD – Módulo de elasticidade longitudinal do material sem descontinuidade 

geométrica. 

No cálculo das dispersões ocorridas nos parâmetros RS e RM, se leva em 

consideração as dispersões registradas em σCD, σSD, ECD e ESD (apresentadas em 

termos de desvio-padrão), sendo o mesmo determinado segundo o estudo 

desenvolvido por Tabackniks (2018) e definido pelas equações 3.3 e 3.4: 

(
𝛿𝑅𝑆

𝑅𝑆
)

2

= (
𝛿𝜎𝐶𝐷

𝜎𝐶𝐷
)

2

+ (
𝛿𝜎𝑆𝐷

𝜎𝑆𝐷
)

2

      (3.3) 

(
𝛿𝑅𝑀

𝑅𝑀
)

2

= (
𝛿𝐸𝐸𝐶𝐷

𝐸𝐸𝐶𝐷
)

2

+ (
𝛿𝐸𝑆𝐷

𝐸𝑆𝐷
)

2

      (3.4) 
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Onde: 

𝛿𝑅𝑆 - Desvio-padrão de RS; 𝛿𝑅𝑀 - Desvio-padrão de RM; 𝛿𝜎𝐶𝐷
 – Desvio-padrão de σCD; 

𝛿𝜎𝑆𝐷
 – Desvio-padrão de σSD; 𝛿𝐸𝐶𝐷

 – Desvio-padrão de ECD; 𝛿𝐸𝑆𝐷
  - Desvio-padrão de 

ESD. 

3.6 Caracterização da fratura 

A análise da fratura mecânica originada nos ensaios de tração uniaxial foi 

realizada para os cp’s com e sem furo. Para a análise macroscópica foi utilizado o 

sistema de scanner da impressora multifuncional EPSON L355, e definida segundo 

as normas técnicas dos respectivos ensaios. Já para a análise microscópica foi 

utilizada a microscopia óptica, com o auxílio de um microscópio óptico do tipo BX60M 

– Olympus, e realizadas ao longo de toda a espessura dos cp’s. 

3.7 Estudos Comparativos 

Para um melhor entendimento da influência dos parâmetros descritos neste 

trabalho (anisotropia, descontinuidade geométrica e processo de obtenção dos furos) 

foram realizados alguns estudos comparativos, os quais estão especificados na tabela 

3.3. 

Tabela 3.3 – Esquematização dos estudos comparativos  

INFLUÊNCIA CORPOS DE PROVA 

Anisotropia LCO (0°/90°) x LCO (±45°) 

Descontinuidade Geométrica e Forma 

de obtenção do furo nos cp’s 

LCO (0°/90°) x LCFJ (0°/90°) x LCFF (0°/90°) 

LCO (±45°) x LCFJ (±45°) 

Anisotropia, Descontinuidade 

Geométrica e Forma de Obtenção do 

furo nos cp’s 

LCO (0°/90°) x LCO (±45°) x LCFJ (±45°) x 

LCFJ (0°/90°) x LCFF (0°/90°) 
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4 Resultados e Discussões 

Neste capítulo, inicialmente serão apresentados os resultados da 

caracterização microestrutural do laminado LCMH, assim como os percentuais dos 

elementos constituintes obtidos nos ensaios de densidade volumétrica e calcinação.  

Ainda com relação a possíveis influências microestruturais do laminado na 

resposta mecânica do mesmo, tais como danos provenientes do corte e/ou preparo 

dos cp´s serão discutidos.     

Em seguida serão mostrados os resultados nos ensaios de tração uniaxial, no 

que se refere às propriedades mecânicas de tensão última à tração, módulo de 

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

deformação na ruptura para todos os corpos de prova, além disso, para cada condição 

dos cp’s com furo, serão apresentados os cálculos da resistência residual (equação 

3.1) e do módulo residual (equação 3.2), bem como, o estudo das características da 

fratura final, em níveis macroscópico e microscópico. 

Por fim, estudos comparativos são desenvolvidos analisando as influências 

da presença do furo (incluindo formas de obtenção dos mesmos) e da anisotropia, 

todos relacionados com os comportamentos mecânicos e os modos de fratura entre 

os corpos de prova. 

4.1 Caracterização Microestrutural - LCMH 

Mostra-se na figura 4.1 a microestrutura do compósito LCMH, onde é possível 

observar a sua configuração, enfatizando trama, urdume, resina, fibras de vidro e 

fibras kevlar. Todo o estudo foi realizado através da microscopia óptica.  

Ressalva se faz para a ausência de regiões com acúmulo de resina entre as 

camadas do laminado, além de bolhas e vazios, características estas originadas em 

processos de fabricação como o de laminação manual. Esse aspecto microestrutural 

do laminado proporciona melhores resultados referentes às propriedades mecânicas 

do mesmo.   
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Figura 4.1 – Microestrutura do laminado compósito LCMH. Aumento de 50x 

 
 

4.2 Ensaios de Densidade Volumétrica e Calcinação 

A densidade volumétrica obtida para o laminado LCMH foi de 1,15 g/cm3. 

Esse resultado mostra que o laminado apresentou uma baixa densidade volumétrica 

quando comparada, por exemplo, aos aços e o alumínio (Callister, 2011), propriedade 

imprescindível, em caso de aplicação desses materiais em estruturas leves. 

