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a0 – Dimensão característica para o critério da tensão média.
ASC – Critério da Tensão Média (Average-Stress Criterion).
ASTM – American Society for Testing and Materials.
Cp (’s) – corpo(s) de prova.
c, w, d – Parâmetros utilizados para o cálculo da densidade volumétrica.
d0 - Dimensão característica para o critério da tensão pontual.
D – Densidade volumétrica do laminado (g/cm3).
Df – Densidade volumétrica da fibra (g/cm3).
Dm – Densidade volumétrica da matriz (g/cm3).
EO - Módulo de elasticidade no estado original.
ENO - Módulo de elasticidade no estado não original.
IE/FCPM - Influência do Envelhecimento/Furo Concêntrico nas Propriedades Mecânicas.
LGM – Fratura final do tipo lateral e no meio do galgo (lateral gage middle).
LM – Laminado compósito a base de manta.
LME - Cp’s do LM no estado envelhecido.
LMEF - Cp’s do LM no estado envelhecido e com furo.
LMO - Cp’s do LM no estado original.
LMOF - Cp’s do LM no estado original e com furo.
LT – Laminado compósito a base de tecido; com suas configurações: LT ±45º e LT 0/90º.
LTE 0/90º - Cp’s da configuração LT 0/90º no estado envelhecido.
LTEF 0/90º - Cp’s da configuração LT 0/90º no estado envelhecido e com furo.
LTO 0/90º - Cp’s da configuração LT 0/90º no estado original.
LTOF 0/90º - Cp’s da configuração LT 0/90º no estado original e com furo.
LTE ±45º - Cp’s da configuração LT ±45º no estado envelhecido.
LTEF ±45º - Cp’s da configuração LT ±45º no estado envelhecido e com furo.
LTO ±45º - Cp’s da configuração LT ±45º no estado original.
LTOF ±45º - Cp’s da configuração LT ±45º no estado original e com furo.
K – Fator teórico de concentração de tensão (com subscrito t significa que depende somente
da geometria da peça).
Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

i

Lista de Abreviaturas e Siglas
Me – Massa da amostra envelhecida (g).
mf – Massa de fibra (g).
Mf – Percentual mássico de fibra (%).
Mm – Percentual mássico de resina (%).
M0 – Massa da amostra original (g).
mt – Massa total do laminado (g).
MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura.
PRFV – Plástico(s) Reforçado(s) por Fibras de Vidro.
PSC – Critério da Tensão Pontual (Point-Stress Criterion).
R – raio do furo.
RM – Módulo Residual (Residual Modulus).
RS – Resistência Residual (Residual Strength).
TMVM – Técnica de Medição da Variação de Massa.
Vf – Percentual volumétrico de fibra.
Vm – Percentual volumétrico de matriz
Vv – Percentual volumétrico de vazios.
w/d – Razão entre a largura do corpo de prova e o diâmetro do furo.
W - Largura da Maior Seção de Área.
σCD ou σN

–

Resistência última do laminado compósito com a presença da descontinuidade
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LM, LT 0/90º e LT ±45º).
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λOOF - Perda (-) ou ganho (+) em percentual das propriedades mecânicas dos cp´s variando seu
cálculo de acordo com o tipo de laminado compósito: LMO x LMOF, LTO 0/90º x
LTOF 0/90º, LTO ±45º x LTOF ±45º.

λEEF - Perda (-) ou ganho (+) em percentual das propriedades mecânicas dos cp´s variando seu
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λOF
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Resumo

RESUMO
A crescente demanda na utilização dos materiais compósitos torna imprescindível uma melhor
compreensão do seu comportamento frente às mais diversas condições de carga e serviço, bem
como sob as variadas formas de conexões envolvendo mecanismos nos projetos estruturais.
Dentro dessas condições de projeto destaque se faz para a presença de descontinuidades
geométricas na área de seções transversal e ou longitudinal dos elementos estruturais, assim
como, condições ambientais de serviço como a radiação UV, a umidade, o calor, que levam a
um decréscimo na resposta mecânica final do material. Neste sentido, essa tese tem como
objetivo o desenvolvimento de estudos (experimental e modelos semi-empíricos) detalhados
dos efeitos causados pela presença de descontinuidade geométrica, mais especificamente um
furo concêntrico na seção longitudinal (com redução da seção transversal), assim como, da
influência do envelhecimento ambiental acelerado nas propriedades mecânicas e mecanismo
de fratura de laminados compósitos de PRFV sob a ação de cargas uniaxiais de tração.
Estudos referentes ao comportamento morfológico e de degradação estrutural dos laminados
compósitos são realizados, através de análises macroscópicas e microscópicas das superfícies
afetadas, além da avaliação mediante a Técnica de Mediação de Variação de Massa (TMVM).
As condições de envelhecimento ambiental acelerado serão simuladas através da câmara de
envelhecimento. Para avaliação da influência simultânea do envelhecimento/descontinuidade
geométrica nas propriedades mecânicas dos laminados compósitos, um modelo semi-empirico
é proposto e denominado de Modelo IE/FCPM. Para o caso da presença da concentração de
tensão devido ao furo concêntrico, a mesma é avaliada a partir do uso dos critérios de falhas
da Tensão Média (Average-Stress Criterion) e da Tensão Pontual (Point-Stress Criterion).
Dois laminados compósitos poliméricos, confeccionados industrialmente, foram estudados: o
primeiro é unicamente reforçado com mantas de fibras curtas de vidro/E (LM) e o segundo
onde o reforço de fibras de vidro/E vem na forma de tecido bidirecional (LT). Na concepção
das configurações dos laminados a presença da anisotropia é fundamental para a resposta
mecânica final dos mesmos. Por fim, um estudo comparativo entre todos os parâmetros foi
realizado para uma melhor compreensão dos resultados. Como estudo conclusivo, as
características da fratura final dos laminados sob todas as condições que os mesmos foram
submetidos, foram analisadas. Essas análises foram feitas em níveis macroscópico (scanner)
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microscópico (óptico e eletrônico de varredura). Ao término das análises foi observado que o
processo de degradação se dá de forma semelhante para cada compósito pesquisado, no
entanto, o laminado compósito LM quando comparado às configurações LT 0/90º e LT ±45º
do laminado compósito LT, se mostrou mais susceptível a perda de propriedades mecânicas
tanto em relação à presença do furo concêntrico como em relação ao envelhecimento
ambiental acelerado.

