
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA DE TUBOS DE COMPÓSITOS 

SUBMETIDOS À COMPRESSÃO. 

 

 

 

Dissertação submetida à  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

como parte dos requisitos para a obtenção do grau de 

 

MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA 

 

 

 

 

Natal, Maio de 2006. 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA DE TUBOS DE COMPÓSITOS 

SUBMETIDOS À COMPRESSÃO. 

 

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SILVA 

 

Esta dissertação foi julgada adequada para a obtenção do título de 

MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA 

sendo aprovada em sua forma final. 

 

Prof. Dr. José Daniel Diniz Melo – Orientador 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dra. Eve Maria Freire de Aquino. 

 

 

Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento. 

 

 

Dr. Raimundo Carlos Silvério Freire Júnior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“A luta contra as 

dificuldades é inevitável, mas 

a vitória é possível”. 

 

(Bruno Bettelheim)

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais que sempre me 

incentivaram em todos os 

momentos de minha vida, aos 

meus amigos e a minha noiva por 

todo apoio e compreensão 

principalmente nos momentos 

mais árduos. 



 

SUMÁRIO 

 

1.  INTRODUÇÃO................................................................................................................... 13 

2. OBJETIVOS......................................................................................................................... 16 

3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA............................................................................................ 17 

            3.1. Tubos de Poliéster/Fibra de Vidro (Materiais) ...................................................... 17 

3.2. Absorção de Energia Específica – Definições....................................................... 21 

3.3. Determinação da Capacidade de Absorção de Energia ......................................... 23 

3.4. Tipos de Falha ....................................................................................................... 24 

3.4.1. Falha Catastrófica ...................................................................................... 24 

3.4.2. Falha Progressiva....................................................................................... 25 

3.5. Fatores que Afetam a Capacidade de Absorção de Energia.................................. 30 

3.5.1. Fibras ......................................................................................................... 31 

3.5.2. Matrizes ..................................................................................................... 32 

3.5.3. Disposição de Fibra no Compósito............................................................ 34 

3.5.4. Forma da Seção Transversal...................................................................... 36 

3.5.5. Velocidade de Ensaio ................................................................................ 38 

3.5.6. Parâmetros de Processamento ................................................................... 39 

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL ............................................................................... 41 

4.1. Materiais ................................................................................................................ 42 

4.2. Confecção dos Tubos ............................................................................................ 47 

4.3. Processo de Desmoldagem .................................................................................... 53 

4.4. Preparação dos Corpos-de-Prova .......................................................................... 53 

4.5. Determinação da Densidade Volumétrica e 

       das Frações de Volume de Constituintes e de Vazios do Material........................ 55 

4.6. Procedimento de Ensaio de Compressão Uniaxial ................................................ 58 

4.7. Determinação da Capacidade de Energia Específica ............................................ 59 

4.8. Determinação do Limite de Resistência à Compressão......................................... 60 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................................... 61 

5.1. Densidade Volumétrica ......................................................................................... 61 

5.2. Ensaios de Compressão Uniaxial .......................................................................... 62 

5.2.1. Corpos-de-prova com Seção Transversal Circular (0/90°)18T,................... 62 

5.2.2. Corpos-de-prova com Seção Transversal Circular (±45°)18T, ................... 70 

5.2.3. Corpos-de-prova com Seção Transversal Quadrada (0/90°)18T, ................ 77 



 

5.2.4. Corpos-de-prova com Seção Transversal Quadrada (±45°)18T, ................. 83 

5.3. Microscopia Óptica................................................................................................ 87 

5.4. Análise comparativa dos ensaios de compressão .................................................. 90 

6. CONCLUSÕES.................................................................................................................... 96 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 96 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Molécula de poliéster ................................................................................................ 19 

Figura 2. Processo de Cura do poliéster ................................................................................... 20 

Figura 3. Curva típica de carga x deslocamento obtida através da compressão com falha 

progressiva ............................................................................................................................... 21 

Figura 4. Curva típica de carga x deslocamento obtida através da compressão com falha 

catastrófica ............................................................................................................................... 25 

Figura 5. Ilustração do chanfro em uma das extremidades do tubo ......................................... 25 

Figura 6. Corte longitudinal de um tubo ilustrando a zona de ruptura iniciada com chanfro .. 26 

Figura 7. Deformação do tipo fragmentação ............................................................................ 28 

Figura 8 Deformação do tipo com delaminação com dispersão lateral de lâminas ................ 29 

Figura 9. Deformação do tipo dobramento progressivo .......................................................... 29 

Figura 10. Tipo fratura frágil ................................................................................................... 30 

Figura 11. Gráfico da Força x Deflexão para corpos-de-prova carbono/PEEK 0º e 

chanfrados ........................................................................................................................... 34 

Figura 12. Gráfico da Força x Deflexão para corpos-de-prova carbono/PEEK ± 30º e 

chanfrados................................................................................................................................. 35 

Figura 13. Gráfico da Força x Deflexão para corpos-de-prova carbono/PEEK ± 45º e 

chanfrados ................................................................................................................................ 35 

Figura 14. Curva Força x Deflexão do compósito carbono/PEEK sem chanfro...................... 36 

Figura 15. Efeito do chanfro na resposta carga x deflexão em tubos de compósitos .............. 37 

Figura 16. Fluxograma de confecção dos corpos-de-prova...................................................... 41 

Figura 17. Tecido de nylon....................................................................................................... 43 

Figura 18. Manta de lã acrílica ................................................................................................. 44 

Figura 19. Moldes..................................................................................................................... 45 

Figura 20. Apoios de Madeira .................................................................................................. 45 

Figura 21. Dispositivo de secagem........................................................................................... 46 

Figura 22. Prensa ...................................................................................................................... 47 

Figura 23. Aplicação do Filme de Celofane ............................................................................. 49 

Figura 24. Aparato de Apoio .................................................................................................... 49 

Figura 25. Tecido de fibra de vidro bidirecional com fita adesiva nas laterais........................ 50 

Figura 26. Processo de Laminação ........................................................................................... 51 

Figura 27. Envolvimento do tubo confeccionado pelas camadas de tecido de nylon .............. 52 



 

Figura 28. Envolvimento do tubo confeccionado pelas camadas de lã acrílica ....................... 52 

Figura 29. Preparação do saco de vácuo................................................................................... 53 

Figura 30. Processo de corte dos corpos-de-prova ................................................................... 54 

Figura 31. Confecção do chanfro de 45° em uma das extremidades dos corpos-de-prova...... 54 

Figura 32. (a) Corpos-de-prova de seção transversal circular com e sem chanfro de 45° (b) 

Detalhe do chanfro de 45° ........................................................................................................ 55 

Figura 33. Corpos-de-prova de seção quadrada com e sem chanfro de 45°............................. 55 

Figura 34. Determinação da Densidade.................................................................................... 57 

Figura 35. (a) Máquina de Ensaio Universal SHIMADZU GI-100KN  (b) Detalhe do ensaio 

de compressão .......................................................................................................................... 58 

Figura 36. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T, com chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 63 

Figura 37. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T, sem chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 63 

Figura 38. (a) Corpo-de-prova seção circular (0/90°)18T, com chanfro e com aplicação de 

vácuo após a laminação. (b) Vista Superior ............................................................................. 65 

Figura 39. Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, sem chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação, após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial ..................................................................................................................................... 66 

Figura 40. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T com chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 66 

Figura 41. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T sem chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 67 

Figura 42. Corpo-de-prova de seção circular (0/90°)18T com chanfro e sem aplicação de vácuo 

após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. (a)Vista Lateral 

(b) Vista Superior ..................................................................................................................... 68 

Figura 43. Corpo-de-prova de seção circular (0/90°)18T, sem chanfro e sem aplicação de vácuo 

após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial .......................... 69 

Figura 44. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, com chanfro e com a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 70 

Figura 45. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, sem chanfro e com a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 71 



 

Figura 46. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, com chanfro e com a 

aplicação de vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial (a) Vista lateral (b) Vista superior .............................................................................. 72 

Figura 47. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, sem chanfro de 45 °e com 

a aplicação de vácuo após a laminação, após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial. (a) Vista lateral (b) Vista superior ............................................................................. 73 

Figura 48. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 73 

Figura 49. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 74 

Figura 50. Corpo-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, com chanfro e sem 

vácuo após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. (a) Vista lateral (b) Vista 

superior..................................................................................................................................... 75 

Figura 51. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação, após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial ..................................................................................................................................... 76 

Figura 52. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T, com chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 77 

Figura 53. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T, sem chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 77 

Figura 54. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (0/90°)18T, com chanfro e aplicação 

de vácuo após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial ....................................... 79 

Figura 55. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T sem chanfro e com aplicação de 

vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial ............... 79 

Figura 56. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 80 

Figura 57. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 80 

Figura 58. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T, com chanfro e sem a aplicação de 

vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial ............... 82 

Figura 59. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T sem chanfro e sem a aplicação de 

vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial ............... 82 

Figura 60. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova de seção transversal quadrada 

(±45°)18T, com chanfro e com a aplicação de vácuo após a laminação.................................... 83 



 

Figura 61. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova de seção transversal quadrada 

(±45°)18T, sem chanfro e com a aplicação de vácuo após a laminação .................................... 83 

Figura 62. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T com chanfro e com a 

aplicação de vácuo após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial ....................... 84 

Figura 63. Corpos-de-prova de seção quadrada (±45°)18T, sem chanfro e com a aplicação de 

vácuo após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial ............................................ 84 

Figura 64. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 85 

Figura 65. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 86 

Figura 66. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial ..................................................................................................................................... 87 

Figura 67. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial ..................................................................................................................................... 87 

Figura 68. Microscopia óptica do corpo-de-prova com disposição de fibra (0/90)18T sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 88 

Figura 69. Microscopia óptica do corpo-de-prova com disposição de fibra (0/90)18T com a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 88 

Figura 70. Microscopia óptica do corpo-de-prova com disposição de fibra (±45°)18T sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 89 

Figura 71. Microscopia óptica do corpo-de-prova com disposição de fibra (±45°)18 T com a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 89 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Efeito do Tipo de Fibra na Capacidade de Absorção de Energia Específica ........... 32 

Tabela 2. Efeito da Matriz na Absorção de Energia Específica ES (kJ/kg).............................. 33 

Tabela 3. Efeito das condições do processo de fabricação sobre a capacidade de absorção de 

energia específica Es ................................................................................................................. 40 

Tabela 4. Tubos confeccionados .............................................................................................. 48 

Tabela 5. Densidade volumétrica dos compósitos fabricados sem aplicação de vácuo após a 

laminação – ρ (g/cm3)............................................................................................................... 61 

Tabela 6. Densidade volumétrica dos compósitos fabricados com aplicação de vácuo após a 

laminação – ρ (g/cm3)............................................................................................................... 61 

Tabela 7. Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, com chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 64 

Tabela 8.Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, sem chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 64 

Tabela 9. Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, com chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 67 

Tabela 10. Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, sem chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 68 

Tabela 11. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, sem chanfro de 45° e com 

a aplicação de vácuo após a laminação .................................................................................... 72 

Tabela 12. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 74 

Tabela 13. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 75 

Tabela 14. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T, com chanfro e com a aplicação de 

vácuo após a laminação ............................................................................................................ 78 

Tabela 15. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T, sem chanfro e com a aplicação de 

vácuo após a laminação ............................................................................................................ 78 

Tabela 16. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (0/90°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 81 



 

Tabela 17. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (0/90°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 81 

Tabela 18. Corpos-de-prova de seção quadrada (±45°)18T, sem chanfro e com a aplicação de 

vácuo após a laminação ............................................................................................................ 85 

Tabela 19. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação ....................................................................................... 86 

Tabela 20. Ensaios de compressão dos tubos de compósito .................................................... 90 

Tabela 21. Frações de Volume das Fases Constituintes e de Vazios - (0/90°)18T ................... 93 



 

 

RESUMO 

 

Estruturas com alta capacidade de absorção de energia são de grande interesse, tanto na área 

automotiva quanto na aeronáutica, na busca de reduzir ao máximo a energia de impacto sobre 

os passageiros em caso de colisão. As propriedades de estruturas de materiais compósitos 

podem ser projetadas para absorver energia, fazendo dessas estruturas uma opção atraente 

para a substituição daquelas de materiais mais tradicionais, em aplicações onde a capacidade 

de absorção de energia é fundamental. Neste estudo foi realizada uma análise da influência de 

alguns fatores que afetam a capacidade de absorção de energia de tubos de materiais 

compósitos. Os tubos foram fabricados pelo processo de laminação manual com matriz de 

resina poliéster insaturada ortoftálica, tendo, como reforço, tecido bidirecional de fibra de 

vidro E. Corpos-de-prova foram produzidos dos tubos e submetidos a carregamento de 

compressão. Foram investigadas as influências dos seguintes parâmetros na capacidade de 

absorção de energia específica dos tubos: disposição de fibra (0/90° ou ± 45°), forma da seção 

transversal (circular ou quadrada), e processo de fabricação (com ou sem a aplicação de 

vácuo). Os resultados mostraram que os tubos de seção transversal circular, com disposição 

de fibra a 0/90°, apresentaram os maiores valores de absorção de energia específica.  Além 

disso, os corpos-de-prova de tubos submetidos à aplicação de vácuo no processo de 

fabricação, apresentaram maiores valores de capacidade energia específica, quando 

comparados com os corpos-de-prova de tubos fabricados sem aplicação de vácuo. Assim, 

pode-se concluir que o processo de fabricação com aplicação de vácuo proporciona aos 

compósitos confeccionados, melhores propriedades com relação à absorção de energia. 

 

 

Palavras-Chave: Absorção de energia, energia específica, tubos, compósitos. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Structures capable of absorbing large amounts of energy are of great interest, particularly for 

the automotive and aviation industries, to reduce the impact on passengers in the case of a 

collision.  The energy absorption properties of composite materials structures can be tailored, 

thus making these structures an appealing option as a substitute of more traditional structures 

in applications where energy absorption is crucial. In this research, the influence of some 

parameters, which affect the energy absorption capacity of composite material tubes, was 

investigated. The tubes were fabricated by hand lay-up, using orthophthalic polyester resin 

and a plain weave E-glass fabric. Test specimens were prepared and tested under compression 

load.  The influence of the following parameters on the specific energy absorption capacity of 

the tubes was studied: fiber configuration (0/90° or ± 45°), tube cross-section (circular or 

square), and processing conditions (with or without vacuum).  The results indicated that 

circular cross-section tubes with fibers oriented at 0/90° presented the highest level of specific 

energy absorbed.  Further, specimens from tubes fabricated under vacuum displayed higher 

energy absorption capacity, when compared with specimens from tubes fabricated without 

vacuum.  Thus, it can be concluded that the fabrication process with vacuum produce 

composite structures with better energy absorption capacity. 

 

 

Keywords: Energy absorption, tubes, composite materials. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Cada vez mais as indústrias têm sido atraídas pelas excelentes propriedades mecânicas 

que os compósitos de plásticos reforçados com fibras têm proporcionado. Além de áreas 

tradicionais onde esses materiais são empregados, como por exemplo, a indústria aeronáutica 

e aeroespacial, o uso destes tipos de materiais na indústria automobilística tem crescido muito, 

devido - entre outras vantagens - a grande capacidade de absorção de energia que estes 

materiais possuem ao serem submetidos a carregamento de impacto. Um estudo recente 

mostra que, através de diversas combinações entre a grande variedade de fibras e de matrizes, 

é possível se obter altos valores de absorção de energia [1], e diante deste fato, os 

pesquisadores têm se empenhado na busca de novos materiais ou novas aplicações para os 

materiais já conhecidos. 

É sabido que, nos dias atuais, as indústrias automobilísticas não estão apenas 

interessadas em oferecer automóveis com bela aparência, com formas aerodinâmicas, 

conforto e alta tecnologia, mas estão também interessadas em oferecer segurança aos 

passageiros, preservando os ocupantes de danos físicos em uma eventual colisão. A 

tecnologia dos automóveis modernos no que se refere à segurança está bem avançada. 

Atualmente tem-se como meio de preservação da integridade física dos passageiros, o sistema 

de “air bag” que reduz o percentual de mortes em acidentes automobilísticos. Pensando em 

aumentar a segurança dos passageiros dos automóveis, as indústrias têm se esforçado para 

encontrar meios que possibilitem isto e pesquisadores têm direcionado suas pesquisas para 

projetar estruturas com alta capacidade de absorção de energia ou, como é conhecido nas 

indústrias automobilísticas, buscam estruturas eficientes do ponto de vista de 

crashworthiness. 

Define-se crashworthiness como a capacidade que um veículo tem de proteger seus 

ocupantes de danos físicos sérios ou até mesmo a morte em caso de acidente de uma dada 

proporção [1,2]. Este tem sido um tópico de grande interesse para engenheiros e cientistas 

tanto da área automotiva quanto da área aeronáutica. Um exemplo prático do tipo de material 

eficiente do ponto de vista de crashworthiness são os materiais utilizados nos carros de 

Fórmula 1, que dissipam energia durante uma colisão mantendo o espaço destinado ao piloto 

intacto, e preservando, desta forma, a integridade física do piloto [3,4]. 