A seguir, a figura 4.2 apresenta o gráfico com os percentuais volumétricos 

obtidos para resina, fibras e vazios do laminado LCMH. 
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Figura 4.2 – Percentuais volumétricos 

 

Diante destes valores, nota-se que a fração de resina no compósito equivale 

a, aproximadamente, metade do volume total do compósito, que é um valor mais baixo 

que o encontrado em outros trabalhos da literatura, por exemplo: Tinô (2014) obteve 

78,2% em um compósito reforçado com sete camadas de manta de vidro/E e 67,7% 

em um compósito reforçado com quatro camadas de tecido bidirecional de fibra de 

vidro/E, ambos empregando o mesmo processo de fabricação.  

Essa diminuição pode ter ocorrido devido à baixa viscosidade da resina, que 

ao final do processo de fabricação fluiu para as bordas do laminado. As frações de 

fibras Kevlar e de fibras de vidro estão de acordo com o esperado, e a fração de vazios 

é considerada coerente levando em consideração outros trabalhos da literatura nos 

quais foram utilizados o mesmo tipo de processo de fabricação (laminação manual), 

como, por exemplo, o de Felipe (2012), no qual o laminado apresentou um teor de 

vazios de 3,9%, e o de Tinô (2014), que obteve 4,2% e 5,2% de vazios para os dois 

laminados estudados.  
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4.3 Corte à Jato D’água - Análise Macroscópica e Microscópica 

Ao finalizar os cortes dos corpos de prova com furo obtidos por jato d’água, 

observou-se que a região ao redor do furo ficou esbranquiçada, como pode ser visto 

na figura 4.3 (a) e (b), diferente dos corpos de prova com furo utilizando o 

procedimento com a fresa, ver figura 4.4 (a) e (b).  

Figura 4.3 – Corpos de prova com furo obtidos com jato d’água: (a) Superfície frontal do cp 

(face do contato com o molde no processo de fabricação) e (b) Superfície oposta do cp. 

    
(a) (b) 

 

Figura 4.4 – Corpos de prova com furo obtido com uso da fresa (a) Superfície frontal do cp 

(face do contato com o molde no processo de fabricação) (b) Superfície oposta do cp. 

      
(a)                                                         (b) 

Diante disso, os corpos de prova com furos obtidos à jato d’água, LCFJ 

(0°/90°) e LCFJ (±45°), foram submetidos a uma análise utilizando o Microscópio 

Eletrônico de Varredura - MEV, para saber se os corpos de prova foram alterados 

internamente.  

A figura 4.5 (a) e (b) mostra as imagens obtidas em toda região na vizinhança 

dos furos dos cp’s. O estudo mostra que os cp’s não foram alterados em sua 

microestrutura, já que não foram observados quaisquer tipos de dano como 

microfissuras, fratura adesiva (desaderência na interface fibra/matriz) ou até mesmo 

presença de delaminações (desaderência entre as camadas do laminado). O fator 
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observado foi apenas mudança na cor (região esbranquiçada) da resina, concluindo-

se que a mesma foi alterada devido à alta pressão do jato d’água. 

Figura 4.5 – Região na vizinhança do furo: (a) Cp LCFJ (±45°) e (b) Cp LCFJ (0°/90°) 

 

(a) 

  

                             (b) 
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4.4 Ensaio de Tração Uniaxial – LCO (0°/90°) 

Os resultados obtidos no ensaio de tração uniaxial realizados nos cp’s LCO 

(0°/90°) podem ser observados na figura 4.6, onde é mostrado seu comportamento 

mecânico a partir das curvas de Tensão x Deformação. Observa-se um 

comportamento linear entre a tensão e a deformação, com uma pequena perda de 

suporte de carga ocorrida no início da formação da fratura dos cp’s (carga de início do 

dano) para, em seguida, retornar ao mesmo perfil linear até a fratura final. 

Figura 4.6 – Diagrama Tensão x Deformação - LCO (0°/90°) 
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Na tabela 4.1 estão dispostos os valores médios obtidos para tensão última à 

tração, módulo de elasticidade longitudinal (medido na direção da carga aplicada) e 

deformação de ruptura, com suas respectivas dispersões. Ressalta-se que o cálculo 

do módulo de elasticidade foi realizado antes do início do dano, sendo este calculado 

para 50% da tensão última. A dispersão dos resultados foi medida como sendo a 

diferença absoluta, em termos percentuais, entre os valores máximos e mínimos 

obtidos no ensaio. 
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Tabela 4.1 – Propriedades mecânicas – LCO (0°/90°) – Tração uniaxial 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última à Tração (MPa) 284,12 6,55 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,79 13,47 

Deformação de Ruptura (%) 6,80 5,51 

Os valores observados nas dispersões das propriedades são considerados 

relativamente baixos por tratar-se de laminados compósitos híbridos, como vistos nos 

trabalhos de Oliveira (2013), Batista (2013), e Zhang et al. (2012). 

Caracterização da Fratura 

A avaliação da fratura final ocorrida nos cp’s LCO (0°/90°) inicia-se com a 

análise macroscópica, figura 4.7 (a), podendo ser classificada, de acordo com a norma 

ASTM D3039 (2014), como fratura DGM (Edge delamination Gage Middle). A mesma 

caracteriza-se pela presença de delaminação (desaderência entre as camadas do 

laminado) e concentração no meio do galgo. 