Dentre os materiais mais utilizados para essa função estão os materiais compósitos, 

que podem ser especialmente projetados a fim de se obter uma capacidade de absorção de 

energia superior a dos metais, fazendo desses materiais uma atraente opção para a substituição 
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de materiais mais tradicionais aplicados nas indústrias automobilística e aeronáutica. Vários 

fatores tornam atraente a utilização dos materiais compósitos nestas áreas, como por exemplo: 

boas propriedades mecânicas, como alto módulo de elasticidade, resistência mecânica, baixa 

densidade volumétrica, e boa resistência à corrosão. Com a utilização dos materiais 

compósitos, as estruturas com a função de absorção de energia, podem ser desenvolvidas 

utilizando-se uma variedade de tipos e disposição de reforços, além de diversos tipos de 

matrizes. Um estudo realizado anteriormente [5], indicou que o mecanismo de absorção de 

energia dos materiais compósitos é mais complexo quando comparado ao dos materiais 

convencionais, pois inclui fratura na matriz, delaminação e ruptura de fibra, dentre outros. 

Além das propriedades dos materiais empregados no elemento estrutural, durante uma 

colisão, a energia dissipada depende de fatores relacionados com a geometria do elemento 

estrutural, da disposição de fibras, bem como do método de carregamento empregado e 

principalmente do modo de propagação de falha [1, 5, 6]. Com relação a geometria do 

elemento estrutural em questão, os elementos estruturais tubulares são os mais utilizados, por 

apresentarem maior capacidade de absorção de energia. Desta forma, a maioria dos trabalhos 

existentes no estudo da capacidade de absorção de energia de plásticos reforçados com fibras 

focalizam este tipo de geometria [1, 6, 7, 8]. 

Mecanismos de iniciação de falha podem ser introduzidos no elemento estrutural com 

o objetivo de controlar o modo de propagação da falha na ocorrência de uma colisão, 

aumentando desta forma a energia dissipada. Neste caso, o “iniciador de falha” tem a função 

de concentrar a tensão em uma região específica no elemento estrutural, com o objetivo de 

proporcionar o início e propagação de falha de forma progressiva e estável. A presença deste 

“iniciador de falha” no tubo, elemento estrutural em questão, também reduz o valor máximo 

da carga (Pmáx) aplicada ao elemento estrutural e, portanto, protege os passageiros de danos 

físicos sérios resultantes de uma rápida desaceleração em caso de impacto. 

Vários dos materiais empregados em estruturas que necessitam absorver grandes 

quantidades de energia em caso de impacto, como por exemplo, os compósitos de matrizes 

poliméricas, são sensíveis à velocidade de deformação. A influência da taxa de tensão 

aplicada na energia de absorção está relacionada com o mecanismo que controla o processo 

de esmagamento [5]. Desta forma, a absorção de energia associada com a propagação de 

fratura interlaminar depende da velocidade do carregamento devido ao comportamento 

viscoelástico da matriz polimérica, enquanto que a fratura frágil das fibras é menos 

dependente em taxa de deformação [6]. 
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No caso de uma colisão, a estrutura é submetida a uma carga de velocidade 

decrescente, ou seja, desde a velocidade inicial de impacto até o repouso completo, à medida 

que o material é esmagado. Uma simulação adequada destas condições pode ser obtida 

através do teste de impacto, porém o processo de completo esmagamento do elemento 

estrutural em estudo pode ocorrer em frações de segundos tornando complexa a sua análise. 

Por esta razão, para que o mecanismo de falha seja analisado nestas condições, é necessária a 

utilização de equipamentos especiais, como por exemplo, câmera de alta velocidade. Por isso, 

muitos pesquisadores estudam o mecanismo de falha através do teste quase-estático [1]. 

Nos testes quase-estáticos, o elemento estrutural em estudo (corpo-de-prova) é 

submetido a uma deformação com velocidade constante e desta forma o controle é simples e 

fácil. Devido a estas vantagens, este tipo de teste tem sido utilizado por vários pesquisadores a 

fim de se estudar a capacidade de absorção de energia dos materiais compósitos [7,8]. Por 

meio de uma seleção de velocidades de compressão apropriadas, testes quase-estáticos podem 

prover informações importantes relativas aos mecanismos de fratura.  

Variáveis como efeitos das condições de processamento e propriedades da matriz 

utilizada no elemento estrutural sobre a capacidade de absorção de energia necessitam ainda 

de um aprofundamento para serem melhor compreendidas. Portanto, é necessário se estudar o 

comportamento de absorção de energia de elementos estruturais utilizados em aplicações 

práticas, para que se desenvolva um melhor entendimento das variáveis envolvidas no 

processo de esmagamento ocorrido durante uma colisão que, no futuro, possa embasar o 

projeto de estruturas de materiais compósitos em aplicações que demandem controle de 

absorção de energia. 

Neste trabalho será realizado um estudo da capacidade de absorção de energia em 

tubos de compósitos fabricados por laminação manual (hand lay-up), com tecido de fibra de 

vidro bidirecional disposto a 0/90° e ± 45° com relação ao eixo do tubo, investigando a 

influência da disposição de fibras, geometria da seção transversal, e, principalmente, a 

influência do processo de fabricação. Serão estudados tubos produzidos com e sem a 

aplicação de saco de vácuo para se investigar este efeito na capacidade de absorção de 

energia. Por fim, este trabalho contribuirá também para um melhor entendimento sobre os 

efeitos de matrizes termofixas (poliéster) nas propriedades de absorção de energia, que ao 

contrário de matrizes termoplásticas, apresentam dados limitados na literatura. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

 
 

Estudar a capacidade de absorção de energia específica em tubos de compósitos com 

resina de poliéster insaturada ortoftálica, utilizada como matriz, reforçada por tecido de fibra 

de vidro-E bidirecional. 

 
Com relação a alguns fatores que afetam a capacidade de absorção de energia em 

tubos de compósitos, serão investigados: 

 

 A influência que a disposição de fibras no tubo de compósito; 

 

 A influência da geometria da seção transversal do tubo de compósito; 

 

 A influência do processo de fabricação do tubo de compósito, com e sem a aplicação de 

vácuo; 

 

 A eficácia do chanfro em proporcionar ao tubo de compósito, propagação de falha de 

forma progressiva. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 Para que o fenômeno da capacidade de absorção de energia em compósitos possa ser 

compreendido em seus principais aspectos e variáveis, será exposto neste capítulo o conceito 

de capacidade de absorção de energia e conclusões importantes de alguns dos principais 

trabalhos de pesquisa conduzidos neste campo. 

 Além disso, neste capítulo estarão apresentadas algumas informações importantes 

sobre resinas poliéster e fibras de vidro que são os materiais constituintes do compósito 

estudado neste trabalho. 

 

3.1 TUBOS DE POLIÉSTER/FIBRA DE VIDRO (MATERIAIS). 
 
A seguir estarão apresentadas informações sobre fibras de vidro e resinas poliéster, que são o 

reforço e a matriz, respectivamente, utilizados na confecção dos tubos estudados nesta 

pesquisa. 

 

Fibras de vidro 

 

As fibras de vidro são muito utilizadas para o reforço de resinas poliéster, formando o 

compósito comumente denominado FIBERGLASS. As principais características das fibras de 

vidro que as tornam atraentes para o reforço de plásticos são: baixo coeficiente de dilatação 

térmica, conservação de suas propriedades mecânicas em temperaturas elevadas, facilidade de 

processamento, adequação ao processo de moldagem a frio, resistência à corrosão e baixo 

custo de processamento. Essas características possibilitam a adição das fibras de vidro aos 

plásticos para uso em diversas aplicações que exigem melhores propriedades mecânicas, 

resistência à fadiga e ao impacto e estabilidade dimensional. Os principais tipos de vidro 

utilizados na fabricação de fibras são: 

Fibra de Vidro Tipo E: Esse tipo de fibra de vidro tem sido de muito interesse para a 

indústria por causa de suas qualidades dielétricas: o isolamento de condutores elétricos 

sujeitos a alta temperatura era fornecido por filamento de vidro E, usado sozinho ou em 

associação com resinas sintéticas. Fibra de vidro E é o tipo mais comumente usado, tanto na 

indústria têxtil como em compósitos onde responde por 90% dos reforços usados. 
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Fibra de Vidro Tipo R: Esse tipo de fibra de vidro possui um alto desempenho 

mecânico. Este tipo de fibra foi criado para ser empregado nas indústrias de aviação, 

aeroespacial e bélica. Esse tipo de fibra possui uma boa resistência à fadiga, temperatura e 

umidade. Devido a seu alto desempenho, pode ser usado para reforçar lâminas de rotor de 

helicóptero, estruturas de aviões, tanques de combustível de foguete, projéteis e lançadores de 

projétil. 

Fibra de Vidro Tipo C: O Vidro Tipo C possui uma boa resistência à corrosão e, por 

este motivo, é usado para a produção de estruturas as quais são requeridas propriedades de 

resistência à corrosão, como envoltório externo anti-corrosivo de tubulações e superfície de 

tubos compostos. 

Fibra de Vidro Tipo D: Compósitos a base de vidro D são usados como um material 

que é permeável a ondas eletromagnéticas com benefícios importantes em termos de 

características elétricas. Fibra de vidro D é usada na fabricação de radomes, janelas 

eletromagnéticas, e superfícies de circuitos impressos de alto desempenho. 

Fibra de Vidro Tipo AR: Vidro AR foi desenvolvido especialmente para reforçar 

cimento. Seu alto conteúdo de óxido de zircônio oferece resistência excelente aos compostos 

alcalinos gerados durante cura. Reforço de cimento com filamento de vidro AR produz um 

aumento no módulo de ruptura. Isto significa que o projeto feito em GRC (cimento com 

reforço de vidro) pode ser muito mais leve. Aplicações principais são: substituição de amianto 

em telados e coberturas, painéis de revestimento e componentes de construção. 

Fibra de Vidro Tipo S: Vidro S tem como principal característica a elevada resistência 

mecânica. Além disso, apresenta módulo de elasticidade e temperatura máxima de utilização 

superiores às das fibras de vidro E e C. Apesar das excelentes propriedades para aplicações 

em compósitos, seu uso é limitado pelo custo relativamente elevado. 

 Os tecidos de fibra de vidro são fornecidos em diferentes gramaturas, podendo ser 

escolhida a mais adequada para cada situação. A confecção do tecido de fibra de vidro é 

realizada através do processo de tecelagem, no qual os rovings (filamentos contínuos) são 

posicionados na direção axial (urdume) e transversal (trama) do rolo. É importante mencionar 

que existe diferença de resistência nas direções da trama e do urdume. Portanto, na laminação, 

o tecido deve ser posicionado de maneira que as direções da trama e do urdume coincidam 

com as direções das tensões principais atuantes no laminado [9].
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 Resinas de Poliéster 

 

As resinas de poliéster insaturadas podem ser classificadas em ortoftálicas, isoftálicas, 

tereftálicas e bisfenólicas. Essa classificação é feita tomando por base os ingredientes usados 

na composição dessas resinas. Como regra geral, as resinas ortoftálicas são utilizadas em 

ambientes secos, sem contato permanente com água ou outros líquidos. As isoftálicas e as 

teraftálicas podem ser usadas em ambientes úmidos e moderadamente agressivos. As 

bisfenólicas, de maior inércia química, são usadas em ambientes muito agressivos. 

Os poliésteres formam uma família de polímeros resultantes da condensação de ácidos 

dicarboxílicos (ácido maleico e seu isômero, o ácido fumárico) com glicóis (responsáveis pela 

flexibilidade, cristalinidade, sensibilidade à água e ao calor e inércia química da resina). 

As resinas poliésteres insaturadas consistem essencialmente de uma base de poliéster 

(molécula linear longa, produto da condensação de bi-alcoois e bi-ácidos) dissolvidas em um 

monômero insaturado, geralmente estireno (Figura 1). 

Os poliésteres insaturados são processados no estado líquido, diluídos em estireno. 

Para serem utilizados em estruturas, esses poliésteres são, em geral, reforçados por fibras para 

formar compósitos com propriedades mecânicas que atendam às necessidades estruturais. O 

poliéster confere ao material confeccionado, boas propriedades mecânicas, inércia química, 

leveza e estabilidade dimensional. 

As resinas poliésteres têm pontos de insaturações em suas moléculas que, na verdade, 

são ligações duplas covalentes entre dois átomos de carbono adjacentes, que são facilmente 

rompidas durante o processo de cura. 

 
Figura 1. Molécula de poliéster [9]. 

 
A resina poliéster insaturada se transforma de líquido em sólido, através de uma 

reação química conhecida como cura ou polimerização. A cura da resina tem início 

imediatamente após a adição de catalisadores e aceleradores especiais. A resina permanece 

inalterada durante alguns minutos (5, 10, 15 ou mais minutos dependendo do catalisador). Os 

poliésteres mais reativos curam mais rapidamente. Os poliésteres curam a temperatura 

ambiente, sem requerer a aplicação de pressões externas. O tempo transcorrido entre a adição 
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desses agentes promotores de polimerização e o início da gelatinização é denominado tempo 

de gel. 

Os poliésteres insaturados são classificados como termofixos, ou seja, uma vez 

curados não mais retornam ao estado líquido e não podem ser reprocessados. A velocidade de 

cura do poliéster depende de sua reatividade, do teor do catalisador e acelerador e das 

condições ambientais. Este fato é de grande importância, uma vez que pode permitir a 

laminação por contato (em moldes abertos) com moldes simples e baratos, viabilizando a 

produção de peças de grandes dimensões e baixas escalas de produção. 

Na polimerização, as moléculas de estireno, através de suas duplas ligações, se unem 

às duplas ligações da base poliéster formando um composto reticulado tridimensional, 

transformando a resina de líquido em sólido (figura 2). 

 

Figura 2. Processo de Cura do poliéster [10]. 

 

Essa reação química se processa em temperatura ambiente, pela ação de agentes 

catalisadores e aceleradores adicionados à resina no momento da moldagem. Como nessa 

reação química não ocorre liberação de qualquer material volátil, não é necessária a aplicação 

de pressões para impedir a evolução de qualquer substância gasosa gerada durante a cura, o 

que facilita sobremaneira o processamento. 

A cura ocorre em dois estágios: Primeiramente a resina se transforma de líquido 

viscoso em um material gelatinoso; Logo após a gelatinização, a massa de poliéster endurece 

rapidamente, liberando grande quantidade de calor (reação exotérmica), onde esse calor 

gerado deve ser dissipado para que reduza o efeito nas propriedades da peça moldada. 
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3.2 ABSORÇÃO DE ENERGIA ESPECÍFICA – DEFINIÇÕES 
 

Quando a falha de um determinado elemento ocorre de forma catastrófica, a 

quantidade de energia absorvida é muito pequena. Para que um elemento estrutural possa 

apresentar uma alta capacidade de absorção de energia é necessário que o processo de falha 

seja do tipo progressivo. Na figura 3 é mostrado uma curva típica de carga x deslocamento 

obtida através do ensaio de compressão de um tubo de compósito com falha do tipo 

progressiva. 
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Figura 3. Curva típica de carga x deslocamento obtida através da compressão com falha 

progressiva. 

 

A área abaixo da curva carga x deslocamento é dada por [1]: 

 

         ∫=                 (1) 
fS
PdSW

0

  

 Onde:  P é a carga aplicada. 

  W é o trabalho total realizado durante a compressão. 

  S é o deslocamento correspondente a variação de comprimento do corpo-de-

prova. 

  

Uma propriedade mais significativa para o modo de falha progressiva é [1]: 
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             ∫ −== f

i

S

S if SSPPdSW )(                    (2) 

 

 Onde Si e Sf (figura 1) indicam a região onde o esmagamento progressivo e estável foi 

observado e P é a carga de compressão média nesta região. 

 

A energia específica absorvida é definida como a energia absorvida (igual ao trabalho 

realizado) por unidade de massa do material, dada por: 

 

              m
WES =        (3) 

 Onde, m é a massa do compósito. 

 

Portanto: 

        ρV
SSP

m
WE if

S

)( −
==                (4) 

 

 Onde, V é o volume do material compósito esmagado e ρ é a densidade volumétrica do 

material. 

 

A equação (4) pode então ser escrita como: 

              ρAL
SSP

E if
S

)( −
=          (5) 

 Onde, A é a área da seção transversal do tubo e L é o comprimento da região do tubo 

que sofreu esmagamento. 

 

 No caso em que o comprimento do tubo que sofre esmagamento é muito grande 

comparado com o deslocamento correspondente ao início da falha progressiva, Si passa a ser 

muito menor que Sf e a equação (5) pode ainda ser reduzida para: 
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     ρAL
SP

E f
s =      (6) 

 

 Neste caso, Sf é aproximadamente igual ao comprimento da região do tubo que sofreu 

esmagamento (L). Então: 

 

  ρ
σ

=SE
      (7) 

 

 Onde σ  é a tensão média de compressão na zona de esmagamento estável. 

 

 Portanto, a capacidade de absorção de energia específica (Es) de um dado material é 

então definida como a razão entre a tensão média de compressão obtida durante o processo de 

esmagamento e a densidade volumétrica do material [1]. 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA 
 

 No evento de uma colisão, o automóvel é submetido a uma carga com uma 

determinada velocidade até o seu completo repouso. Muitos materiais utilizados em estruturas 

para absorver energia são viscoelásticos e isto significa que suas capacidades de absorção de 

energia são dependentes da velocidade com que estes são deformados. A capacidade de 

absorção de energia pode ser obtida através de dois tipos de testes: teste quase-estático e teste 

de impacto. No teste quase-estático, o elemento estrutural (tubo) é submetido a uma 

velocidade de ensaio constante. Portanto, o teste quase-estático não é uma simulação real das 

condições de uma colisão e esta é a principal desvantagem para este tipo de teste, já que 

alguns materiais são sensíveis à taxa de aplicação do carregamento. 

 Apesar disso, o teste quase-estático é bastante utilizado para se obter a capacidade de 

absorção de energia de elementos estruturais (tubos de compósitos) e serve como uma 

ferramenta para se estudar o mecanismo de falha de materiais compósitos selecionando-se a 

velocidade de ensaio apropriada. 