Figura 4.7 – Característica da fratura final – LCO (0°/90°): (a) Lateral do cp; (b) Superfície do 

cp e (c) cp rompido  

 

 

                                                                        (a) 

 

(b) 
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(c) 

Pode-se observar na figura 4.7 (b), que não houve ruptura total do cp durante 

o ensaio, e as regiões esbranquiçadas na superfície do cp são causadas 

principalmente pela desaderência na interface fibra/matriz no laminado. 

Para se constatar as características de fratura internamente ao laminado, ou 

seja, o dano ocorrido nos corpos de prova durante o ensaio, um dos cp’s foi rompido 

pela máquina após a fratura final, como mostra a figura 4.7 (c). Pode-se notar, a partir 

da análise, que houve, além da fratura adesiva (desaderência na interface 

fibra/matriz), rupturas das fibras de vidro e das fibras Kevlar.  

Com relação à análise microscópica da fratura realizada nos cp’s na superfície 

lateral (espessura), foram observados vários tipos de danos comuns aos compósitos 

poliméricos e apresentados a seguir. 

O dano mais predominante e observado em todos os cp’s foi a delaminação. 

Em geral a delaminação é precedida da microfissuração da matriz quando a mesma 

(com o aumento da carga) se transforma em fendas e se propagam através das 

interfaces do laminado. A figura 4.8 apresenta esse tipo de dano (delaminação) 

acompanhado de fissuras intralaminares e/ou fendas, além de mostrar outros tipos de 

danos como a ruptura de fibras. 

A fissuração, seja nas formas de microfissuras ou de fendas, quando 

propagada na matriz é denominada de “fratura coesiva na matriz” e quando propagada 

na interface fibra/matriz é denominada de “fratura adesiva”. Esses tipos de fraturas 

podem ser observados com mais ênfase na figura 4.9. 
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Figura 4.8 – Características da fratura final - Tração uniaxial. Aumento de 100x 

 

 
Figura 4.9 – Detalhes da fratura final. Aumento de 100x 
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4.5 Ensaio de Tração Uniaxial – LCO (±45°) 

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para os corpos de prova LCO 

(±45°), a figura 4.10 apresenta o diagrama Tensão x Deformação para esta 

configuração. Observa-se que as fibras dispostas a ±45° (em relação a carga aplicada) 

exercem influência direta no comportamento entre tensão e deformação do material, 

perceptível pela forte mudança na inclinação das curvas obtidas, passando de linear 

a não-linear, sendo este último resultado proveniente do efeito do cisalhamento no 

laminado compósito, comportamento observado em outros trabalhos da literatura 

envolvendo materiais compósitos com fibras orientadas à ±45° em relação a carga 

aplicada (BATISTA et al., 2017). 

Figura 4.10 – Diagrama Tensão x Deformação - LCO (±45°). 
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A tabela 4.2 traz os valores médios obtidos no ensaio de tração uniaxial, bem 

como suas respectivas dispersões (diferença absoluta entre os valores máximos e 

mínimos obtidos). Neste caso, o cálculo do módulo de elasticidade foi realizado para 

40% da tensão última, ou seja, antes do início do dano. 
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Tabela 4.2 – Propriedades mecânicas – LCO (±45°) – Tração uniaxial 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última à Tração (MPa) 78,06 7,28 

Módulo de Elasticidade (GPa) 2,20 19,23 

Deformação de Ruptura (%) 20,45 17,99 

 

Caracterização da Fratura 

A figura 4.11 apresenta imagens da fratura final de alguns corpos de prova LCO 

(±45°) após o ensaio. A figura 4.11 (a) ressalta a lateral dos cp’s, onde é possível 

observar a desaderência entre as camadas do laminado (delaminação); na figura 4.11 

(b) mostra-se a superfície do cp, onde é perceptível a ocorrência do fenômeno da 

“estricção”, ocasionado pelo forte cisalhamento com as fibras orientadas à ±45°; já na 

figura 4.11 (c) o cp, após a perda total da capacidade de suporte de carga, foi rompido 

pela máquina, mostrando além da estricção, a rupturas de fibra e a desaderência entre 

a fibra/matriz (região esbranquiçada – fratura adesiva ) durante o ensaio de tração. 

Assim, diante das imagens analisadas e de acordo com a norma ASTM D3039 

(2014), pode-se classificar a fratura desta configuração como sendo do tipo DGM 

(Edge delamination Gage Middle). 

Figura 4.11 – Características da fratura final – LCO (±45°): (a) Lateral do cp, (b) Superfície 

do cp, (c) Cp rompido. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Nas Figuras 4.12 e 4.13 pode-se observar a análise microscópica da fratura 

(micrografia óptica) de regiões próximas à fratura final, onde é possível visualizar 

regiões de delaminação, fendas na matriz (fratura coesiva na matriz) e fissuras 

intralaminares. 

Figura 4.12 - Características da fratura final. Aumento de 100x 
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Figura 4.13 - Características da fratura final. Aumento de 100x 

 

4.6 Influência da Anisotropia - LCO (0°/90°) x LCO (±45°) 

Foi realizado um estudo comparativo das propriedades mecânicas do 

laminado entre os corpos sem furo (condição original), ou seja, LCO (0°/90°) e LCO 

(±45°), com o objetivo de se determinar a influência da orientação das fibras em 

relação à direção de aplicação da carga, na resposta mecânica do laminado. A seguir, 

a figura 4.14 mostra o diagrama tensão x deformação contendo as curvas médias 

obtidas. 
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Figura 4.14 – Diagrama Tensão x Deformação comparativo – LCO (0°/90°) e LCO (±45°) 
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Observa-se uma diferença acentuada entre os perfis Tensão x Deformação 

das duas condições analisadas, pois os cp’s LCO (0°/90°) apresentam um perfil linear 

elástico até a fratura final, com maiores valores de tensão última e menor deformação. 