 No teste de impacto, a velocidade inicial de impacto diminui até o seu completo 

repouso com a absorção de energia do corpo-de-prova. O teste de impacto ocorre em frações 
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de segundos e, devido a isto, o estudo através deste teste requer equipamentos caros que 

possibilitem a análise de forma eficaz, como por exemplo, câmeras de alta velocidade. Por 

esta razão, a análise do mecanismo de falha através deste tipo de teste é mais complicada. A 

principal vantagem deste tipo de teste é o potencial de simular de forma mais realista as 

condições de colisão, desde que se leve em conta a sensibilidade dos materiais à taxa de 

aplicação de tensão. 

 

3.4 TIPOS DE FALHA 
 

 Durante uma colisão, a falha pode se propagar basicamente através de duas formas: 

progressiva e catastrófica [1]. Quando um tubo é submetido a um carregamento de 

compressão, este responde através do mecanismo de propagação de falha e a maneira que a 

falha se propaga define o quão o tubo é capaz de absorver energia.  A seguir serão abordados 

os dois tipos de propagação de falha ocorridos em tubos submetidos ao carregamento 

compressivo. 

 

3.4.1 FALHA CATASTRÓFICA 
 

 Este tipo de falha ocorre quando há um crescimento de falha intralaminar e de 

delaminação de modo instável, tipicamente em tubos com paredes finas, por razão de 

instabilidade da parede, e em tubos de compósitos reforçados com fibras frágeis quando as 

lâminas não sofrem flexão ou fraturam com delaminação menor que a espessura de uma 

lâmina [1]. 

 Durante o carregamento aplicado ao elemento estrutural em estudo (tubo), as falhas 

catastróficas são caracterizadas por um aumento súbito do valor da carga até atingir o limite 

de resistência (σU) do material, seguido por uma redução rápida desta até a ruptura do tubo 

(figura 4). Como resultado disto, a quantidade de energia absorvida é pequena e o valor do 

pico de carga atingido é muito alto para prevenir danos aos passageiros. 
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Figura 4. Curva típica de carga x deslocamento obtida através da compressão com falha 

catastrófica. 

 

3.4.2 FALHA PROGRESSIVA 
 

 A falha progressiva em tubos de compósitos é normalmente produzida por um 

iniciador de falha (chanfro) em uma das extremidades ou em alguma posição ao longo do 

tubo. Este chanfro funciona com uma espécie de “gatilho” produzido em uma das 

extremidades ou seções do elemento estrutural em estudo (tubos), agindo como um 

concentrador de tensão e fazendo com que a falha se inicie em um local específico do 

elemento estrutural. Este iniciador de falha tem como objetivo reduzir o pico de carga inicial, 

fazendo com que a falha ocorra de forma estável e progressiva [1]. 

 Na figura 5, está mostrado um exemplo de iniciador de falha, onde uma amostra foi 

chanfrada em uma das extremidades, com um ângulo de 45°. 

 

 

 

 
   Chanfro de 45º  

 

 

 

 

Figura 5. Ilustração do chanfro em uma das extremidades do tubo [8]. 
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 A principal vantagem do tipo de falha progressiva ocorrer em estruturas desenvolvidas 

para absorção de energia é o fato da energia absorvida em falhas progressivas ser muito maior 

que a energia absorvida em falhas catastróficas. Além disso, as estruturas desenvolvidas para 

reagir à carga por falha progressiva falham sob um nível de tensão menor que as estruturas 

que reagem à carga com falha do tipo catastrófica [1]. 

Alguns pesquisadores apresentaram um modelo conceitual da zona de falha ocorrida 

durante um carregamento estático aplicado axialmente em um tubo de seção circular com a 

presença de chanfro, apontando o tipo de falha progressiva [9,10], como mostrado na figura 6. 

 
Figura 6. Corte longitudinal de um tubo ilustrando a zona de ruptura iniciada com chanfro 

[12]. 

  

 Com relação ao tipo de seção transversal do tubo, alguns autores descrevem que o 

mecanismo de fratura ocorre similarmente para tubos de seção circular e quadrada, 

submetidos à carga axial. As principais características deste mecanismo de dano são [5,11]: 

− Uma cunha anular de material altamente fragmentado, é forçada axialmente através da 

parede do tubo; 

− Surge uma micro-fratura na parede interna do tubo que se desenvolve na frente da zona de 

compressão perto da extremidade da cunha propagando-se a uma taxa que aproxima da 

taxa da carga de compressão. 

− Dois grupos contínuos de lâminas se deformam rapidamente se inclinando para parte 

interna e/ou externa do tubo como resultado principalmente da delaminação na zona de 

compressão e; 
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− Uma zona muito deformada (zona de compressão-tração), que se estende entre a trinca 

central e os limites da parede do tubo, mostrando um tipo de dano que é uma combinação 

de tração e compressão. 

Em geral, o comportamento (ou a resposta mecânica) das fibras durante o processo de 

esmagamento é dependente da sua orientação. Fibras orientadas axialmente (com o ângulo de 

0° em relação ao eixo do tubo) são inclinadas para dentro e para fora do tubo, com ou sem 

fratura, de acordo com a flexibilidade e restrições aferidas pelas outras fibras. Essa 

flexibilidade está efetivamente relacionada com a forma que as fibras estão dispostas no 

material compósito. Fibras alinhadas na direção circunferencial (90°) podem somente 

expandir para fora do tubo por fratura, ou para dentro por fratura ou flambagem. 

De acordo com vários pesquisadores [12,13], as principais fontes de dissipação de 

energia durante o processo de colapso são: 

− Propagação de trinca na parede do tubo; 

− Dobramento de grupos de lâminas devido a delaminação; 

− Divisão axial de grupos de lâminas; 

− Dano nas lâminas individuais devido ao pequeno raio de curvatura no limite da zona de 

delaminação; 

− Resistência ao deslizamento axial entre lâminas adjacentes devido ao atrito; 

− Resistência à penetração dos fragmentos do tubo formados devido ao atrito, e; 

− Resistência para lâminas deslizarem no plano de aplicação de carga devido ao atrito.  

 

 Quando a carga é aplicada, na extremidade do iniciador de falha (chanfro) ocorrem 

falhas locais e delaminações e pequenas fraturas intralaminares são formadas, sendo que o 

tamanho destas determina o tipo de falha progressiva. As falhas progressivas e estáveis que os 

tubos de compósitos apresentam quando submetidos a carregamento de compressão podem 

ser classificadas em três tipos básicos: Fragmentação ou cisalhamento transversal, 

delaminação com dispersão lateral de lâminas ou flexão de lâmina, e dobramento progressivo 

ou flambagem local [14]. Outros autores afirmam ainda a existência de mais um modo de 

falha: a fratura frágil [1]. 

A fragmentação é caracterizada por uma forma de cunha na seção transversal laminada 

com uma ou múltiplas pequenas trincas longitudinais e delaminações que se formam em 

grupos de lâminas (Figura 7). Tubos reforçados com fibras frágeis apresentam este tipo de 

falha. Quando a fragmentação ocorre, o comprimento das delaminações e das trincas 
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longitudinais são menores que a espessura da lâmina. O mecanismo de crescimento de 

delaminações e a fratura de grupos de lâminas controlam o processo de propagação de falha. 
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Figura 7. Deformação do tipo fragmentação [1].  

 

O tipo de falha por delaminação com dispersão lateral de lâminas ou flexão de lâmina 

caracteriza-se por apresentar grandes delaminações e longas trincas intralaminares e paralelas 

às fibras (Figura 8). Os grupos de lâminas não fraturam. Tubos reforçados com fibras frágeis 

apresentam este tipo de propagação de dano. Neste caso, o principal mecanismo de absorção 

de energia é o crescimento de trinca na matriz. Mecanismo como crescimento de delaminação 

e de trincas intralaminares e paralelas às fibras controlam o processo de falha deste tipo. 
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Figura 8. Deformação do tipo com delaminação com dispersão lateral de lâminas [1]. 

  

 O tipo de falha por dobramento progressivo é caracterizado pela ocorrência de 

flambagens locais. Este tipo é exibido tanto para materiais reforçados por fibras frágeis 

quanto por fibras dúcteis. As deformações plásticas da fibra e/ou matriz controlam este tipo de 

processo de deformação (Figura 9). 
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Figura 9. Deformação do tipo dobramento progressivo [1]. 

  



3 Revisão Bibliográfica 30

O mecanismo de falha do tipo fratura frágil é a combinação de dois tipos de dano: 

fragmentação e dispersão lateral de lâminas (Figura 10). Este tipo é exibido em tubos 

reforçados por fibras frágeis. O principal mecanismo de absorção de energia é a fratura dos 

grupos de lâminas. Quando ocorre a fratura frágil, o comprimento das delaminações está entre 

a espessura de 1 e 10 lâminas. 

Grupo de lâminas 
fraturado 

Grupo de lâminas 

Extremidade em 
forma de cunha 

Flexão lateral do 
grupo de lâminas Delaminações 

Crescimento de 
delaminações 

Grupo de lâminas 
Trincas longitudinais 

        Formação de delaminação

 
Figura 10. Tipo fratura frágil [1]. 

  

 A fragmentação e a dispersão lateral de lâminas são os tipos de falha exibidos 

tipicamente em compósitos de matriz termofixa reforçados por fibras frágeis, como carbono e 

vidro. No caso de tubos de matriz termofixa reforçados com fibras dúcteis, tal como kevlar, o 

dobramento progressivo ocorre durante a aplicação da carga de compressão similarmente aos 

produzidos em metais dúcteis [1]. A integridade dos compósitos reforçados com fibras dúcteis 

é resultado da plasticidade da fibra e da matriz, com uma deformação sem trincas ou 

rompimento de fibras. 

 

3.5 FATORES QUE AFETAM A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA 
 

Um grande número de pesquisadores tem investigado os vários parâmetros que 

envolvem a capacidade de absorção de energia dos materiais compósitos. A análise da 

capacidade de absorção de energia em materiais compósitos não é facilmente realizada, pois 
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há diversos fatores que influenciam esta análise, como por exemplo: tipo de reforço e matriz 

do compósito, disposição (orientação) das fibras, geometria da amostra, velocidade do ensaio, 

processo de fabricação e fração de volume de fibra. 

3.5.1 FIBRAS 
 

O tipo de fibra utilizado como reforço em materiais compósitos é fundamental para se 

determinar as características de absorção de energia deste compósito. É importante mencionar 

que a diminuição da densidade volumétrica da fibra utilizada no compósito, faz com que haja 

um aumento da capacidade específica de absorção de energia. Além disso, quanto maior a 

resistência mecânica da fibra, maior a capacidade de absorção de energia. Variações no 

módulo da fibra afetam menos a capacidade de absorção de energia do compósito que a sua 

tensão de fratura [1]. 

Muitos pesquisadores têm concentrado seus estudos em compósitos envolvendo fibras 

de carbono, vidro ou aramida reforçando resinas termofixas como, por exemplo, resina epóxi. 

Vários trabalhos publicados relatam que, comparando-se amostras semelhantes, ou seja, de 

mesmas características (dimensões e processo de fabricação), o tubo de carbono/epóxi, possui 

uma capacidade de absorção de energia superior a dos tubos de vidro/epóxi ou aramida/epóxi 

[15, 16, 17, 18, 19]. Amostras de compósitos híbridos também foram investigadas na tentativa 

de combinar as melhores características de absorção de energia dos diferentes tipos de fibras, 

em um único material compósito. 

Em um trabalho de pesquisa realizado anteriormente, o efeito do tipo de fibra utilizada 

como reforço em compósitos na capacidade de absorção de energia foi investigado [20]. O 

trabalho utilizou PEEK (poli-éter-éter-cetona) como matriz para todos os tubos investigados. 

As fibras utilizadas foram: fibras de carbono do tipo AS4 e IM7 e fibra de vidro tipo S2 

(tabela 1). As fibras estavam orientadas, em todos os tubos investigados, paralelamente ao 

eixo do tubo. O dano se propagou de forma progressiva através do tipo de falha com dispersão 

lateral de lâminas. Tubos de S2/PEEK apresentaram energia específica 30% mais baixa em 

relação aos tubos de AS4/PEEK e IM7/PEEK, embora a tensão média de compressão do 

S2/PEEK ser comparável a dos tubos de AS4/PEEK e IM7/PEEK. Isto ocorre devido à baixa 

densidade volumétrica da fibra de carbono utilizada como reforço, mais baixa que a do vidro. 

A maior ductilidade da fibra de carbono tipo IM7 quando comparada com a AS4 não afetou a 

capacidade de absorção, pois os tubos utilizando-as como reforço apresentaram capacidades 
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de absorção de energia similares. Um outro estudo concluiu que compósitos com fibras com 

maiores tensões de fratura apresentam maiores propriedades de absorção de energia [15]. 

 

Tabela 1. Efeito do Tipo de Fibra na Capacidade de Absorção de Energia Específica [20]. 

Tipo de Fibra Energia Específica de Absorção Es (kJ/kg) 

Carbono AS4 194 

Carbono IM7 202 

Vidro S2 143 

 

3.5.2 MATRIZES 
 

Assim como a fibra, a matriz utilizada nos materiais compósitos também afeta a 

capacidade de absorção de energia dos mesmos. A seguir serão mencionadas algumas 

características a respeito do efeito do tipo de matriz sobre a capacidade de absorção de 

energia. 

Investigações anteriores demonstraram que a absorção de energia específica de 

materiais compósitos é função das propriedades da matriz polimérica como resistência à 

tração e módulo elástico, mas não especificamente da tenacidade à fratura [21]. Outros 

trabalhos mostram ainda a dependência de outras propriedades da matriz como resistência à 

compressão, ductilidade [16], e ao contrário do trabalho anterior, da tenacidade à fratura [20, 

21]. Um aumento na ductilidade da matriz promove uma maior capacidade de absorção de 

energia quando fibras frágeis são utilizadas como reforço. Entretanto, a absorção de energia 

em compósitos reforçados por fibras dúcteis diminui com o aumento da ductilidade da matriz. 

Mudanças no módulo de elasticidade da matriz tem muito pouco efeito sobre a capacidade de 

absorção de energia para compósitos reforçados por fibras dúcteis. 

Os efeitos das propriedades das matrizes termofixas na capacidade de absorção de 

energia do compósito ainda não estão bem entendidos e mais estudos ainda são necessários 

para este tipo de matriz. Em um estudo realizado anteriormente [21], a capacidade de 

absorção de energia de tubos de compósitos de seção transversal circular foi investigada, 

utilizando-se como reforço, fibras de carbono unidirecionais dispostas paralelamente ao eixo 

do tubo. Neste estudo, comparou-se o efeito do tipo de matriz, utilizando matriz termoplástica 

(PEEK) e matriz termofixa (epóxi) e observou-se um excepcional valor de energia específica 

absorvida – em torno de 180 kJ/kg no caso do compósito PEEK/carbono. Este valor obtido foi 
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aproximadamente o dobro do valor obtido pelo compósito carbono-epóxi. Esta diferença de 

valores foi atribuída à resistência que a matriz PEEK oferece ao crescimento de trinca entre as 

fibras, impedindo desta forma, que esta fratura ocorra até o início da propagação de dano de 

forma progressiva e estável. 

Um estudo com o objetivo de analisar o efeito de diferentes matrizes termoplásticas 

reforçadas por fibra de carbono na capacidade de absorção de energia, incluiu as seguintes 

matrizes: poli-éter-imida (PEI), poli-imida (PI), poli-imida de poli-arilsufona (PAS) e Poli-

éter-éter-cetona (PEEK) [22]. Foi constatada a seguinte ordem de dissipação de energia 

específica com estes tipos de matrizes: PEEK>PEI>PI>PAS. O maior valor de energia 

específica foi observado no tubo de compósito PEEK/carbono. 

Um outro grupo de pesquisadores seguiu esta linha de pesquisa e repetiu a análise da 

influência do tipo de matriz na capacidade de absorção de energia específica [23]. Em um 

outro estudo [16] repetindo a pesquisa anterior, e incluindo uma matriz termofixa (epóxi), 

constatou-se que os compósitos de matrizes termoplásticas apresentaram valores de absorção 

de energia superiores ao compósito de matriz termofixa. Os valores de energia específica para 

os compósitos de matrizes termoplásticas variaram entre ES = 128-194 kJ/kg enquanto que o 

valor obtido com matriz epóxi foi ES = 110 kJ/kg. Estes resultados podem ser visualizados na 

tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2. Efeito da Matriz na Absorção de Energia Específica ES (kJ/kg) [23]. 

Matriz Absorção de Energia Específica Es (kJ/kg) 

Poli-éter-éter-cetona (PEEK) 194 

Poli-éter-imida (PEI) 155 

Poli-imida (PI) 131 

Poli-imida de poli-arilsufona (PAS) 128 

Epóxi 110 

OBS: Ensaio de compressão axial com velocidade constante de 1 mm/min e orientação das 

fibras de 0° em relação ao eixo do tubo. 
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3.5.3 DISPOSIÇÃO DAS FIBRAS EM TUBOS DE COMPÓSITOS. 
 

A capacidade de absorção de energia em tubos de compósitos varia também com a 

orientação das fibras. Em trabalhos anteriores, foram observadas variações consideráveis na 

capacidade de absorção de energia através de testes quase-estáticos em tubos de seção circular 

de carbono/epóxi, com as fibras orientadas a [0°/±θ] com relação ao eixo do tubo, e o ângulo 

θ variando entre 0° < θ < 45°. Observou-se um decréscimo na absorção de energia com o 

aumento do θ. Menores variações também foram observadas em tubos de seção circular de 

aramida/epóxi [0°/±θ] e em tubos de fibra de vidro/epóxi [0/±θ] com o ângulo de orientação 

variando entre 45° < θ <90º, onde foi constatado um aumento da capacidade de absorção de 

energia específica com o aumento do θ [24]. 