No caso dos cp’s LCO (±45°), os mesmos mostram um perfil predominantemente não-

linear, com alto índice de deformação resultante do cisalhamento.  

Essa influência da anisotropia nas propriedades mecânicas dos cp’s pode ser 

vista de forma quantitativa nas figuras 4.15, 4.16 e 4.17.  As mesmas apresentam, em 

termos percentuais, as perdas (-) e/ou ganhos (+) ocorridos para essas orientações 

de fibras.  

Os valores médios obtidos em relação à resistência do material, ver figura 

4.15, mostram uma diferença acentuada nessa propriedade, ou seja, uma 

superioridade de 72,53% dos corpos de prova LCO (0°/90°) em relação aos cp´s LCO 

(±45°). 
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Figura 4.15 – Tensão última à tração - LCO (0°/90°) e LCO (±45°) 

 

Com relação ao módulo de elasticidade, figura 4.16, verifica-se, também, 

superioridade dos cp’s LCO (0°/90°) sobre os cp’s LCO (±45°). Esse ganho na rigidez 

foi de 41,95%. 

Figura 4.16 – Módulo de elasticidade - LCO (0°/90°) e LCO (±45°) 

 

Já com relação à deformação na ruptura, figura 4.17, nota-se que os 
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66,75%, comparado aos valores para os cp’s LCO (±45°), evidenciando o efeito do 

cisalhamento no caso das fibras orientadas a ±45° com relação à direção de aplicação 

da carga. 

Figura 4.17 – Deformação de ruptura - LCO (0°/90°) e LCO (±45°) 

 

 Diante destes resultados, entende-se que a presença de fibras orientadas na 

direção de aplicação da carga é fundamental para o bom desempenho do laminado 

compósito, independentemente da existência ou não do processo de hibridação, já 

que resultados semelhantes foram obtidos por Tinô e Aquino (2012), que 

desenvolveram um laminado a base de tecidos de fibras de vidro, e Batista et al. 

(2017) que estudaram dois laminados híbridos a base de fibras de carbono, kevlar e 

de vidro. Ambos os trabalhos mostraram maiores valores de tensão última e módulo 

de elasticidade para os cp’s com fibras orientadas à 0°/90°, em comparação aos cp’s 

com fibras orientadas à ±45°. 

4.7 Ensaio de Tração Uniaxial – LCFJ (0°/90°) 

Na figura 4.18, observa-se o comportamento mecânico mediante as curvas de 

Tensão x Deformação dos cp’s LCFJ (0°/90°), ou seja, cp’s com presença de um furo 

central e obtido a partir do processo de jato d’água, frente ao ensaio tração uniaxial. 

O mesmo é caracterizado por um perfil linear elástico até a fratura final. 
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Figura 4.18 – Diagrama Tensão x Deformação - LCFJ (0°/90°) 
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Na tabela 4.3, estão expostos os valores médios obtidos para as propriedades 

mecânicas, bem como suas respectivas dispersões (diferença absoluta entre os 

valores máximos e mínimos obtidos). Neste caso, ressalta-se que o módulo de 

elasticidade longitudinal foi calculado para 50% da tensão última, correspondendo ao 

valor da tensão responsável pelo início do dano.  

Tabela 4.3 – Propriedades mecânicas – LCFJ (0°/90°) – Tração uniaxial 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última à Tração (MPa) 199,05 6,31 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,64 12,67 

Deformação de Ruptura (%) 6,06 11,37 

 

Caracterização da Fratura 

No estudo da característica final da fratura para os cp’s do LCFJ (0°/90°), a 

análise macroscópica apresentou desaderência fibra/matriz, caracterizado pela região 

esbranquiçada próxima a região do furo, delaminação entre as camadas e ruptura de 

fibras. 
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Sua fratura se deu na região onde está localizado o furo, como exige a norma 

técnica ASTM D5766 (2011) para validação do ensaio. A mesma foi classificada, de 

acordo com essa norma, como sendo AGM (Angled Gage Middle), ou seja, angular e 

no meio do galgo. As figuras 4.19 (a), (b) e (c) mostram essas características da fratura 

mecânica após o ensaio de tração uniaxial. 

Figura 4.19 - Características da fratura final – LCFJ (0°/90°): (a) Lateral do cp, (b) Superfície 

do cp, (c) Cp rompido 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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As imagens mostradas nas figuras 4.20 e 4.21 apresentam a análise 

microscópica para os cp’s do LCFJ (0°/90°). A presença de delaminação, fendas na 

matriz (fratura coesiva) e microfissuras intralaminares são observadas, além da 

presença de ruptura das fibras.  

Figura 4.20 - Características da fratura final. Aumento de 100x 

 

Figura 4.21 – Detalhes da fratura final. Aumento de 100x 
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4.8 Ensaio de Tração Uniaxial – LCFF (0°/90°) 

A figura 4.22 trás o diagrama Tensão x Deformação obtido nos cp’s do LCFF 

(0°/90°), ou seja, cp’s com o furo o central obtido pelo processo de fresa, sob tração 

uniaxial. Observa-se que na resposta mecânica dos mesmos, as curvas também 

apresentaram um perfil linear elástico até a fratura final do material. 