Estudos conduzidos por outros pesquisadores também confirmam que a capacidade de 

absorção de energia específica varia com a orientação das fibras [25, 26], mas afirmam que a 

natureza dessa variação difere da descrita em estudo anterior. Os resultados desses estudos 

mostram que a capacidade de absorção de energia específica para os compósitos 

carbono/epóxi, vidro/epóxi e aramida/epóxi, com seqüência de laminação dada por [02/±θ], 

aumenta com o aumento de θ (com θ variando entre 0° a 90°). 

Ainda com relação à influência da orientação de fibra, outros autores [27], observaram 

o comportamento de amostras confeccionadas com carbono/PEEK, com a presença do 

chanfro de 45º, nas orientações de fibra 0º, ± 30º e ± 45º, e concluíram que as amostras que 

apresentaram maior absorção de energia, foram as que possuíam fibras direcionadas a 0º, 

seguidas das amostras com as fibras direcionadas a ± 30º e por último, as de ±45º, como 

ilustrado nas figuras 11, 12 e 13. 
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Figura 11. Gráfico da Força x Deflexão para corpos-de-prova carbono/PEEK 0º e chanfrados 

[27]. 
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Figura 12. Gráfico da Força x Deflexão para corpos-de-prova carbono/PEEK ± 30º e 

chanfrados [27]. 
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Figura 13. Gráfico da Força x Deflexão para corpos-de-prova carbono/PEEK ± 45º e 

chanfrados [27]. 

 

 A mesma análise foi realizada para os corpos-de-prova sem a presença do chanfro de 

45° (Figura 14) e pode-se perceber que capacidade de absorção de energia das amostras sem a 

presença do chanfro é bem inferior a das amostras com a presença destes. Analisando as 

curvas de força x deflexão dos diferentes compósitos percebe-se que a área abaixo da curva 

para os corpos sem o chanfro é bem inferior em relação aos corpos com chanfro. Isto se deve 

a propagação de fratura que ocorreu de forma catastrófica e instável nos corpos-de-prova sem 

chanfro. 
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Figura 14. Curva Força x Deflexão do compósito carbono/PEEK sem chanfro [27]. 

  

 Percebe-se, portanto que, em se tratando de materiais compósitos, existem vários 

fatores que podem influenciar a resposta do material submetido a um carregamento, afetando 

significativamente a capacidade de absorção de energia desses materiais. 

 

3.5.4 FORMA DA SEÇÃO TRANSVERSAL DO TUBO 
 

 Alguns pesquisadores [17] têm investigado a influência que o tipo de seção transversal 

de tubos tem sobre a capacidade de absorção de energia. Em geral, o tipo de material (matriz e 

fibra) assim como o tipo de seção transversal e outros fatores afetam significativamente o 

mecanismo de fratura e, portanto, o valor da energia específica absorvida. 

 Investigações realizadas anteriormente apontam que tubos de compósitos de seção 

circular possuem maior capacidade de absorção de energia específica quando comparadas 

com corpos-de-prova de seções quadradas e retangulares. A ordem de capacidade de absorção 

de energia específica é: circular > quadrada > retangular [28, 29]. 

 Trabalhos publicados na literatura [30, 31] indicam que a capacidade de absorção de 

energia de tubos é uma função não-linear da razão do diâmetro médio pela espessura, (D/t) 

para tubos de seção circular de carbono/epóxi e aramida/epóxi [± 45]. Observou-se que ocorre 

uma redução na absorção de energia com o aumento de D/t. Esta observação é também 

apoiada por dados obtidos em outras pesquisas [11, 25, 32]. Além disso, resultados 

experimentais mostraram que amostras de carbono/epóxi exibiram diferentes dependências 

não-lineares de D/t para amostras de diferentes diâmetros internos [30, 31]. Amostras do 
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compósito aramida/epóxi de todos os diâmetros não apresentaram nenhuma dependência 

relacionada ao diâmetro interno. Isto significa que tubos de aramida/epóxi podem ser 

projetados em escala para aplicações de absorção de energia, enquanto que os de 

carbono/epóxi não. 

Estudo realizado anteriormente demonstrou que não só o tipo de seção, mas também, a 

espessura da parede destes tubos estava diretamente ligada à capacidade de absorção de 

energia [8]. Dependendo dos tipos de materiais empregados, podem ser obtidas estruturas 

instáveis, ou seja, estruturas que falhem de forma catastrófica. Portanto, o estudo do tamanho 

crítico deste tubo (D/t) é essencial, pois esse tamanho crítico irá depender do tipo de fibra e de 

como estas fibras estarão dispostas nos tubos. 

Uma investigação aplicando carregamento axial estático em tubos de seção circular, de 

fibra de vidro/poliéster, usou a razão t/D (onde t é a espessura da parede do tubo e D é o 

diâmetro médio do tubo) como um parâmetro para examinar a variação da energia total 

absorvida, indicando que a energia absorvida aumenta com o aumento da relação t/D [33]. 

Para analisar o tipo de resposta carga x deslocamento em tubos é necessário assegurar 

que nem fratura frágil nem qualquer forma de deformação instável ocorrerão. Entretanto sabe-

se que isto não é possível em tubos com extremidades planas, sem a inserção de um 

mecanismo de iniciador de falha (chanfro) que promova algum tipo de deformação 

progressiva.  

Um estudo anterior mostra que, ao modificar uma seção do tubo introduzindo um 

chanfro, pode-se reduzir substancialmente o pico de carga empregada nas amostras, sem 

afetar a carga de falha progressiva [24], como mostrado na figura 15. 
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Figura 15. Efeito do chanfro na resposta carga x deflexão em tubos de compósitos [11]. 
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Um estudo demonstrou que tubos de seção quadrada e retangular são geralmente 

menos eficientes em absorver energia que os tubos de seção circular [28]. Estas observações 

também são sustentadas por outros pesquisadores que afirmam que tubos de seção quadrada e 

retangular têm respectivamente 0,8 e 0,5 da capacidade de absorção de energia específica de 

tubos de seção circular com as mesmas condições [11, 25, 32]. 

A razão para a baixa capacidade de absorção de energia específica de tubos de seção 

quadrada e retangular é geralmente atribuída ao fato de que os vértices destes agem como 

concentradores de tensões resultando em uma falha instável com baixa absorção de energia 

[34]. 

 

3.5.5 VELOCIDADE DE ENSAIO 
 

A capacidade de absorção de energia de um componente estrutural de compósito é 

função da velocidade de ensaio quando a resposta do mecanismo de fratura é uma função da 

taxa de carregamento. O tipo de fibra bem como a disposição desta no tubo, é um fator muito 

importante, pois determina a resistência ao impacto em baixa taxa de carregamento. Portanto, 

os efeitos da velocidade de ensaio sobre a capacidade de absorção de energia dependerão do 

tipo de material compósito e também do sistema de ensaio utilizado [1]. 

 Um estudo que investigou a resposta ao carregamento axial em tubos de seção circular 

concluiu que a capacidade de absorção de energia dos tubos testados pode ser mais ou menos 

influenciada pela velocidade de deformação, dependendo de fatores como tipo de matriz e 

arranjo de fibras [6]. Neste estudo, as amostras foram submetidas a carregamentos de 

compressão com velocidades constantes entre 0.01 m/s e 12 m/s. A influência da velocidade 

de aplicação de carga em corpos-de-prova de carbono/epóxi e aramida/epóxi foi investigada. 

No intervalo de velocidades estudado, observou-se que ocorreu um aumento na absorção de 

energia de até 35 % (dependendo da orientação das fibras) com o aumento da velocidade de 

aplicação de carga, para corpos-de-prova de carbono/epóxi com orientação de fibra [±θ]3. Os 

compósitos aramida/epóxi mostraram-se mais dependentes da velocidade de aplicação de 

carga e a capacidade de absorção de energia aumentou entre 20 % e 45 % no intervalo 

estudado. Entretanto, a capacidade de absorção de energia de tubos de compósito 

carbono/epóxi [0/±θ]2 mostrou-se não ser dependente da velocidade de ensaio. Pode-se então 

concluir que, para os tubos carbono/epóxi com configuração de fibra [0/±θ]2, a fibra de 

carbono, que não é dependente da taxa de carregamento, controla o processo de esmagamento 
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enquanto que nos tubos com orientação de fibra [±θ]3, o processo de esmagamento é 

controlado pela matriz. 

 Outro estudo investigou a influência da velocidade de deformação para compósitos de 

fibra de vidro/resina éster-vinílica, testando-os em um intervalo de velocidades entre 0.13 –

2.54 mm/min [35]. Verificou-se que a energia específica aumentava de forma linear com o 

logaritmo da velocidade de deformação. Outros autores observaram ainda um aumento da 

absorção de energia específica com o aumento da taxa de carregamento acima da velocidade 

de impacto de 8,5 m/s para tubos de grafite/epóxi e fibra de vidro/epóxi com a disposição de 

fibra [0/90]n [36]. 

 

3.5.6 PARÂMETROS DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO 
 

Com relação a influência de parâmetros do processo de fabricação sobre a capacidade 

de absorção de energia de compósitos, observa-se que, para as matrizes termoplásticas, a 

capacidade de absorção de energia é afetada pela taxa de resfriamento durante a fabricação, já 

que esta afeta a cristalinidade da matriz e esta cristalinidade, influencia a tenacidade à fratura 

da matriz. O aumento da tenacidade à fratura da matriz devido ao aumento da taxa de 

resfriamento promove o aumento da capacidade de absorção de energia dos compósitos com 

matriz termoplástica [1]. 

Durante o processo de fabricação, os materiais são submetidos a resfriamento e as 

propriedades mecânicas para compósitos com matrizes termoplásticas são dependentes da 

taxa de resfriamento do processo de fabricação [37]. Uma investigação sobre esse efeito 

envolveu tubos de compósito carbono/PEEK com as fibras orientadas paralelamente ao eixo 

do tubo, confeccionados utilizando-se a técnica do mandril termicamente expandido de PTFE 

[37]. Todos os tubos possuíam um chanfro de 45° e foram ensaiados com a velocidade de 1 

mm/min. A fabricação foi realizada utilizando-se três tipos de resfriamento: resfriamento 

rápido realizado através de imersão em água fria (95,5 °C/min), resfriamento gradual ao ar 

(8,2 °C/min) e resfriamento lento dentro do forno desligado (0,7 °C/min). 

Concluiu-se que a velocidade de resfriamento afeta significativamente as propriedades 

de absorção de energia. Compósitos resfriados rapidamente obtiveram maiores valores de 

energia específica 226 kJ/kg enquanto que os resfriados gradualmente e de resfriamento lento 

apresentaram valores de 197 kJ/kg (tabela 3). 

Para as matrizes termofixas, são poucos os estudos publicados na literatura sobre os 

efeitos das condições de processamento sobre a capacidade de absorção de energia [1]. Em 
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um desses estudos, analisou-se os efeitos que as condições de processamento de matrizes 

termofixas, através do processo de RTM (moldagem por transferência de resina), têm sobre a 

capacidade de absorção de energia destes compósitos [37]. Analisou-se a influência da 

temperatura de cura, como também o tempo de pós-cura das matrizes poliésteres ortoftálica e 

éster-vinílica e analisou-se também a influência de uma matriz, epóxi. Foi constatado que as 

condições de processamento afetam significativamente a capacidade de absorção de energia. 

Compósitos com fibra de vidro/epóxi absorveram mais energia que compósitos de fibra de 

vidro/éster-vinílica e estes mais que os de fibra de vidro/poliéster. Os tubos fabricados com a 

matriz éster-vinílica apresentaram uma absorção de energia 33 % maior com relação aos tubos 

fibra de vidro/poliéster. Com relação à pós-cura, compósitos submetidos a este processo 

apresentaram melhorias significantes de propriedades até mesmo para curtos períodos de 

tempo de pós-cura. A temperatura de cura não afetou as propriedades de absorção de energia 

dos compósitos estudados. 

 

Tabela 3. Efeito das condições do processo de fabricação sobre a capacidade de absorção de 

energia específica Es [37]. 

Condições do Processamento Absorção de Energia Específica Es (kJ/kg) 

Resfriado Rapidamente (95,5° C/min) 226 

Resfriado Gradualmente (8,2° C/min) 197 

Resfriado Lentamente (0,7° C/min) 196 

 

Pode-se concluir que as condições de processamento são fundamentais para a 

determinação da capacidade de absorção de energia de tubos de compósitos. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

Neste trabalho foram confeccionados tubos de compósitos com seção transversal 

circular e quadrada, utilizando como matriz uma resina de poliéster insaturada ortoftálica 

reforçada por um tecido bidirecional de fibra de vidro-E nas seguintes disposições: 0/90° e ± 

45°, com relação ao eixo do tubo. Será investigada a influência da disposição de fibra, da 

geometria da seção transversal dos tubos, e do processo de fabricação (com e sem aplicação 

de vácuo) na capacidade de absorção de energia desses tubos. 

Os tubos de compósitos foram confeccionados para a preparação dos corpos-de-prova 

de acordo com o fluxograma mostrado na figura 16. 

 

CONFECÇÃO DOS TUBOS 
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Fluxograma de confecção dos corpos-de-prova. 
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4.1 MATERIAIS 

 

Vários dos materiais necessários para a fabricação de compósitos de matriz polimérica 

não são encontrados facilmente no comércio, sendo que alguns deles são somente vendidos 

em grandes quantidades para as indústrias e vários outros são importados. Portanto, neste 

trabalho foram realizados vários testes com materiais disponíveis no mercado para definir os 

que atendem as características necessárias de fabricação de compósitos. Os materiais 

utilizados para a confecção dos corpos-de-prova estão descritos a seguir, em detalhes, para 

facilitar a utilização deles em trabalhos futuros. 

 

 Tecido de fibra de vidro 

 

 Tecido de fibra de vidro E, bidirecional com gramatura de 120 g/m2 foi utilizado neste 

trabalho para a confecção dos tubos. Através do corte deste tecido bidirecional, podem-se 

confeccionar tubos de compósitos com duas diferentes disposições de tecido (0/90° e ±45°) 

com relação ao eixo do tubo. 

 

 Resina 

 

 A matriz utilizada para a confecção dos tubos de compósitos foi a resina de poliéster 

insaturada ortoftálica. 

 

 Catalisador 

 

O catalisador adicionado na resina poliéster na confecção dos tubos foi o MEKP 

(peróxido de metil-etil-cetona), um líquido incolor diluído (50 %) em dimetil-ftalato que é 

facilmente miscível nas resinas poliéster. Este produto é também conhecido comercialmente 

como BUTANOX. 

 

 Retardante de cura 

 

O retardante de cura utilizado para aumentar o tempo de gel da resina foi a 

Hidroquinona P.A. 
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 Solvente 

 O solvente utilizado para a limpeza dos materiais utilizados na fabricação foi o 

solvente USA 101 Thinner Polibrilho – Petrolusa. 

 

 Cera 

 

O desmoldante utilizado para facilitar o processo de desmoldagem dos tubos 

confeccionados foi o TEC GLAZE-N (MOLD RELEASE WAX OL8) produzido pela 

POLINOX, a base de cera de carnaúba e solventes derivados do petróleo. 

 

 Filme Celofane 

 

 O filme celofane foi também utilizado para facilitar o processo de desmoldagem dos 

tubos.  

 

 Tecido de Nylon 

 

 O tecido de nylon é utilizado como “peel ply”, aplicado à superfície do laminado com 

o objetivo de permitir a aplicação do vácuo após a laminação, evitando assim, que a lã acrílica 

que é aplicada sobre as camadas do tecido de nylon venha a aderir ao tubo laminado. O tecido 

de nylon adere ao laminado, mas é facilmente removido. O tecido de nylon possui uma 

porosidade que permite que as bolhas de ar e o excesso de resina existente nos tubos 

confeccionados sejam removidos. (Figura 17) 

 

 
Figura 17. Tecido de nylon. 
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 Manta de Lã Acrílica 

 

 A manta de lã acrílica tem a função de absorver as bolhas de ar e o excesso de resina 

durante o processo de cura, além de permitir o escoamento do ar quando o vácuo é aplicado 

no tubo confeccionado. Este material é comumente conhecido como acrilon, utilizado no 

preenchimento de acolchoados. (figura 18). 
 

  
Figura 18. Manta de lã acrílica. 

 

 Filme plástico para saco de vácuo 

 

 Um filme plástico foi utilizado para formar o saco de vácuo na confecção de tubos 

com vácuo. 

 

 Massa para calafetar 

 

 Utilizou-se uma massa para calafetar para a vedação do saco de vácuo, na confecção dos 

tubos com aplicação de vácuo. 

 

Equipamentos auxiliares 

 

 Moldes 

 

 Para a confecção dos tubos de seção circular, utilizou-se como molde um tubo de aço 

inox com 50 mm de diâmetro externo e 600 mm de comprimento. Para os tubos de seção 

quadrada, foi utilizado um molde de aço, com seção transversal de (50x50) mm, 600 mm de 
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comprimento, e vértices arredondados com raio de aproximadamente 5 mm (figura 19). Os 

vértices arredondados facilitam o desmolde além de minimizar danos nas fibras, que 

ocorreriam caso um molde com vértices de ângulos retos fosse utilizado. Além disso, o 

ângulo reto nos vértices da peça atuaria como concentrador de tensão reduzindo desta forma a 

resistência mecânica do tubo confeccionado. 
 