Figura 4.22 – Diagrama Tensão x Deformação - LCFF (0°/90°) 
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As propriedades mecânicas podem ser melhor analisadas a partir dos valores 

médios obtidos, bem como de suas dispersões, como estão mostradas na tabela 4.4. 

Ressalta-se aqui que o módulo longitudinal foi medido até uma tensão correspondente 

ao início do dano e caracterizada como 50% da tensão última à tração. A dispersão 

foi calculada como sendo a diferença percentual entre os valores máximos e mínimos 

obtidos. 

Tabela 4.4 – Propriedades mecânicas – LCFF (0°/90°) – Tração uniaxial 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última à Tração (MPa) 208,60 2,56 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,24 9,03 

Deformação de Ruptura (%) 6,53 10,81 
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Caracterização da Fratura 

Observa-se nas figuras 4.23 (a), (b) e (c) a lateral e a superfície de um dos 

cp’s do LCFF (0°/90°) após o ensaio de tração, em que, os mesmos apresentam 

características de fratura semelhantes às observadas nos corpos de prova com 

mesma orientação de fibras com relação à direção da carga aplicada, porém com o 

furo obtido utilizando jato d’agua: desaderência fibra/matriz, delaminação e ruptura de 

fibra. De acordo com a norma ASTM D5766 (2011), este tipo de fratura final pode ser 

considerado como AGM (Angled Gage Middle). 

Figura 4.23 - Características da fratura final – LCFF (0°/90°): (a) Lateral do cp, (b) Superfície 

do cp, (c) Cp rompido 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Em relação a análise microscópica da fratura mecânica, as imagens 

apresentaram a presença de fratura adesiva (fissuras intralaminares), fratura coesiva 

na matriz e delaminação, figura 4.24. 
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Figura 4.24 - Características da fratura final. Aumento de 50x 

 

Na figura 4.25 observam-se várias regiões de ruptura de fibras ressaltando a 

fratura adesiva (desaderência na interface fibra/matriz), que acontece na região de 

fratura final do cp. Além disso, identifica-se também regiões de delaminação entre as 

camadas do laminado. 

Figura 4.25 – Detalhes da fratura final. Aumento de 50x 
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4.9 Influência da Descontinuidade Geométrica - cp’s com fibras 

orientadas à (0°/90°) 

A figura 4.26 apresenta as curvas médias obtidas para as três condições de 

estudo com fibras dispostas à 0°/90° em relação a carga aplicada: LCO (0°/90°), LCFJ 

(0°/90°) e LCFF (0°/90°). 

Figura 4.26 – Diagrama Tensão x Deformação comparativo 
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Após análise da figura 4.26, observa-se que os cp’s apresentam perfis tensão 

x deformação semelhantes no que se refere ao perfil linear elástico até a fratura final, 

porém houve a perda nas propriedades mecânicas dos corpos de prova com 

descontinuidade em relação aos corpos de prova em condições originais.  

Os gráficos comparativos da figura 4.27, 4.28 e 4.29 mostram essa influência 

de forma quantitativa para as propriedades de Tensão última à tração, Módulo de 

elasticidade e Deformação de ruptura. 

Em relação aos valores médios obtidos para a tensão última do material, ver 

figura 4.27, nota-se a superioridade dos cp’s LCO (0°/90°) quando comparado aos 

cp’s com descontinuidade geométrica: LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°). A perda de 
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resistência ocasionada pela descontinuidade geométrica foi de 29,94% para os cp’s 

LCFJ (0°/90°) e de 26,58% nos cp’s LCFF (0°/90°). 

Figura 4.27 – Tensão última à tração - LCO (0°/90°), LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°) 

 

Com relação ao módulo de elasticidade, figura 4.28, a diferença percentual foi 
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Figura 4.28 – Módulo de elasticidade - LCO (0°/90°), LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°) 

 

Já com relação à deformação na ruptura, figura 4.29, os valores obtidos para 

as três condições foram bem próximos, apresentando uma perda de cerca de 2,94% 

dos cp’s LCFJ (0°/90°) em relação aos cp’s LCO (0°/90°), e de 3,97% dos cp’s LCFF 

(0°/90°) em relação aos cp’s LCO (0°/90°).  

 Figura 4.29 – Deformação de ruptura - LCO (0°/90°), LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°) 
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Resistência e Módulo Residual - LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°) 

As propriedades residuais, bem como seus desvios-padrões, foram 

calculadas seguindo as equações 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, com o objetivo de analisar a 

influência da presença do furo central nos cp’s LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°). 

Os valores obtidos para a Resistência Residual e o Módulo de Elasticidade 

Residual são mostrados na tabela 4.5. De forma simultânea pode-se também observar 

a influência do processo de obtenção do furo (jato d’água ou fresa) na capacidade de 

suporte de carga para essa condição de estudo. 

Tabela 4.5 – Propriedades residuais – Fibras orientadas à 0°/90°  

 Cp’s Resistência Residual DP Módulo Residual DP 

LCFJ(0°/90°)/LCO(0°/90°) 0,701 0,064 0,960 0,178 

LCFF(0°/90°)/LCO(0°/90°) 0,734 0,052 0,855 0,139 

 

A partir dos resultados encontrados pode-se afirmar que em termos de perda 

na resistência última do laminado, independente do processo de obtenção do furo, os 

valores analisados foram próximos, ou seja, em torno de 30% com relação à condição 

original desses cp’s, já que a diferença entre os valores foi de aproximadamente 3% 

(dentro da margem de dispersão encontrada para as respectivas resistências últimas 

à tração) pode-se considerar que a forma de obtenção do furo não influenciou na 

resistência última do material. 

Com relação aos resultados obtidos nos módulos residuais, as perdas 

registradas foram menos intensas quando comparadas à propriedade da resistência, 

ou seja, para os cp’s LCFJ (0°/90°) foi de 4% (dentro da margem de dispersão da 

condição original), enquanto que para os cp´s LCFF (0°/90°) foi em torno de 15%. 

Além disso, pode-se afirmar que houve uma maior variação nos resultados residuais 

em relação à rigidez, uma diferença em torno de 10%, sendo a maior perda em relação 

ao módulo para os cp’s LCFF (0°/90°). 

4.10  Ensaio de Tração Uniaxial – LCFJ (±45°) 

A figura 4.30 apresenta as curvas Tensão x Deformação obtidas para os cp’s 

LCFJ (±45°) onde é possível se observar um perfil formado predominantemente pelo 
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cisalhamento, caracterizado pelo comportamento não-linear entre a tensão e a 

deformação. 

Figura 4.30 – Diagrama Tensão x Deformação - LCFJ (±45°) 
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Na tabela 4.6 são apresentados os valores médios e as respectivas dispersões 

da tensão última à tração, do módulo de elasticidade longitudinal e da deformação de 

ruptura. Procedimento semelhante para os cálculos referentes ao módulo de 

elasticidade e dispersão dos resultados empregados nos estudos anteriores foram 

adotados, também, para esses cp’s. Aqui o módulo de elasticidade foi determinado 

para uma tensão correspondente à (40%) da tensão última do laminado caracterizada 

como o valor da tensão referente ao início do dano. 

Tabela 4.6 – Propriedades mecânicas – LCFJ (±45°) – Tração uniaxial 

Propriedades Mecânicas Valores Médios Dispersão (%) 

Tensão Última à Tração (MPa) 82,56 12,88 

Módulo de Elasticidade (GPa) 2,45 28,51 

Deformação de Ruptura (%) 7,98 14,39 
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Ressalva se faz para a alta dispersão registrada para o módulo de 

elasticidade, em grande parte devido ao comportamento não-linear entre a tensão e a 

deformação, inclusive na etapa inicial do ensaio (considerado como o comportamento 

à tração dos cp’s). 

Caracterização da Fratura 

A fratura destes corpos de prova pode ser classificada de acordo com a norma 

ASTM D5766 (2011) como AGM (Angled Gage Middle). Para analisar os tipos de 

danos sofridos pelos cp’s após o ensaio de tração uniaxial, estes foram submetidos a 

uma análise macroscópica, na qual verifica-se a característica da fratura final do corpo 

de prova, ver figura 4.31 (a), (b) e (c). Entre os principais danos observados destaque 

pode ser dado à presença de delaminação e o fenômeno da estricção na região do 

furo central, ou seja, mudança na forma do furo tornando-o elipsoidal.  

Figura 4.31 - Características da fratura final – LCFJ (±45°): (a) Lateral do cp, (b) Superfície 

do cp, (c) Cp rompido 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

A análise microscópica da fratura, utilizando a microscopia óptica, confirma os 

tipos de dano observados na análise macroscópica como: ruptura de fibras e 

delaminação, além de fendas na matriz (fratura coesiva na matriz) e intralaminares, 

ver figuras 4.32, 4.33.  

Figura 4.32 – Características da fratura final. Aumento de 100x 
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Figura 4.33 - Detalhes da fratura final. Aumento de 100x 

 

4.11  Influência da Descontinuidade Geométrica - cp’s com fibras 

orientadas à ±45° 

A figura 4.34 apresenta o diagrama com as curvas médias Tensão x 

Deformação obtidas para os corpos de prova com fibras orientadas à ±45°, sem e com 

furo (LCO (±45°) e LCFJ (±45°)), com o objetivo de se estudar a possível influência da 

presença de descontinuidade geométrica na resposta mecânica laminado.  

Observa-se um comportamento de não-linearidade entre a tensão e a 

deformação nos cp’s das duas condições, ocasionado pelo cisalhamento apresentado 

nas condições com fibras orientadas à ±45°. Esse cisalhamento foi de maior 

intensidade para os cp’s na condição original, pois nos cp’s LCFJ (±45°) a fratura é 

concentrada na região do furo reduzindo a deformação referente à ruptura do 

laminado. 
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Figura 4.34 - Diagrama Tensão x Deformação - LCO (±45°) e LCFJ (±45°) 
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As figuras 4.35, 4.36 e 4.37 apresentam os gráficos dos valores médios 

obtidos das propriedades mecânicas dos cp’s LCO (±45°) e LCFJ (±45°), de forma a 

quantificar essa influência. 