 
0 50 100

mm
0 50 100

mm

Figura 19. Moldes.  

 

 Apoios de Madeira 

 

Apoios de madeira foram confeccionados e utilizados durante o processo de laminação 

(Figura 20). Estes eram acoplados nas extremidades dos moldes, para que, durante a 

confecção dos tubos, o tensionamento pudesse ser efetuado com mais facilidade. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Apoios de Madeira. 
 

 Bomba de vácuo 

 

 A bomba de vácuo utilizada na laminação foi a de modelo 141, tipo 2VC, fabricada 

pela Indústria Mecânica PRIMAR LTDA, São Paulo/SP.  A bomba permitiu a aplicação de 

um vácuo de 400 mmHg. 
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 Balança 

 Para a pesagem dos materiais, foi utilizada uma balança digital modelo B-TEC-2200, 

classe II, com carga máxima de 2.200 g e mínima de 200 mg, da TECNAL - Equipamentos 

para Laboratório Ltda. 

 

 Dispositivo de Secagem 

 

 Um dispositivo foi construído para permitir a secagem dos tubos produzidos, 

mantendo-os em constante movimento de rotação. O movimento de rotação era provocado por 

um motor utilizado em moinho de bolas para moagem de pós-cerâmicos (GROSCHOPP 

Germany, NR. 8330794 tipo RM) onde foi adaptado um disco de madeira com 28 cm de 

diâmetro por 1,5 cm de espessura, com um furo no centro para acoplar o tubo. 

 Na outra extremidade do tubo, foi confeccionada uma haste de madeira de 77 cm. Esta 

altura permitia que o tubo fosse posicionado na mesma altura do furo do círculo de madeira 

(figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor 

Disco de madeira 
Haste de madeira 

 

Figura 21. Dispositivo de secagem. 

 

Desta forma, os tubos completaram a etapa de cura da resina com movimento de 

rotação, mantendo uma uniformidade de espessura da parede. Caso contrário, o escoamento 

da resina por gravidade faz com que a parte inferior da parede do tubo confeccionado obtenha 

uma espessura maior se comparada com a parte superior do tubo. 
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 Prensa 

 
 Uma prensa de fabricação SKAY Indústria de Máquinas Hidráulicas Ltda foi utilizada 

para facilitar o processo de desmoldagem dos tubos confeccionados com aplicação de vácuo, 

como demonstrado na Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Prensa 

 

4.2 CONFECÇÃO DOS TUBOS 

 

Todos os tubos foram confeccionados através do processo de laminação manual (hand 

lay-up). Os corpos-de-prova confeccionados e testados neste trabalho consistem de segmentos 

tubulares de seção circular ou quadrada, de acordo com o tubo utilizado. Os tubos foram 

confeccionados com diferentes disposições do tecido bi-direcional para que o efeito da 

orientação de fibra na capacidade de absorção de energia do material fosse também estudado. 

Para a confecção dos tubos, foram utilizadas 18 camadas de tecido de fibras de vidro. 

Foram confeccionados tubos com as seguintes disposições de fibra [0/90]18T e [± 45]18T. Com 

essas duas disposições, o mesmo tecido pode ser aplicado nos dois casos, e as diferentes 

disposições de reforço foram obtidas somente pela posição do tecido em relação ao eixo do 

tubo, durante o processo de laminação. 

Em metade dos tubos fabricados, um saco de vácuo (filme plástico vedado com massa 

de calafetar), foi utilizado na confecção de tubos, com o objetivo de eliminar bolhas de ar 
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existentes no laminado e também promover uma melhor compactação. Nos outros tubos, o 

saco de vácuo não foi aplicado para que o efeito da aplicação de vácuo na capacidade de 

absorção de energia do material pudesse ser estudado. 

Em resumo, os tubos confeccionados foram os seguintes (tabela 4): 

 

Tabela 4. Tubos confeccionados. 

SEÇÃO CIRCULAR Disposição do tecido com 

relação ao eixo do tubo COM VÁCUO SEM VÁCUO 

(0/90°) 2 tubos 2 tubos 

(±45°) 2 tubos 2 tubos 

SEÇÃO QUADRADA Disposição do tecido com 

relação ao eixo do tubo COM VÁCUO SEM VÁCUO 

(0/90°) 2 tubos 2 tubos 

(±45°) 2 tubos 2 tubos 

 

O processo de confecção dos tubos será exposto a seguir sendo dividido nas seguintes 

etapas: pré-laminação, laminação e pós-laminação. 

 

• PRÉ-LAMINAÇÃO 

 

O desmoldante (cera de carnaúba) foi aplicado no molde com o auxílio de uma “estopa 

de limpeza”. Ao todo foram aplicadas cinco camadas, sendo que cada camada era aplicada 

somente após a secagem da camada anterior. Após a aplicação das camadas de cera, o molde 

foi envolvido por uma camada de filme de celofane (figura 23) para também auxiliar no 

processo de desmoldagem do tubo confeccionado. Este procedimento garantiu um processo 

de desmoldagem satisfatório. 
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Filme de 
celofane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Aplicação do Filme de Celofane. 

 

Com o celofane já aplicado no molde, o tecido de fibra de vidro previamente cortado 

nas dimensões desejadas com auxílio de um estilete era então pesado e colocado no aparato de 

apoio (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Aparato de Apoio.  

 

Este procedimento foi realizado para a confecção dos tubos com as fibras orientadas a 

0/90°. Para os tubos com as fibras orientadas a ± 45°, o tecido foi cortado nas dimensões 

desejadas e para que o tensionamento pudesse ser realizado, aplicou-se fita adesiva nas 

laterais do tecido cortado, com o objetivo de evitar que o tecido sofresse deformação durante 

o processo de laminação (figura 25). Após a cura do tubo confeccionado, as extremidades do 

tubo contendo a fita adesiva eram retiradas através do processo de corte. 
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Fita Adesiva 

                    (a)      (b) 

Figura 25. Tecido de fibra de vidro bidirecional com fita adesiva nas laterais. 

 

Antes do início do processo de laminação, as seguintes etapas são realizadas: a resina 

poliéster e o catalisador MEKP (Peróxido de metil-etil-cetona) são colocados em um 

recipiente e pesados. Com o catalisador adicionado em uma proporção de 1 % com relação ao 

peso de resina, verificou-se que o tempo de gel da resina era de aproximadamente 5 minutos, 

portanto insuficiente para laminar todo o tecido no tubo. Este problema foi solucionado 

adicionando-se à resina um retardante de cura (hidroquinona), na proporção de 0,39 g de 

hidroquinona para cada 1,0 kg de resina. Com a adição desta quantidade de retardante de cura, 

o tempo de gel da resina aumentou para aproximadamente 30 minutos – suficiente para 

completar o processo de laminação e aplicação do vácuo. 

 

 

• LAMINAÇÃO 

 

O tecido de fibra de vidro bidirecional foi cortado em uma faixa única e contínua, no 

comprimento necessário para que o tubo apresentasse a espessura desejada. Para a confecção 

dos tubos com tecido disposto a ± 45°, não foi possível o uso de uma faixa única, sendo, neste 

caso, necessárias três faixas de tecido. Para facilitar o processo de laminação, na confecção 

dos tubos com o tecido orientado a 0/90°, a faixa de tecido cortada é colocada em um aparato 
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de apoio (Figura 26), reduzindo o espaço físico necessário para a confecção dos tubos. Para 

todos os tubos, foram previstas dezoito camadas de material compósito com o tecido cortado. 

Os tubos foram confeccionados através do processo de laminação manual com 

tensionamento do tecido proporcionado pelo processo de enrolamento, que possibilita uma 

compactação das camadas laminadas. Este tensionamento é possível com os apoios de 

madeira acoplados nas extremidades do molde (Figura 26). 

No processo de laminação foi utilizada uma placa de vidro de 600 x 600 mm, sobre a 

qual o tecido era umedecido com a resina já pré-catalisada com o auxílio de um pincel. A 

tensão aplicada na laminação proporciona uma melhor compactação da camada de tecido 

laminada, como também uma maior uniformidade de espessura da parede do tubo 

confeccionado. 

Este método de tensionamento foi aplicado para a confecção dos tubos com as duas 

disposições de tecido investigadas (±45° e 0/90°). 

 

 
Figura 26. Processo de Laminação. 

 

• PÓS-LAMINAÇÃO 

 

 Para a conclusão do processo de cura dos tubos confeccionados sem aplicação de 

vácuo, construiu-se um aparato (Figura 21) que mantinha o tubo laminado em uma rotação 

constante de 34 rpm, por um período de 180 min, para assegurar maior uniformidade na 

espessura da parede do tubo. 

Para os tubos confeccionados com vácuo, após a laminação os tubos eram envolvidos 

em um tecido de nylon (figura 27), e em seguida envolvidos com três camadas de lã acrílica 
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(figura 28) com a função formar uma camada que permitisse a aplicação do vácuo, além de 

absorver o excesso de resina e permitir a remoção de bolhas com a aplicação do vácuo.  

 

 
Figura 27. Envolvimento do tubo confeccionado pelas camadas de tecido de nylon. 

 

 
                    (a)      (b) 

Figura 28. Envolvimento do tubo confeccionado pelas camadas de lã acrílica. 

 

A função do tecido de nylon era a de evitar que o tecido de lã acrílica aderisse no 

material laminado, facilitando, portanto, a desmoldagem, além de permitir a remoção de 

bolhas e do excesso de resina através dele. O tubo laminado envolto pelas camadas de tecido 

de nylon e lã acrílica era depois envolto por um saco de filme plástico que seria vedado com 

uma massa de calafetar para aplicação do vácuo (figura 29). Antes da vedação completa, uma 

mangueira era introduzida no saco de vácuo e ligada a uma bomba de vácuo. Após esta 

preparação, o vácuo era aplicado por um período de 120 min. 
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                    (a)             (b) 

Figura 29. Preparação do saco de vácuo. 

 

É necessário que todo o processo descrito seja realizado antes do início do tempo de 

gel da resina, pois ao contrário disto, as bolhas de ar existentes no tubo laminado não são 

eliminadas de forma satisfatória e sim apenas bolhas existentes na superfície do tubo 

confeccionado. 

 

4.3 PROCESSO DE DESMOLDAGEM 

 

O tubo confeccionado, já no estado sólido, era retirado do molde com o auxílio de uma 

prensa. Nesta fase do processo, verifica-se a importância da utilização de um bom 

desmoldante, pois só através da escolha correta destes materiais (desmoldante à base de cera 

de carnaúba e celofane) esse processo pode ser realizado facilmente. 

 

4.4 PREPARAÇÃO DOS CORPOS-DE-PROVA 

 

 A etapa seguinte a ser realizada é a etapa de corte dos tubos para a preparação dos 

corpos-de-prova. Através de um gabarito (figura 30 (a)), o tubo confeccionado foi 

posicionado e o processo de corte foi realizado com o auxílio de uma lâmina de serra de aço 

(STARRETT® Brasil RS1218 -12’’ - 18T). (figura 30 (b)). 
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   (a)   

Figura 30. Processo

    (b) 

 de corte dos corpos-de-prova. 

 Após o processo de corte, as extremidades dos corpos-de-prova foram lixadas com o 

estes destinada à 

term

 

objetivo de garantir o paralelismo necessário para o ensaio de compressão. 

 Ao todo foram confeccionados 16 tubos, sendo a metade d

de inação do limite de resistência (σU) e a outra metade para a determinação da 

capacidade de absorção de energia, através da determinação da tensão média de compressão 

na zona de esmagamento estável (σ ) e da densidade volumétrica ρ.  Para a determinação da 

capacidade de absorção de energia, há a necessidade de que a falha se propague de forma 

progressiva e, em função disto, foi introduzido chanfro de 45° em uma das extremidades 

desses corpos-de-prova.  Estes chanfros foram produzidos com o auxílio de uma lixa de ferro 

de granulometria 36 colada em um disco fixado em uma placa de torno como pode ser 

observado na figura 31. 
 

 

 
Figura 31. Confecção do chanfro de 45° em uma das extremidades dos corpos-de-prova. 
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 Foram produzidos, a partir de cada tubo confeccionado, sete corpos-de-prova, sendo 

cinco destes para serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial e o restante para 

determinação da densidade volumétrica do compósito. Os corpos-de-prova cortados e 

chanfrados podem ser visualizados nas figuras 32 e 33. 

 
 

 
(a)                                                                       (b) 

Figura 32. (a) Corpo  chanfro de 45° (b) 

 

s-de-prova de seção transversal circular com e sem

Detalhe do chanfro de 45°. 

 
Figura 33. Corpos-de-prova de seção quadrada com e sem chanfro de 45°. 

 

.5 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE VOLUMÉTRICA E DAS FRAÇÕES DE 

Para a determinação da densidade volumétrica dos corpos-de-prova ensaiados, foi 

utilizad

 

 

4

VOLUME DE CONSTITUINTES E DE VAZIOS DO MATERIAL 

 

a como parâmetro a norma ASTM D 792 – 00 [38], através do Método de Teste A da 

referida Norma, aplicado a materiais plásticos sólidos testados em água. 
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 Para a determinação da densidade volumétrica foram necessários os seguintes 

teria

pender a amostra; 

ersão; 

 

As amostras para a determinação da densidade volumétrica foram retiradas de corpos-

ento de determinação da densidade, inicialmente, a temperatura da água 

destilad

 seguintes: 

 

sp gr ta/tw = a/(a + w – b)  (9) 

ma is e equipamentos: 

o Arame fino para sus

o Béquer para conter o líquido (água destilada) e a amostra para im

o Água destilada, utilizada como líquido para imersão das amostras; 

o Balança analítica (Sartorius BP 210 S, d = 0,1mg). 

 

de-prova não submetidos ao carregamento de compressão e tiveram dimensões nominais de 

50 x 20 mm. Foram utilizadas 03 (três) amostras para determinação da densidade, para cada 

tipo de compósito estudado. Com o objetivo de retirar a umidade existente nas amostras, as 

mesmas foram condicionadas em uma estufa, de acordo com o procedimento D da norma 

ASTM D 5229/D 5229M [39]. Esta temperatura de condicionamento deve ser de pelo menos 

25ºC abaixo da temperatura de transição vítrea do material, de acordo com a norma ASTM D 

5229/D 5229M [39]. A determinação da temperatura de transição vítrea (tg) do material foi 

realizada com o auxílio de um equipamento de análise dinâmico-mecânica (DMA Q800 da 

TA Instruments), no modo de flexão em três pontos, e definida pelo pico do tan delta. Com o 

tg de 80ºC obtido, a temperatura de condicionamento das amostras então foi definida em 55ºC. 

Após serem colocadas na estufa com circulação de ar, na temperatura de 55ºC, as amostras 

eram pesadas em intervalos de tempo de 1 dia, até que a variação de massa fosse inferior a 

0,1 %. 

No procedim

a foi medida, com o auxílio de termômetro de mercúrio em bulbo de vidro. Depois as 

massas das amostras foram medidas, ao ar, com o auxílio da balança. As amostras foram 

então presas, através de um arame fino de aço, em um gancho localizado na parte inferior da 

balança e completamente submersas em um béquer contendo água destilada (Figura 34). Uma 

leve agitação da água foi promovida com um arame para remover bolhas de ar presas à 

amostra. A massa aparente do corpo de prova imerso (e do arame) foi determinada 

rapidamente para evitar absorção de água pelo material composto. Ao final, a massa do arame 

parcialmente imerso na água, na mesma profundidade, foi também determinada. 

 As equações utilizadas para determinação da densidade volumétrica são as

 D (kg/m3) = sp gr ta/tw x [997.5 1 + (tw – 23) x M]  (8)

onde: 
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onde: 

ssa aparente da amostra, ao ar; 

e) completamente imersa na água; 

a; 

ensidade da água para uma determinada variação de temperatura. 

a = ma

b = massa aparente da amostra (e aram

w = massa aparente do arame parcialmente imerso; 

ta = temperatura do ar; 

tw = temperatura da águ

M = ∆D/∆t = variação de d

 

 
Figura 34. Determinação da Densidade. 

 

pós a determinação da densidade volumétrica, as frações de volume das fases 

constit

orpos de prova tiveram suas massas determinadas em 

gramas (quatro casas decimais). Cadinhos limpos e condicionados a 600ºC foram também 

A

uintes e a fração de volume de vazios foram determinadas, para as amostras com fibras 

dispostas a 0/90º, de acordo com recomendações da norma ASTM D3171 – 99 [40], através 

do Método de Teste I, Procedimento G, da referida Norma, aplicado a compósitos com 

reforços de fibra de vidro.  As mesmas amostras utilizadas na determinação de densidade 

volumétrica, foram também utilizadas na determinação de fração de volume de vazios. Para 

isso, essas amostras foram novamente condicionadas de acordo com o Procedimento D da 

norma ASTM D 5229/D 5229M [39]. 

Após o condicionamento, os c
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pesado

tilizando o mesmo procedimento anteriormente mencionado, que 

resulto

 

o axial em uma 

áquina de Ensaio Universal SHIMADZU GI-100 kN, com carga máxima de 100 kN, 

localiz

 

 

        

                     (b) 

(a) (b) 

Figura 35. (a) Máquina de Ensaio Universal SHIMADZU GI-100KN  (b) Detalhe do ensaio 

s. Os cadinhos, cada um com uma amostra, foram colocados em um forno a 550ºC, por 

4 h, para a completa queima da matriz polimérica.  Após o resfriamento em um dessecador, os 

cadinhos, cada um contendo o reforço de uma amostra, foram pesados (peso em gramas com 

quatro casas decimais). 