No gráfico apresentado na figura 4.35, observa-se uma superioridade dos cp´s 

LCFJ (±45°) em relação aos cp´s LCO (±45°), embora dentro da dispersão dos 

resultados obtidos. Em resumo, este resultado mostra uma influência de não perda na 

capacidade de suporte de carga, em função da presença do furo nos cp’s com fibras 

orientadas à ±45°, em grande parte devido a um cisalhamento de menor intensidade 

na resposta do material. Essa influência resultou em uma diferença percentual de 

5,45%. Este comportamento também foi observado no trabalho de Batista et al. (2017) 

em um laminado híbrido de fibras de carbono e kevlar. 
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Figura 4.35 – Tensão última à tração - LCO (±45°) e LCFJ (±45°) 

 

Com relação ao módulo de elasticidade, ver figura 4.36, os cp’s com 

descontinuidade geométrica, LCFJ (±45°), apresentaram valores superiores aos cp’s 

sem descontinuidade geométrica, sendo essa diferença de 10,20%. Nesse caso, a 

presença do furo central influenciou na resposta do material, já que a diferença 

percentual entre as duas condições se encontra fora da margem de dispersão dos 

resultados obtidos. 

Figura 4.36 – Módulo de elasticidade - LCO (±45°) e LCFJ (±45°) 
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Com relação à deformação de ruptura, a mesma foi maior para os cp’s sem 

descontinuidade geométrica, LCO (±45°), apresentando uma superioridade de 

60,98% em relação ao LCFJ (±45°), resultado do forte cisalhamento nos cp’s LCO 

(±45°), ver figura 4.37. 

Figura 4.37 – Deformação de ruptura - LCO (±45°) e LCFJ (±45°) 

 

Resistência e Módulo Residual - LCFJ (±45°) 

A Resistência Residual e o Módulo de Elasticidade Residual para a razão 

entre os cp’s LCFJ (±45°) / LCO (±45°), e suas respectivas dispersões (desvio-

padrão), foram calculados segundo as equações 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 e estão dispostos 

na tabela 4.7. 

Tabela 4.7 – Propriedades residuais – Fibras orientadas à ±45° 

  Resistência Residual DP Módulo Residual DP 

LCFJ(±45°)/LCO (±45°)  1,058 0,156 1,114 0,383 

Os resultados encontrados reforçam o que foi observado anteriormente, pois 

a resistência residual e o módulo residual apresentaram valores positivos, ou seja, um 

ganho principalmente na capacidade de suporte da rigidez já que o ganho registrado 

na resistência está dentro da faixa de dispersão dos resultados.  
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4.12 Influência Simultânea da Anisotropia e do Furo - Comparativo 

Global  

A seguir será realizado um estudo simultâneo de todas as condições que 

foram analisadas separadamente no decorrer deste trabalho.  

4.12.1 Fratura Mecânica 

A primeira análise efetuada com relação as influências simultâneas da 

anisotropia/furo central, se refere às características da fratura final dos corpos de 

prova submetidos ao ensaio de tração. A figura 4.38 mostra um quadro referente aos 

danos observados para cada tipo de corpo de prova estudado. 

Observa-se no estudo comparativo que danos como a delaminação, fratura 

coesiva na matriz, fendas intralaminares e ruptura de fibras foram tipos de danos 

comuns a todos os tipos de corpos de provas, independentemente da orientação de 

fibras com relação à direção da carga aplicada e presença do furo central.  

Figura 4.38 – Estudo comparativo global – Características da fratura 
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4.12.2 Propriedades Mecânicas 

Outra análise em termos de comparativo global, ou seja, levando em conta a 

propriedade da anisotropia, descontinuidade geométrica e forma de obtenção do furo, 

refere-se ao estudo das propriedades mecânicas do laminado em todas as condições 

estudadas: LCO (0°/90°) x LCO (±45°) x LCFJ (0°/90°) x LCFJ (±45°) x LCFF (0°/90°). 

Neste sentido, analisam-se inicialmente os perfis Tensão x Deformação de cada 

condição estudada. A figura 4.39 mostra as respectivas curvas médias obtidas. 

Figura 4.39 – Comparativo global – Perfil Tensão x Deformação - Curvas médias 
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A partir dos perfis tensão x deformação obtidos, observa-se o padrão seguido 

de acordo com a orientação das fibras; as condições com fibras orientadas à 0°/90° 

apresentam um perfil linear elástico, deformam menos e têm maior tensão de ruptura 

e módulo de elasticidade, enquanto que as condições com fibras orientadas à ±45° 

apresentam um perfil não-linearmente elástico, devido ao efeito do cisalhamento.  

Por fim, com o objetivo de se ter uma visualização, em termos quantitativos e 

de forma simultânea das condições de estudo, unicamente das propriedades de 

resistência e rigidez, foi realizado um estudo comparativo global dessas propriedades 
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em uma visão conjunta da tensão versus módulo de elasticidade. Esse estudo é 

mostrado na figura 4.40. 

Figura 4.40 – Comparativo global - Influência simultânea - Anisotropia x descontinuidade 

geométrica x forma de obtenção do furo 
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Na figura 4.40 é possível perceber que o LCO (0°/90°) apresentou uma 

superioridade em relação às demais condições estudadas, no que diz respeito à 

tensão última e ao módulo de elasticidade quando submetido aos ensaios de tração 

uniaxial. Este fato era esperado, pelo motivo do laminado ter as fibras orientadas à 

0°/90° com relação à aplicação da carga, quando comparada a condição com fibras 

orientadas à ±45°. 