Para o cálculo das frações de volume das fases constituintes, a densidade da resina foi 

também determinada u

u em um valor de 1,24 (g/cm3). Para a densidade da fibra de vidro, utilizou-se nos 

cálculos o valor de 2,60 (g/cm3), obtido da literatura [41]. De posse dos valores de densidade 

da matriz e do reforço, da densidade do compósito, da massa do corpo-de-prova e da massa 

do reforço, determinaram-se as frações de volume do reforço, da matriz e de vazios. 

 

4.6 PROCEDIMENTO DE ENSAIO DE COMPRESSÃO UNIAXIAL 

Os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de compressã

m

ada no laboratório de ensaios de mecânicos, do Departamento de Química da UFRN 

(figura 35).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                 

  

 

 

de compressão. 
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O ensaio de compressão uniaxial para determinação da capacidade de absorção de

 nenhuma norm

 

energia específica não foi baseado em a técnica, pela sua inexistência. Os 

parâme

inação da 

capacid

tros de ensaio foram definidos com base em trabalhos anteriores publicados na 

literatura [6,35,36]. Todos os ensaios foram realizados, em regime quase-estático, com uma 

velocidade de 5 mm/min, o que resultou em um tempo de 6 min, para cada ensaio. 

Para os corpos-de-prova chanfrados, o ensaio foi interrompido com um deslocamento 

de 30 mm. Este deslocamento mostrou-se suficiente para a análise e determ

ade de absorção de energia específica, já que não houve tendência de variação da 

tensão média σ  de propagação de falha progressiva com o aumento do deslocamento. Para os 

corpos-de-prova com extremidades retas, ensaiados para a determinação do limite de 

resistência (σU  o ensaio foi interrompido com a ruptura do material. 

 

 

),

.7 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ENERGIA 

SPECÍFICA 

dade de absorção de energia específica do compósito é determinada através 

a razão entre o valor da tensão média 

4

E

 

 A capaci

d σ  de compressão progressiva e o valor da densidade 

olumév trica do compósito, de acordo com a equação (7). O procedimento para a determinação 

da capacidade de absorção de energia dos corpos-de-prova seguiu as seguintes etapas: 

determinação da área da seção transversal dos corpos-de-prova, ensaio de compressão 

uniaxial para obtenção da tensão de falha progressiva (σ ) e determinação da densidade 

volumétrica (ρ). 

 Para a obtenção do valor da área da seção transversal dos corpos-de-prova, as 

dimensões internas e externas da seção transversal dos corpos-de-prova foram medidas. Esta 

ediçãm o foi realizada em quatro pontos distintos para cada extremidade do corpo-de-prova 

obtendo-se o valor médio, o qual serviu como base para o cálculo da área para todos os tipos 

de corpos-de-prova (seção quadrada e seção circular). 

O valor da carga média de compressão de falha progressiva ( P ) para cada corpo-de-

prova foi calculado utilizando-se uma planilha de cálculo (Microsoft® Excel) depois de 

definido o trecho de falha progressiva através da análise de cada curva obtida do ensaio de 

compressão. O valor médio da carga de compressão ( P ) foi então calculado a partir do início 

da propagação de falha progressiva até o deslocamento final (S = 30 mm). Com a 
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determinação do valor de carga média de compressão de falha progressiva ( P ) e da área da 

seção transversal do corpo-de-prova, pode-se calcular a tensão média de compressão de falha 

progressiva (σ ), necessária para a determinação da capacidade de absorção de energia 

específica de cada compósito. Sabendo-se o valor da tensão média (σ ) de propagação de 

falha progressiva e da densidade volumétrica (ρ) pode-se então calcular o valor da energia 

específica absorvida, através da equação (7). 

 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

prova com 

xtremidades retas (sem chanfro).  O procedimento para determinação do limite de resistência 

a comp

 

O limite de resistência à compressão foi determinado para corpos-de-

e

ressão dos corpos-de-prova seguiu as seguintes etapas: determinação da área da seção 

transversal dos corpos-de-prova, ensaio de compressão uniaxial para obtenção da força 

máxima aplicada (Pmáx) e cálculo do limite de resistência (σU). Os procedimentos para 

obtenção do valor da área da seção transversal dos corpos-de-prova foram os mesmos 

descritos anteriormente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

 Neste capítulo serão expostos os valores das densidades volumétricas obtidas para 

cada tipo de tubo estudado, além dos resultados obtidos nos ensaios de compressão uniaxial.  

A partir desses fatores, os valores da energia específica absorvida foram calculados. Através 

do estudo dos dados obtidos nos ensaios de compressão axial, o valor da energia absorvida em 

cada tipo de tubo, bem como o modo que ocorreu a propagação de falha, é analisado e 

comparado entre os tubos. 

5.1  DENSIDADE VOLUMÉTRICA 
 
 São apresentados nas tabelas 5 e 6, os valores de densidade volumétrica de cada tipo 

de corpo-de-prova estudado. 

 
Tabela 5. Densidade volumétrica dos compósitos fabricados sem aplicação de vácuo após a 

laminação – ρ (g/cm3). 
 

Seção Circular Seção Quadrada  
(0/90°)18T (±45°)18T (0/90°)18T (±45°)18T

Amostra 1 1,69 1,56 1,64 1,66 

Amostra 2 1,68 1,58 1,60 1,66 

Amostra 3 1,69 1,59 1,63 1,65 

Média 1,69 1,58 1,62 1,66 

Desvio Padrão 0,005 0,015 0,021 0,006 
 
 

Tabela 6. Densidade volumétrica dos compósitos fabricados com aplicação de vácuo após a 
laminação – ρ (g/cm3). 

 

Seção Circular Seção Quadrada  
(0/90°)18T (±45°)18T (0/90°)18T (±45°)18T

Amostra 1 1,86 1,72 1,81 1,74 

Amostra 2 1,86 1,71 1,84 1,75 

Amostra 3 1,84 1,73 1,83 1,75 

Média 1,85 1,72 1,83 1,75 

Desvio Padrão 0,012 0,010 0,015 0,006 
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 Analisando as tabelas 5 e 6, pode-se constatar que com a aplicação de vácuo após o 

processo de laminação, houve um aumento da densidade do compósito laminado. Este fato 

comprova a eficiência da aplicação de vácuo durante a fabricação, que retirou o excesso de 

resina, promovendo uma maior compactação e consequentemente maior densidade do tubo 

laminado. 

 Ainda dos resultados de densidade, pode-se observar também que, de um modo geral, 

a densidade dos tubos confeccionados com disposição de fibra (0/90°)18T foi superior a dos 

tubos com fibras dispostas a ±45° ( a exceção ocorreu para os tubos de seção quadrada, 

fabricados sem aplicação de vácuo).  Isto pode ser atribuído ao processo de confecção do 

tubo, que foi realizado por meio de tensionamento do tecido no molde.  Para a confecção dos 

tubos com disposição de fibras ±45°, o processo de tensionamento do tecido não pode ser 

realizado com a mesma qualidade obtida com o tecido 0/90°, devido ao desfiamento do tecido 

disposto a ±45°. Este problema foi minimizado utilizando uma camada de fita adesiva nas 

laterais do tecido pré-cortado, a fim de facilitar o processo de confecção do tubo. 

 

5.2 ENSAIOS DE COMPRESSÃO UNIAXIAL 
 

 Neste item, serão expostos todos os resultados obtidos dos ensaios de compressão 

uniaxial realizados nos compósitos de seção transversal circular e de seção transversal 

quadrada. 

 

5.2.1 CORPOS-DE-PROVA COM SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR (0/90°)18T. 
 

 Apresenta-se nas figuras 36 e 37 as curvas de força x deslocamento para os corpos-de-

prova (0/90°)18T, com chanfro e sem chanfro, respectivamente, todos com aplicação de vácuo 

após a laminação. 
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Figura 36. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T, com chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação.  
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Figura 37. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T, sem chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 Comparando-se as curvas força x deslocamento dos corpos-de-prova com e sem a 

presença do chanfro (figuras 36 e 37), conclui-se que, para os corpos-de-prova com a 

presença do chanfro, a falha ocorre de forma progressiva e estável. A diferença da capacidade 

de absorção de energia para os corpos-de-prova com e sem a presença do chanfro é melhor 

visualizada através da área abaixo da curva força x deslocamento que, para os corpos com 

chanfro, é muito superior quando comparados com os corpos sem chanfro (Figuras 36 e 37). 

 Na figura 36 podem-se visualizar as curvas típicas força x deslocamento para os 

corpos-de-prova que apresentam propagação de falha de forma progressiva. Há um aumento 

da carga até um determinado valor onde há o início da propagação de falha de forma 
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progressiva e estável. Os corpos-de-prova que possuem em sua estrutura o chanfro 

apresentam este tipo de comportamento. 

 Para os corpos-de-prova sem a presença do chanfro, pode-se perceber o 

comportamento típico, com uma queda brusca da carga após atingido o valor máximo. 

 Na tabela 7 são apresentados os valores médios da área da seção transversal, força 

média de falha progressiva e da energia específica dos corpos-de-prova de seção circular 

(0/90°)18T com chanfro e com aplicação de vácuo após a laminação.  Na tabela 8, estão 

expostos os valores da força máxima, a área da seção transversal e tensão máxima dos corpos-

de-prova de seção circular (0/90°)18T sem chanfro e com aplicação de vácuo. 

  

Tabela 7. Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, com chanfro e com 
aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 Área (mm2) P (kN) σ (MPa) Es (kJ/kg) 

Amostra 1 448,7 29,2 65,1 35,2 

Amostra 2 421,8 26,6 63,0 34,1 

Amostra 3 468,8 32,1 68,6 37,1 

Amostra 4 471,4 30,5 64,6 34,9 

Amostra 5 453,1 30,4 67,2 36,3 

Média - 29,8 65,7 35,5 

Desvio Padrão - 2,1 2,2 1,2 
 
 
 
 

Tabela 8.Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, sem chanfro e com 
aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 Área (mm2) Pmáx (kN) σU (MPa) 

Amostra 1 390,8 29,0 74,1 

Amostra 2 439,2 26,5 60,4 

Amostra 3 440,1 28,4 64,5 

Amostra 4 432,2 32,7 75,6 

Amostra 5 421,8 27,8 65,9 

Média - - 68,1 

Desvio Padrão - - 6,5 
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 Comparando-se os dados apresentados nas tabelas 7 e 8, pode-se observar que a falha 

progressiva nos corpos-de-prova chanfrados ocorreu no mesmo nível de tensão 

(σ  = 65,7 MPa) do limite de resistência (σU = 68,1 MPa). 

 Na figura 38, estão expostas fotografias dos corpos-de-prova seção transversal circular 

(0/90°)18T, com chanfro, e com aplicação de vácuo após a laminação, após serem submetidos 

ao ensaio de compressão. 

 
 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 
 

(b) 
 

Figura 38. (a) Corpo-de-prova seção circular (0/90°)18T, com chanfro e com aplicação de 

vácuo após a laminação. (b) Vista Superior. 

 

 Esse tipo de dano observado ocorre devido à presença do chanfro em uma das 

extremidades do corpo-de-prova que proporciona que a falha ocorra de forma progressiva. 

Para estes corpos-de-prova chanfrados, o tipo de propagação de falha ocorrido sugere uma 

delaminação com dispersão lateral de lâminas ou flexão de lâmina. Neste caso, os grupos de 

lâminas não fraturam e o principal mecanismo de absorção de energia é o crescimento de 

trincas na matriz, de forma intralaminar e paralela às fibras e delaminação. 

 Já para os corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, sem chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação, a falha ocorre de forma diferente daquela observada nos 

corpos-de-prova com a presença do chanfro (figura 39). Os corpos-de-prova sem a presença 

de chanfro não apresentam falha progressiva.  O objetivo principal deste ensaio de 

compressão para corpos-de-prova sem a presença do chanfro é determinar o limite de 

resistência, ou seja, o quanto este compósito resiste ao carregamento de compressão uniaxial. 
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Figura 39. Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, sem chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação, após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial. 

 

 Para se determinar o efeito da aplicação de vácuo nas propriedades dos tubos, a seguir 

estão apresentadas as curvas força x deslocamento para os compósitos de seção transversal 

circular (0/90°)18T, com e sem chanfro, e sem a aplicação de vácuo após a laminação, nas 

figuras 40 e 41, respectivamente. 
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Figura 40. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T com chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação. 
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Figura 41. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T sem chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação. 
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 Os valores médios da força de falha progressiva, área da seção transversal e da energia 

específica para os corpos-de-prova de seção circular (0/90°)18T com chanfro e sem aplicação 

de vácuo após a laminação, estão apresentados na tabela 9.  Os valores da força máxima na 

ruptura, da área da seção transversal e da tensão máxima dos corpos-de-prova de seção 

circular (0/90°)18T, sem chanfro, e sem aplicação de vácuo, estão expostos na tabela 10. 

 

 

 

Tabela 9. Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, com chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação. 
 

  

 
 Área (mm2) P (kN) σ (MPa) Es (kJ/kg) 

Amostra 1 562,4 17,2 30,7 18,2 

Amostra 2 564,1 14,4 25,5 15,1 

Amostra 3 588,3 16,2 27,5 16,3 

Amostra 4 549,0 14,1 25,6 15,1 

Amostra 5 555,2 20,4 36,7 21,7 

Média - 16,4 29,2 17,3 

Desvio Padrão - 2,5 4,7 2,8 
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Tabela 10. Corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, sem chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação. 
 

 Área (mm2) Pmáx (kN) σU (MPa) 

Amostra 1 542,0 40,5 74,7 

Amostra 2 533,0 34,3 64,3 

Amostra 3 521,5 43,7 83,7 

Amostra 4 550,8 43,6 79,2 

Média - - 75,5 

Desvio Padrão - - 8,3 

 

 A seguir estão expostas fotografias dos corpos-de-prova de seção transversal circular 

(0/90°)18T, com chanfro, e sem aplicação de vácuo, logo após serem submetidos ao ensaio de 

compressão uniaxial (figura 42), bem como a fotografia dos corpos-de-prova de seção circular 

(0/90°)18T, sem chanfro, e sem aplicação de vácuo, logo após o ensaio de compressão uniaxial 

(figura 43). 

 

 
(a)              (b) 

Figura 42. Corpo-de-prova de seção circular (0/90°)18T com chanfro e sem aplicação de vácuo 

após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. (a)Vista Lateral 

(b) Vista Superior. 

 



5 Resultados e Discussão 
 

69

 
Figura 43. Corpo-de-prova de seção circular (0/90°)18T, sem chanfro e sem aplicação de vácuo 

após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 

 

 Com base na figura 42 e na literatura [1], pode-se sugerir que o tipo de falha ocorrido 

foi por fratura frágil que é a combinação de dois tipos de deformação: fragmentação e 

dispersão lateral de lâminas. Este tipo de deformação é normalmente exibido em tubos 

reforçados por fibras frágeis, onde o principal mecanismo de absorção de energia é a fratura 

dos grupos de lâminas. 

 Pode-se observar que a energia absorvida nestes corpos-de-prova sem a aplicação de 

vácuo após a laminação foi muito menor quando comparado aos corpos-de-prova com 

aplicação de vácuo após a laminação, já que a tensão média para a falha progressiva é 

aproximadamente a metade daquela observada no caso onde o vácuo foi aplicado.(tabelas 7 e 

9). 

 Com base nos dados das tabelas 7, 8, 9 e 10, pode-se afirmar que o valor dos desvios 

padrão para os corpos-de-prova sem a aplicação de vácuo após a laminação foi maior quando 

comparados aos que tiveram a aplicação de vácuo após a laminação. A aplicação de vácuo 

após a laminação promoveu uma maior uniformidade de propriedades mecânicas aos tubos 

confeccionados, obtendo-se desta forma, um menor desvio padrão. 

Para os corpos-de-prova de seção transversal circular (0/90°)18T, sem chanfro e sem 

aplicação de vácuo após a laminação, verificou-se que ocorreu uma rápida propagação de 

falha, típica dos corpos-de-prova sem a presença do chanfro, confirmando a expectativa de 

pouca absorção de energia sem a presença do chanfro. 

Comparando-se os dados das tabelas 8 e 10, observa-se que houve uma redução do 

valor do limite de resistência dos corpos-de-prova com aplicação de vácuo (σU = 68,1 MPa) 

quando comparados aos valores de limite de resistência dos corpos-de-prova sem aplicação de 

vácuo (σU = 75,5 MPa), ao contrário do que se poderia esperar, já que como regra geral, a 
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aplicação de vácuo provoca uma melhoria das propriedades mecânicas, devido melhor 

consolidação das diversas camadas do laminado. Neste caso, o comportamento observado 

pode ter sido causado pela maior estabilidade da parede do tubo para os corpos-de-prova 

fabricados sem vácuo, já que as paredes são de maior espessura (Tabela 10). 

Comparando-se os dados apresentados nas tabelas 9 e 10, pode-se observar também 

que para os corpos-de-prova fabricados sem vácuo e com chanfro, a tensão média na qual a 

falha progressiva ocorreu (σ = 29,2 MPa), foi menor que a metade da tensão limite de 

resistência (σU = 75,5 MPa).  Portanto, neste caso, o chanfro provocou um início de falha 

progressiva em um nível de tensão bem inferior ao limite de resistência. 

 

5.2.2. CORPOS-DE-PROVA DE SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR (±45°)18T. 

 

 Nesta seção estão apresentadas as curvas força x deslocamento, as figuras com os 

corpos-de-prova após os ensaios de compressão axial e as tabelas com valores de tensão 

média de falha progressiva, área da seção transversal dos corpos-de-prova, os limites de 

resistência e as energias específicas, para os compósitos com disposição de fibra de ± 45°. 

 Primeiramente, serão comparados os compósitos de seção circular (±45°)18T, com 

chanfro e com aplicação de vácuo com o mesmo tipo de compósito, mas sem a aplicação de 

vácuo. 

 As curvas força x deslocamento para os compósitos de seção circular (±45°)18T, com 

chanfro, e com aplicação de vácuo, bem como as curvas do compósito de seção circular 

(±45°)18T sem chanfro, e com aplicação de vácuo, estão mostradas nas figuras 44 e 45, 

respectivamente. 
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Figura 44. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, com chanfro e com a 

aplicação de vácuo após a laminação. 
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Figura 45. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, sem chanfro e com a 

aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 Os corpos-de-prova de seção transversal circular com fibras dispostas a (±45°), com a 

presença do chanfro quando submetidos ao carregamento de compressão, não apresentaram 

propagação de falha de forma progressiva, como mostrado na figura 44 e figura 46. Por esta 

razão, não foram apresentados os valores médios da tensão de falha progressiva σ  e da 

capacidade de absorção de energia específica (Es). Na tabela 11, a seguir, estão apresentados 

os valores da força máxima, a área da seção transversal e o limite de resistência dos corpos-

de-prova de seção transversal circular, com extremidades retas. 

 

Tabela 11. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, sem chanfro de 45° e com 

a aplicação de vácuo após a laminação. 

 Área (mm2) Pmáx (kN) σU (MPa) 

Amostra 1 480,2 13,6 28,2 

Amostra 2 485,4 7,8 16,1 

Amostra 3 467,9 12,2 26,1 

Amostra 4 463,6 11,9 25,6 

Amostra 5 460,1 9,9 21,6 

Média - - 23,6 

Desvio Padrão - - 4,8 
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Figura 46. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, com chanfro e com a 

aplicação de vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial (a) Vista lateral (b) Vista superior. 

 

 Para os compósitos de seção transversal circular (±45°)18T, com chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação, houve um comportamento não esperado. A presença do 

chanfro não proporcionou que a falha se iniciasse e se propagasse de forma estável. O que 

ocorreu na verdade foi o esmagamento do chanfro devido ao carregamento compressivo e 

desta forma, o corpo-de-prova tornou-se um corpo sem a presença do chanfro, fazendo com 

que a falha se iniciasse em diversas regiões no corpo-de-prova e, com isto, a energia 

absorvida foi muito pequena. (figura 46 (a)). Desta forma não houve falha progressiva estável, 

apesar da presença do chanfro. O ensaio para esses tipos de compósitos foi interrompido para 

uma deflexão de 5 mm, ficando clara a falha não progressiva. 

 O comportamento dos tubos de compósito de seção transversal circular (±45°)18T, sem 

chanfro e com a aplicação de vácuo após a laminação foi semelhantes ao comportamento dos 

compósitos de seção transversal circular (±45°)18T com chanfro. Houve a iniciação de falha 

em várias regiões do compósito, fazendo com que esses absorvessem pouca energia, devido à 

propagação de falha de forma instável. (figura 47). 
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(a)        (b) 

Figura 47. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, sem chanfro de 45 °e com 

a aplicação de vácuo após a laminação, após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial. (a) Vista lateral (b) Vista superior. 
 

 A seguir estão apresentadas as curvas de força x deslocamento dos compósitos de 

seção circular (±45°)18T, com chanfro (figura 48) e sem chanfro (figura 59), sem a aplicação 

de vácuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deslocamento (mm) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30

P  

Fo
rç

a(
K

N
)

Fo
rç

a 
(k

N
) 

Deslocamento(mm)Deslocamento (mm)

Figura 48. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação. 
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Figura 49. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 Na tabela 12, estão mostrados os valores médios da força de propagação de falha, área 

da seção transversal e de energia específica, para os compósitos de seção transversal circular 

(±45°)18T, com chanfro e sem aplicação de vácuo após a laminação. Os valores da tensão 

máxima para os compósitos de seção transversal circular (±45°)18T, sem aplicação de vácuo, 

estão na tabela 13. 

 

Tabela 12. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação. 
 

 

 Área (mm2) P (kN) σ (MPa) Es (kJ/kg) 

Amostra 1 566,8 26,9 47,4 30,0 

Amostra 2 585,6 25,5 43,5 27,5 

Amostra 3 565,0 19,0 33,7 21,3 

Amostra 4 555,2 23,4 42,2 26,7 

Amostra 5 642,3 17,0 26,5 16,8 

Média - 22,4 38,7 24,5 

Desvio Padrão - 4,2 8,4 5,3 
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Tabela 13. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação. 
 

 Área (mm2) Pmáx (kN) σU (MPa) 

Amostra 1 637,7 38,6 60,5 

Amostra 2 650,4 41,4 63,7 

Amostra 3 590,9 41,5 70,2 

Amostra 4 612,5 37,2 60,7 

Amostra 5 609,8 35,4 58,0 

Média - - 62,6 

Desvio Padrão - - 4,2 
 

 Comparando-se os valores das tabelas 9 e 12, percebe-se que os valores de tensão 

média de compressão de falha progressiva (σ ) dos corpos-de-prova de seção transversal 

circular (0/90°)18T e fabricados sem vácuo (σ =29,2 MPa), foram inferiores aos valores 

obtidos pelos corpos-de-prova de mesma seção transversal e fibras dispostas a ±45°, também 

fabricados sem vácuo (σ =38,7 MPa), ou seja, apenas variando-se a disposição do tecido. 

Com isso, a capacidade de absorção de energia dos tubos com fibras dispostas a 0/90° 

(E = 17,3 kJ/kg) foi também menor que nos caso de fibras a ±45° (E = 24,5 kJ/kg). 

 Na figura 50 (a) e (b) é mostrada a falha ocorrida para os compósitos de seção 

transversal circular (±45°)18T, com chanfro e sem a aplicação de vácuo. A figura sugere que o 

tipo de falha para estes corpos-de-prova foi o de fratura frágil que é a combinação de dois 

tipos de dano: fragmentação e dispersão lateral de lâminas, tendo como principal mecanismo 

de absorção de energia a fratura dos grupos de lâminas. 

                        
       (a)                (b) 

Figura 50. Corpo-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T, com chanfro e sem vácuo 

após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. (a) Vista lateral (b) Vista superior. 
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 Na figura 51, estão mostrados corpos prova de seção transversal circular (±45°)18T, 

sem chanfro e sem aplicação de vácuo após a laminação, após serem submetidos ao ensaio de 

compressão uniaxial, para determinação do limite de resistência. 

 

 
Figura 51. Corpos-de-prova de seção transversal circular (±45°)18T sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação, após serem submetidos ao ensaio de compressão 

uniaxial. 

 Para estes corpos-de-prova, a falha, após iniciada, se propaga de forma rápida e 

instável, com muito pouca absorção de energia. Alguns corpos-de-prova (Figura 51 - amostras 

3 e 5) apresentaram fraturas diferentes dos outros corpos-de-prova. Foi observado após o 

ensaio que estes corpos-de-prova sustentaram a carga aplicada através do atrito ocorrido 

durante o deslocamento de camadas que deformaram para o interior do tubo aumentando em 

duas vezes a espessura da parede do tubo e por esta razão, estes corpos-de-prova apresentaram 

este tipo de comportamento. 
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5.2.3 CORPOS-DE-PROVA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA (0/90°)18T. 
 

 Nesta seção serão abordados os resultados do ensaio de compressão uniaxial dos tubos de 

seção transversal quadrada.  Serão apresentadas as curvas força x deslocamento para os tubos de 

seção transversal quadrada com disposição de fibra (0/90°)18T, com chanfro e com aplicação de 

vácuo (figura 52), bem como as curvas força x deslocamento para determinação do limite de 

resistência dos tubos de seção transversal quadrada com disposição de fibra (0/90°)18T, sem 

chanfro e com aplicação de vácuo no processamento (figura 53).  
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Figura 52. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T, com chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação. 
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Figura 53. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T, sem chanfro e com 

aplicação de vácuo após a laminação. 
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 A seguir, estão apresentadas as tabelas com os valores médios da força de falha 

progressiva, área da seção transversal, tensão de falha progressiva e energia específica para os 

corpos-de-prova de seção transversal quadrada (0/90°)18T, com a aplicação de vácuo (tabela 14) e 

também com valores médios da força máxima, área da seção transversal e da tensão máxima 

para o mesmo tipo de compósito, sendo estes com extremidades retas (tabela 15). 

 
Tabela 14. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T, com chanfro e com a aplicação de 

vácuo após a laminação. 
 

 Área (mm2) P  (kN) σ (MPa) Es (kJ/kg) 

Amostra 1 453,7 9,2 20,2 11,0 

Amostra 2 473,3 8,5 18,1 9,9 

Amostra 3 457,9 7,4 16,1 8,8 

Amostra 4 457,2 7,24 15,8 8,6 

Amostra 5 424,8 11,3 26,6 14,5 

Média - 8,7 19,4 10,6 

Desvio Padrão - 1,6 4,4 2,4 
 

 
Tabela 15. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T, sem chanfro e com a aplicação de 

vácuo após a laminação. 
 

 Área (mm2) Pmáx (kN) σU (MPa) 

Amostra 1 462,2 32,0 69,3 

Amostra 2 504,9 33,3 65,9 

Amostra 3 473,3 31,0 65,5 

Amostra 4 475,8 29,6 62,2 

Amostra 5 473,3 34,4 72,6 

Média - - 67,1 

Desvio Padrão - - 4,0 
 

 Para os corpos-de-prova de seção transversal quadrada (0/90°)18T, com chanfro e 

processados com a aplicação de vácuo, o tipo de falha progressiva observado sugere que foi 

causada por dobramento progressivo ou flambagem local que é caracterizado pela ocorrência de 

flambagens locais (figura 54). Este tipo de dano ocorre tanto em materiais reforçados por fibras 



5 Resultados e Discussões 
 

79

frágeis quanto por fibras dúcteis e é controlado através de deformações plásticas da fibra e/ou 

matriz. 

 
Figura 54. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (0/90°)18T, com chanfro e aplicação de 

vácuo após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 

  

 Na figura 55 a seguir, estão expostos os corpos-de-prova de seção transversal quadrada 

(0/90°)18T, sem chanfro e com a aplicação de vácuo, após serem submetidos ao ensaio de 

compressão uniaxial.  Observaram-se nessas amostras de seção transversal quadradas, ensaiadas 

para determinação do limite de resistência, que a falha típica para este tipo de seção transversal é 

influenciada pelos vértices que agem como concentradores de tensão reduzindo desta forma a 

resistência mecânica destes tubos. 

 

 
Figura 55. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T sem chanfro e com aplicação de vácuo 

após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 

 

 Os gráficos apresentados a seguir, nas figuras 56 e 57, referem-se aos testes de 

compressão nos tubos compósitos de seção transversal quadrada (0/90°)18T, com e sem chanfro e 

sem a aplicação de vácuo no processamento. 
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Figura 56. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25 30

Fo
rç

a(
K

N
)

Fo
rç

a 
(k

N
) 

Deslocamento(mm)

Pmáx

Deslocamento (mm)

Figura 57. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (0/90°)18T sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 Nas tabelas 16 e 17, pode-se observar os valores médios da força de falha progressiva, 

área da seção transversal, tensão de falha progressiva, e energia absorvida dos corpos-de-prova 

de seção quadrada (0/90°)18T com e sem chanfro e sem a aplicação de vácuo no processamento. 
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Tabela 16. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (0/90°)18T, com chanfro e sem a 
aplicação de vácuo após a laminação.  

 
 

 Área (mm2) P (kN) σ (MPa) Es (kJ/kg) 

Amostra 1 814,0 13,3 16,4 10,1 

Amostra 2 825,3 11,4 13,8 8,5 

Amostra 3 803,0 13,6 17,0 10,5 

Amostra 4 933,4 13,6 14,6 9,0 

Média - 13,0 15,4 9,5 

Desvio Padrão - 1,1 1,5 0,9 
 

Tabela 17. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (0/90°)18T, sem chanfro e sem a 
aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 Área (mm2) Pmáx (kN) σU (MPa) 

Amostra 1 886,2 73,8 83,3 

Amostra 2 909,7 63,1 69,4 

Amostra 3 894,3 58,0 64,9 

Amostra 4 873,9 61,8 70,7 

Amostra 5 911,2 58,9 64,7 

Média - - 70,6 

Desvio Padrão - - 7,6 
 

 Percebe-se que os valores das áreas das seções transversais obtidas para esses tipos de 

compósitos foram muito superiores aos demais. Isto se deve a não aplicação de vácuo após a 

laminação, fazendo com que as paredes dos corpos-de-prova mantivessem a média de 4,1mm. 

Sem a aplicação de vácuo após a laminação, os tubos confeccionados também apresentaram em 

seu interior muitas bolhas, causando a redução da capacidade de absorção de energia destes 

compósitos. 

 Os corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T, fabricados sem aplicação de vácuo, 

após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial, são apresentados nas figuras 58 e 59, 

sendo que na figura 58 são mostrados os corpos-de-prova chanfrados e na figura 59 são 

mostrados os corpos-de-prova sem chanfro, para a determinação do limite de resistência. 

Os corpos-de-prova chanfrados apresentados na figura 58, sugerem que houve dois tipos 

diferentes de mecanismos falhas progressivas durante os ensaios de compressão uniaxial. Para o 
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corpo-de-prova 1 (figura 58), a falha apresentada assemelha-se ao tipo de falha por fratura frágil 

sugerido na literatura [1], enquanto que para os corpos-de-prova 2 e 3, o tipo de falha observado 

está mais próximo da falha por dobramento progressivo ou flambagem local, também sugerida 

na literatura [1]. Em todos os corpos-de-prova, o chanfro provocou um início de propagação de 

falha de forma progressiva em um nível de tensão muito abaixo do limite de resistência 

apresentado na tabela 17, o que reduziu a energia absorvida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Figura 58. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T, com chanfro e sem a aplicação de 

vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 

 

 Para os corpos-de-prova sem chanfro, houve uma variação da região de início da 

propagação de falha, mas a falha ocorreu para todos estes corpos-de-prova de forma instável e 

com propagação de falha rápida. (ver figura 59). 

 

 
Figura 59. Corpos-de-prova de seção quadrada (0/90°)18T sem chanfro e sem a aplicação de 

vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 
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5.2.4 CORPOS-DE-PROVA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA (±45°)18T. 
 

 Estão apresentadas nas figuras 60 e 61, as curvas força x deslocamento para os 

compósitos de seção transversal quadrada com disposição de fibra (±45°)18T, com e sem a 

presença do chanfro e fabricados com a aplicação de vácuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova de seção transversal quadrada 

(±45°)18T, com chanfro e com a aplicação de vácuo após a laminação. 
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Figura 61. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova de seção transversal quadrada 

(±45°)18T, sem chanfro e com a aplicação de vácuo após a laminação. 
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 Observou-se que para esses tipos de corpos-de-prova de seção transversal quadrada 

(±45°)18T, com e sem chanfro e com vácuo, a absorção de energia foi muito pequena, e para uma 

melhor análise das curvas força x deslocamento obtidas através do ensaio de compressão 

uniaxial, a escala foi reduzida. 

 Analisando as curvas de força x deslocamento na figura 60, pode-se observar que o 

chanfro não provocou um início e propagação de falha de forma progressiva. Para esses corpos-

de-prova, observou-se que a extremidade chanfrada tornou-se uma superfície plana, com a 

aplicação da carga de compressão, e, desta forma, a falha iniciou-se em diversas regiões e se 

propagou de forma instável, causando uma redução da absorção de energia destes compósitos.  

Portanto, não houve propagação de falha de forma progressiva, mesmo com a presença do 

chanfro e consequentemente não pode ser determinada a capacidade de absorção de energia para 

esses tubos, conforme se verifica na figura 62. 

 

 
Figura 62. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T com chanfro e com a 

aplicação de vácuo após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 
 

 Para os corpos-de-prova de seção quadrada (±45°)18T e sem chanfro, a propagação de 

falha ocorreu de forma instável e rápida, após atingida a tensão máxima (figuras 61 e 63). 

 

 
Figura 63. Corpos-de-prova de seção quadrada (±45°)18T, sem chanfro e com a aplicação de 

vácuo após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 
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 Como os corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, com chanfro e com 

aplicação de vácuo não apresentaram propagação de falha progressiva quando submetidos ao 

carregamento de compressão, não serão expostos os valores de absorção de energia específica.  

Os valores de tensão máxima para os corpos-de-prova com extremidades retas estão 

apresentados na tabela 18. 

 
Tabela 18. Corpos-de-prova de seção quadrada (±45°)18T, sem chanfro e com a aplicação de 

vácuo após a laminação. 
 

 Área (mm2) Pmáx (kN) σU (MPa) 

Amostra 1 375,5 12,7 33,8 

Amostra 2 369,4 11,1 30,0 

Amostra 3 389,8 13,7 35,2 

Amostra 4 393,4 12,4 31,4 

Amostra 5 375,5 9,9 26,3 

Média - - 31,4 

Desvio Padrão - - 3,5 

 

 As figuras 64 e 65, a seguir, mostram os comportamentos dos corpos-de-prova de seção 

quadrada (±45°)18T com e sem chanfro e sem a aplicação de vácuo no processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação. 
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Figura 65. Curva Força x Deslocamento para corpos-de-prova (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação. 
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 As áreas das seções transversais destes corpos-de-prova com fibras dispostas a ±45°, sem 

a aplicação de vácuo são superiores as dos tubos com disposição de fibra 0/90°, devido ao 

processo de laminação do tubo, onde o tecido de fibra-de-vidro não pode ser tensionado da 

mesma forma que nos tubos com fibras a 0/90°, ocasionando desta forma, um tubo de maior 

espessura. (tabela 19). 