Observa-se ainda que para os cp’s com presença do furo central, os cp´s LCFJ 

(0°/90°) e os cp’s LCFF (0°/90°) apresentaram resultados bem próximos, sendo que o 

LCFJ (0°/90°) teve o maior valor para o módulo de elasticidade, enquanto que o LCFF 

(0°/90°) teve maior valor de tensão última. 
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Quando comparados os cp´s LCFJ (±45°) e os LCO (±45°), percebe-se que os 

dois apresentaram valores próximos com relação a tensão última, porém o LCFJ 

(±45°) mostra uma certa superioridade no módulo de elasticidade. Resultados 

semelhantes foram obtidos em outros estudos envolvendo esse tipo de orientação de 

fibras com relação à direção da carga aplicada por Batista et al. (2017). 
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5 Conclusões 

CONSTITUIÇÃO E MICROESTRUTURA 

• No que se refere aos percentuais volumétricos, o laminado compósito LCMH 

apresentou resultados coerentes de acordo com outros valores contidos na 

literatura, com relação à proporção de resina, fibras e vazios; 

 

• Os corpos de prova em que o furo foi realizado utilizando o jato d’água, não 

foram alterados em sua microestrutura, alterando apenas a cor da resina devido 

à alta pressão do jato d’água; 

 

PERFIL TENSÃO X DEFORMAÇÃO 

• Os cp’s de cujas orientações de fibras estão dispostas à 0°/90°: LCO (0°/90°), 

LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°) apresentaram um comportamento linear elástico 

das curvas tensão x deformação até a fratura final; 

 

• Os cp’s de cujas orientações de fibras estão dispostas à ±45°: LCO (±45°) e 

LCFJ (±45°) apresentaram um comportamento das curvas tensão x deformação 

predominantemente não-linearmente elástico devido ao forte efeito do 

cisalhamento, sendo esse efeito mais intenso para os cp´s LCO (±45°); 

 

ANISOTROPIA 

• No estudo da influência da anisotropia os cp’s LCO (0°/90°) apresentaram 

superioridade na resistência à tração e no módulo de elasticidade quando 

comparado aos cp’s LCO (±45°), resultado esse, devido a presença de fibras 

orientadas na direção da carga aplicada; 
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DESCONTINUIDADE GEOMÉTRICA/ PROCESSOS DE OBTENÇÃO DO FURO  

• A influência da presença do furo central nos cp’s LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°) 

foi registrada por perdas na tensão última à tração e no módulo de elasticidade. 

A perda maior na resistência foi registrada para os cp’s com furos obtidos pelo 

processo de jato d’água. Ressaltando que para essa condição, os cp’s acima 

citados apresentaram perda menor na rigidez; 

 

• No estudo comparativo dos cp’s: LCO (±45°) x LCFJ (±45°), a existência do furo 

não influenciou de forma significativa nos resultados de tensão última (5,45%), 

porém no módulo de elasticidade a influência se mostrou fora da margem de 

dispersão (10,20%). Já em relação à deformação na ruptura a diferença foi 

mais intensa (60,98%), pois o furo concentrou o processo de fratura diminuindo 

o efeito do cisalhamento nos cp’s LCFJ (±45°), resultando na diminuição da 

deformação; 

 

• As propriedades residuais nos cp’s LCFJ (0°/90°) e LCFF (0°/90°) apresentam 

uma preservação da capacidade de suporte de carga de 70% e 73%, 

respectivamente. Com relação aos módulos residuais, a maior preservação 

dessa propriedade foi registrada para os cp’s LCFJ (0°/90°), em torno de 96%; 

 

• Enfatizando a influência dos processos utilizados na obtenção dos furos à 

resistência residual (RS) e ao módulo residual (RM), os cp’s LCFJ (0°/90°) e 

LCFF (0°/90°) apresentaram valores aproximados, principalmente com relação 

a RS, o que mostra que o tipo de processo utilizado na confecção do furo (fresa 

e jato d’água) não influenciou de maneira significativa na resposta do material; 

 

• Os valores da resistência residual (RS) e do módulo residual (RM) dos cp’s 

LCFJ (±45°) mostra que as fibras orientadas à ±45° em relação a carga 

aplicada, não originaram perdas na capacidade de suporte de carga, 

apresentando um ganho de pequena intensidade (11,40%) em relação à rigidez 

do material.  
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CARACTERÍSTICAS DA FRATURA MECÂNICA 

• As fraturas finais dos corpos de prova, analisados macroscopicamente, foram 

de dois tipos: DGM, para os cp’s LCO (0°/90°) e LCO (±45°), e AGM para os 

cp’s LCFJ (0°/90°), LCFF (0°/90°) e LCFJ (±45°); 

 

• Todos os cp’s apresentaram danos específicos (em sua formação) ao longo do 

corpo de prova, sendo os observados macroscopicamente: delaminação, 

estricção e ruptura das fibras. Na análise microscópica foram observadas além 

da delaminação e ruptura das fibras: fendas intralaminares, fratura adesiva 

(desaderência na interface fibra/matriz) e fratura coesiva na matriz. 

 

De forma geral, os cp’s apresentados neste estudo apresentaram valores 

satisfatórios que poderão atender a diversas aplicações de engenharia, levando em 

consideração as boas propriedades obtidas em relação a resistência e rigidez, mesmo 

com a presença de fatores como: anisotropia e descontinuidade geométrica. Além 

disso, sabe-se que a resina Poliéster, que foi utilizada na obtenção do laminado 

estudado é uma resina de baixo custo, o que resulta, portanto, em uma melhoria na 

relação custo/benefício do material. 
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