 Os corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo não apresentaram propagação de falha progressiva, por isso, não serão 

apresentados dados de tensão de falha progressiva (σ ) e da energia específica(Es). Os dados 

apresentados na tabela 19 referem-se ao limite de resistência dos corpos-de-prova de 

extremidades retas (sem chanfro). 
 

Tabela 19. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, sem chanfro e sem a 
aplicação de vácuo após a laminação. 

 
 Área (mm2) Pmáx (kN) σU (MPa) 

Amostra 1 843,7 38,5 45,7 

Amostra 2 852,0 45,5 53,4 

Amostra 3 864,6 41,6 48,1 

Amostra 4 847,6 38,7 45,7 

Amostra 5 886,9 42,6 48,0 

Média - - 48,2 

Desvio Padrão - - 3,2 
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 Nas figuras 66 e 67, a seguir, estão mostrados os corpos-de-prova de seção transversal 

quadrada (±45°)18T chanfrados e sem chanfro, respectivamente, todos fabricados sem aplicação 

de vácuo, após serem submetidos ao ensaio de compressão. 

 

Figura 66. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, com chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 

 

  
Figura 67. Corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, sem chanfro e sem a 

aplicação de vácuo após a laminação após serem submetidos ao ensaio de compressão uniaxial. 

 

 Para os corpos-de-prova de seção transversal quadrada (±45°)18T, sem chanfro e 

fabricados sem a aplicação de vácuo, o tipo de falha observado foi o que se propaga de forma 

instável, sem absorção de energia, como pode ser observado na figura 67. 

5.3. MICROSCOPIA ÓPTICA 
 

 Após a conclusão dos ensaios de compressão, algumas amostras foram retiradas dos 

tubos fabricados para se observar, através de microscopia ótica, se a aplicação de vácuo 

provocou algum efeito na microestrutura, especialmente relacionado a presença de bolhas de ar.  

Nesta seção estão apresentadas micrografias de regiões de amostras retiradas dos corpos-de-

prova estudados. 
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Para fins de comparação, foram retiradas amostras de tubos com fibras dispostas a 0/90°, 

com e sem a aplicação de vácuo e também de tubos com fibras dispostas a ±45°, com e sem 

aplicação de vácuo. Setas utilizadas nas figuras indicam as principais bolhas presentes na região 

da micrografia. 

São comparadas neste item, as micrografias para os corpos-de-prova com disposição de 

fibra a 0/90°, conforme se demonstra nas figuras 68 e 69.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 68. Microscopia óptica do corpo-de-prova com disposição de fibra (0/90)18T sem a 
aplicação de vácuo após a laminação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 69. Microscopia óptica do corpo-de-prova com disposição de fibra (0/90)18T com a 
aplicação de vácuo após a laminação. 
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 Analisando-se as micrografias apresentadas nas figuras 68 e 69, observa-se que a 

aplicação de vácuo no processo de fabricação, logo após a laminação, dos tubos com fibras 

dispostas a 0/90, reduziu significativamente o tamanho das bolhas presentes na estrutura. 

 As micrografias para os corpos-de-prova com disposição de fibra ±45°, com e sem 

aplicação de vácuo, são mostrados nas figuras 70 e 71.  Observa-se que a aplicação de vácuo na 

fabricação, logo após a laminação, não teve influência significativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70. Microscopia óptica do corpo-de-prova com disposição de fibra (±45°)18T sem a 
aplicação de vácuo após a laminação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Microscopia óptica do corpo-de-prova com disposição de fibra (±45°)18 T com a 
aplicação de vácuo após a laminação. 
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5.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS ENSAIOS DE COMPRESSÃO 
 

 Para facilitar uma análise comparativa dos dados dos ensaios realizados, um resumo dos 

dados de todas as variações investigadas está mostrado na tabela 20, com os valores médios e 

desvio padrão dos limites de resistência, tensão de compressão na região de esmagamento 

estável e da capacidade de absorção de energia específica dos compósitos estudados. 

 

Tabela 20. Ensaios de compressão dos tubos de compósito. 
 

SEÇÃO CIRCULAR 

Com vácuo Sem Vácuo   
σU 

(MPa) 

σ  

(MPa) 

Es

(kJ/kg) 

σU

(MPa) 

σ  

(MPa) 

Es

(kJ/kg) 

Média 68,1 65,7 35,5 75,5 29,2 17,3 
(0/90°)18T

D. P. 6,5 2,2 1,2 8,3 4,7 2,8 
Média 23,6 - - 62,6 38,7 24,5 (±45°)18T
D. P. 4,8 - - 4,2 8,4 5,3 

SEÇÃO QUADRADA 

Com vácuo Sem Vácuo   
σU

(MPa) 

σ  

(MPa) 

Es

(kJ/kg) 

σU

(MPa) 

σ  

(MPa) 

Es

(kJ/kg) 

Média 67,1 19,4 10,6 70,6 15,4 9,5 
(0/90°)18T D. P. 4,0 4,4 2,4 7,6 1,5 0,9 

Média 31,4 - - 48,2 - - (±45°)18T
D. P. 3,5 - - 3,2 - - 

 

 Através dos resultados mostrados na tabela 20, pode-se constatar que os valores de tensão 

de propagação de falha progressiva (σ ) são inferiores quando comparados aos valores de limite 

resistência (σU) para a maioria dos casos testados. Isto se deve ao fato da presença do chanfro 

provocar uma concentração de tensão que inicia a falha de forma estável e em um nível de tensão 

menor que o limite de resistência, através dos vários mecanismos propagação de falhas, como 

por exemplo: fratura dos grupos de lâminas, flambagens locais e propagação de longas trincas 

interlaminares, intralaminares e paralelas às fibras.  A única exceção foi o caso dos tubos de 
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seção transversal circular com disposição de fibra a (0/90°)18T, e com aplicação de vácuo no 

processamento, onde a tensão de falha progressiva ocorreu em um nível muito próximo da tensão 

limite de resistência. 

 Observam-se ainda nos dados apresentados na tabela 20, que a resistência mecânica (σU) 

dos corpos-de-prova fabricados sem a aplicação de vácuo, foi sempre maior que para os corpos-

de-prova com a aplicação de vácuo. Esta diferença pode ser atribuída ao fato da aplicação de 

vácuo reduzir a espessura da parede dos tubos confeccionados tornando-as menos estáveis e, em 

razão disto, a falha ocorre em um nível de tensão menor. 

Com relação aos desvios padrão dos limites de resistência (σU), comparando-se os 

valores de desvio padrão apresentados na tabela 20, percebe-se que, em geral, os corpos-de-

prova confeccionados com a aplicação de vácuo apresentaram um desvio padrão menor, quando 

comparados aos que não foram submetidos ao vácuo.  Isto indica que a presença de vácuo 

promoveu uma maior uniformidade no material. 

Valores próximos de limite de resistência, entre os dois tipos de seção transversal 

estudados, foram observados apenas, para os corpos-de-prova (0/90°)18T com aplicação de vácuo 

após a laminação: σU = 68,1 MPa para os corpos-de-prova de seção transversal circular e 

σU = 67,1 MPa para os corpos-de-prova de seção transversal quadrada.  Ainda com relação ao 

limite de resistência (σU), observa-se que os corpos-de-prova (0/90°)18T possuem valores médios 

superiores aos corpos-de-prova (±45°)18T. 

 Comparando-se os valores médios de tensão de propagação de falha progressiva σ  para 

os corpos-de-prova de seções diferentes, ocorreu o comportamento esperado, ou seja, os valores 

médios de tensão para os corpos-de-prova de seção circular são superiores aos obtidos pelos 

corpos-de-prova de seção transversal quadrada. Os corpos-de-prova de seção quadrada 

apresentaram este comportamento devido à presença dos vértices atuarem como concentradores 

de tensões. 

 Analisando os valores médios de tensão de falha progressiva σ , entre os corpos-de-prova 

com vácuo e sem vácuo com a mesma disposição de fibra e mesma seção transversal, pode-se 

concluir que houve um aumento no valor médio de tensão para os corpos-de-prova fabricados 

com vácuo.  Isto indica que a melhor compactação do material provoca um aumento na tensão de 

falha progressiva.  O compósito que apresentou menor valor de desvio padrão relativo para as 

tensões de falha progressiva σ  foi o compósito com disposição de fibra 0/90°, fabricado com 

aplicação de vácuo. 
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Com relação à capacidade de absorção de energia específica (Es), observa-se, para tubos 

de seção circular, que os corpos-de-prova que foram submetidos a vácuo, apresentaram maiores 

valores de energia específica, quando comparados com os corpos-de-prova confeccionados sem 

a aplicação de vácuo. Percebe-se, diante disto, que a aplicação de vácuo no processamento 

proporciona a esses tipos de compósitos confeccionados, melhores propriedades de absorção de 

energia.  No caso de tubos de seção quadrada, a aplicação de vácuo não produziu maiores efeitos 

nesta propriedade, indicando que a concentração de tensão nos vértices da seção transversal é 

fator preponderante. 

 Comparando-se o efeito da disposição do tecido nas propriedades dos tubos medidas, os 

resultados indicam que os corpos-de-prova com disposição do tecido a 0/90° apresentam 

melhores propriedades com relação à absorção de energia quando comparados aos corpos-de-

prova com disposição do tecido a ±45°. Entretanto, vale ressaltar que os resultados de absorção 

de energia dos corpos-de-prova com disposição do tecido a ±45°, podem ter sido influenciados 

pelo processo de confecção dos tubos, que, neste caso, foi realizado por meio de tensionamento 

do tecido e que, não foi eficiente no caso dos corpos-de-prova com disposição do tecido a ±45°. 

Estes, mesmo com a presença do chanfro, não apresentaram propagação de falha de forma 

estável e progressiva, sendo a exceção somente os tubos de seção circular fabricados sem vácuo. 

 Com o objetivo de se compreender melhor o efeito da aplicação de vácuo nas 

propriedades mecânicas estudadas, em especial na capacidade de absorção de energia, as frações 

de volume das fases constituintes e de vazios foram determinadas de acordo com o procedimento 

descrito na seção 4.5.  Como somente os corpos-de-prova com fibras orientadas a 0/90° 

apresentaram comportamento consistente de absorção de energia (exceção para os (±45°)18T, de 

seção circular e fabricados sem vácuo), as frações de volume das fases constituintes e de vazios 

foram determinadas somente para os corpos-de-prova com fibras orientadas a 0/90°.  Os dados 

estão mostrados na tabela 21. 
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Tabela 21. Frações de Volume das Fases Constituintes e de Vazios - (0/90°)18T. 
 

SEÇÃO CIRCULAR 

Com vácuo Sem Vácuo  

Vr (%) Vm (%) Vv (%) Vr (%) Vm (%) Vv (%) 

Média 46,84 51,09 2,07 35,57 61,53 2,90 
D. P. 0,88 0,97 0,15 0,52 0,82 0,45 

SEÇÃO QUADRADA 

Com vácuo Sem Vácuo  

Vr (%) Vm (%) Vv (%) Vr (%) Vm (%) Vv (%) 

Média 47,32 47,93 4,75 29,64 68,77 1,59 
D. P. 1,05 0,83 0,22 1,87 1,96 0,10 

OBS.: Vr, Vm e Vv, são as frações de volume de reforço, matriz e de vazios, 
respectivamente. Densidade da matriz, ρm = 1,24 (g/cm3) e densidade do reforço, 
ρr = 2,60 (g/cm3). 

 
 

Os dados apresentados na tabela 21 permitem concluir que a aplicação de vácuo não 

provocou, necessariamente, uma redução na fração de volume de vazios dos tubos estudados.  

No caso dos tubos de seção transversal quadrada, houve até mesmo um aumento na fração de 

volume de vazios.  Entretanto, pode-se observar que, em todos os casos, o vácuo provocou uma 

redução considerável na fração de volume de matriz e um correspondente aumento na fração de 

volume de fibras.  Estas duas variações de fração de volume ocorreram pela retirada de parte da 

resina polimérica que foi observada nos tubos onde foi aplicado vácuo.  Devido a retirada de 

parte da matriz polimérica, houve uma redução no volume total dos tubos, o que provocou, nos 

tubos de seção quadrada, um aumento da fração de volume de vazios, mesmo com a retirada de 

algumas bolhas de ar.  Pode-se concluir que o processo de retirada de bolhas de ar foi ineficiente, 

principalmente para as bolhas de ar localizadas nas camadas mais internas do tubo, onde a cura 

tem início. 

No caso dos tubos de seção circular, onde, com a aplicação de vácuo, houve uma redução 

de fração de volume de vazios, combinada com uma redução de fração de volume de matriz e 

um aumento na fração de volume de fibras, a capacidade de absorção de energia aumentou em 

105 %.  Já nos tubos de seção transversal quadrada, onde a redução da fração de volume de 

matriz e um aumento na fração de volume de fibras foram ainda maiores, mas a fração de 



5 Resultados e Discussões 
 

94

volume de vazios aumentou, não houve aumento considerável de capacidade de absorção de 

energia, apenas 12 %. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Neste trabalho, tubos de compósitos de resina de poliéster insaturada ortoftálica, reforçada 

por tecido de fibra de vidro-E bidirecional, foram fabricados para estudos de capacidade 

absorção de energia específica.  Os tubos foram produzidos com dois tipos diferentes de seção 

transversal (circular e quadrada), com disposição do tecido de duas formas distintas (0/90° e 

±45°), e em duas condições de processamento: com e sem aplicação de vácuo.  Segmentos 

desses tubos foram então submetidos a ensaios de compressão para determinação da 

capacidade de absorção de energia específica.  Em alguns corpos-de-prova, uma das 

extremidades foi chanfrada para produzir falha progressiva, permitindo assim estudar a 

capacidade de absorção de energia desses elementos estruturais.  Corpos-de-prova de 

extremidades retas foram também testados para se determinar os valores de tensão máxima 

suportada. 

Os resultados obtidos permitiram concluir sobre a influência dos fatores estudados na 

capacidade de absorção de energia em elementos estruturais tubulares e a eficácia da presença 

do iniciador de falha progressiva (chanfro).  Os resultados obtidos permitem concluir 

especificamente que: 

 

o Com relação à disposição das fibras, os resultados indicam que os corpos-de-prova 

com tecido disposto a 0/90° possuem limites de resistência (σU) superiores e melhores 

propriedades com relação à absorção de energia que os corpos-de-prova com fibras a 

±45°. A maior parte dos corpos-de-prova com fibras a ±45° não apresentaram 

propagação de falha de forma estável e progressiva, mesmo com a presença do 

chanfro, a exceção somente dos tubos de seção circular fabricados sem vácuo. 

 

o O tipo de seção transversal dos tubos tem grande influência sobre a capacidade de 

absorção de energia. Os corpos-de-prova de seção transversal circular obtiveram 

valores médios de tensão de falha progressiva superior aos obtidos pelos corpos-de-

prova de seção transversal quadrada, pois nestes últimos os vértices atuaram como 

concentradores de tensão. 
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o Analisando a influência da aplicação de vácuo na confecção dos tubos, observa-se que 

os corpos-de-prova que sofreram a aplicação de vácuo após a laminação apresentaram, 

em sua maioria, maior capacidade de absorção de energia específica, quando 

comparados com os corpos-de-prova confeccionados sem a aplicação de vácuo. 

Portanto, a aplicação do vácuo após a laminação proporcionou aos compósitos 

investigados melhores propriedades de absorção de energia. 

 

o Verificou-se que a aplicação de vácuo na fabricação foi fundamental para os corpos-

de-prova (0/90°)18T de seção transversal circular, onde o vácuo possibilitou um 

aumento superior a 100 % no valor da tensão de propagação de falha progressiva e de 

105 % no valor da capacidade de absorção de energia.  Isto pode ser atribuído à 

melhor consolidação do tecido laminado, combinado com uma redução considerável 

na fração de volume de matriz e um correspondente aumento na fração de volume de 

fibras, provocados pela retirada de parte da resina polimérica pela aplicação de vácuo.  

Houve ainda, neste caso, uma redução na fração de volume de vazios. 

 

o Nos corpos-de-prova (0/90°)18T de seção transversal quadrada, onde, apesar da 

redução na fração de volume de matriz e um correspondente aumento na fração de 

volume de fibras, houve um aumento da fração de volume de vazios, o ganho de 

capacidade de absorção de energia não foi considerável (12 %). 

 

o A resistência mecânica (σU) dos corpos-de-prova sem a aplicação de vácuo, foi 

sempre maior que a dos corpos-de-prova fabricados com vácuo.  Neste caso, o vácuo 

provocou uma redução na espessura da parede dos tubos tornando-os menos estáveis 

para os carregamentos de compressão. 

 

o Sem o chanfro, os corpos-de-prova falham de forma catastrófica quando o limite de 

resistência do material é atingido.  Entretanto, em alguns segmentos tubulares com 

tecido disposto a ±45°, o chanfro não produziu os efeitos esperados, devido aos 

problemas de fabricação desses tubos neste trabalho. 

 

o Os valores médios de tensão de propagação de falha progressiva (σ ) são, em geral, 

inferiores aos valores de limite resistência (σU) obtidos para os corpos-de-prova sem a 
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presença do chanfro, indicando a propagação de falha de forma estável em um nível de 

tensão menor que o limite de resistência. 

 

o Os elementos tubulares que apresentaram maior capacidade de absorção de energia 

específica foram os de seção circular, com tecido disposto a 0/90° e fabricados com 

vácuo. Neste caso, a capacidade de absorção de energia específica foi de 35,5 kJ/kg. 
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