Palavras Chaves: Envelhecimento Ambiental Acelerado, Furo Concêntrico, Fratura
Mecânica, Propriedades Mecânicas, Propriedades Residuais.
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Abstract

ABSTRACT
The growing demand in the use of composite materials necessitates a better understanding of
its behavior related to many conditions of loading and service, as well as under several ways
of connections involved in mechanisms of structural projects. Within these project conditions
are highlighted the presence of geometrical discontinuities in the area of cross and
longitudinal sections of structural elements and environmental conditions of work like UV
radiation, moisture, heat, leading to a decrease in final mechanical response of the material. In
this sense, this thesis aims to develop studies detailed (experimental and semi-empirical
models) the effects caused by the presence of geometric discontinuity, more specifically, a
central hole in the longitudinal section (with reduced cross section) and the influence of
accelerated environmental aging on the mechanical properties and fracture mechanism of
FGRP composite laminates under the action of uniaxial tensile loads. Studies on
morphological behavior and structural degradation of composite laminates are performed by
macroscopic and microscopic analysis of affected surfaces, in addition to evaluation by the
Measurement technique for mass variation (TMVM). The accelerated environmental aging
conditions are simulated by aging chamber. To study the simultaneous influence of
aging/geometric discontinuity in the mechanical properties of composite laminates, a semiempirical model is proposed and called IE/FCPM Model. For the stress concentration due to
the central hole, an analisys by failures criteria were performed by Average-Stress Criterion
(ASC) and Point-Stress Criterion (PSC). Two polymeric composite laminates, manufactured
industrially were studied: the first is only reinforced by short mats of fiberglass-E (LM) and
the second where the reinforced by glass fiber/E comes in the form of bidirectional fabric
(LT). In the conception configurations of laminates the anisotropy is crucial to the final
mechanical response of the same. Finally, a comparative study of all parameters was
performed for a better understanding of the results. How conclusive study, the characteristics
of the final fracture of the laminate under all conditions that they were subjected, were
analyzed. These analyzes were made at the macroscopic level (scanner) microscope (optical
and scanning electron). At the end of the analyzes, it was observed that the degradation
process occurs similarly for each composite researched, however, the LM composite
compared to composite LT (configurations LT 0/90º and LT ±45º) proved to be more
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susceptible to loss of mechanical properties in both regarding with the central hole as well to
accelerated environmental aging.

Keywords: Accelerated Environmental Aging, Central Hole, Fracture Mechanics, Mechanical
Properties, Residual Properties.
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Resumen

RESUMEN
El aumento de la demanda en el uso de materiales compuestos requiere una mejor
comprensión de su comportamiento en diferentes condiciones de carga y servicio, así como a
través de diversas formas de conexiones que implican mecanismos en diseños estructurales.
Dentro de estas condiciones de diseño se destacan para hacer que la presencia de
discontinuidades geométricas en el área de las secciones transversales y longitudinales los
elementos estructurales, así como las condiciones ambientales, como la radiación ultravioleta,
la humedad, el calor, lo que lleva a una disminución en respuesta mecánica final del material.
En este sentido, esta tesis tiene como objetivo desarrollar estudios (modelos experimentales y
semi-empíricos) detalla los efectos causados por la presencia de la discontinuidad geométrica,
más específicamente un orificio central en la sección longitudinal (con sección transversal
reducida), así como la influencia de envejecimiento ambiental acelerada en las propiedades
mecánicas y el mecanismo de fractura de los laminados compuesto de PRFV bajo la acción
de cargas de tracción uniáxica. Estudios sobre el comportamiento morfológico y la
degradación estructural de laminados compuestos son realizados por análisis macroscópico y
microscópico de las zonas afectadas, además de la evaluación por el técnico Mediación
Modificación en masa (TMVM). Las condiciones de envejecimiento ambiental acelerada son
simuladas por la cámara de envejecimiento. Para evaluar la influencia simultánea de
envejecimiento/discontinuidad geométrica en las propiedades mecánicas de los laminados
compuestos, se propone un modelo semi-empírico y nombrado Modelo IE/FCPM. Para el
caso de la presencia de concentración de tensiones debido al orificio central, la misma se
evalúa a partir de la utilización de criterios de fallo como el Tensión Media (Average-Stress
Criterion - PSC) y Tensión Puntual (Point-Stress Criterion - ASC). Dos laminados
compuestos poliméricos, fabricados industrialmente, se estudiarán: el primero sólo se refuerza
por manta de fibras cortas de vidrio/E (LM) y el segundo el refuerzo de fibra de vidrio/E y se
presenta en forma de tejido bidireccional (LT). En el diseño de configuraciones de laminados
de la presencia de anisotropía es crucial para la respuesta mecánica final de la misma. Por
último, se realizó un estudio comparativo de todos los parámetros para una mejor
comprensión de los resultados. Cómo concluyente estudio, se analizaron las características de
la fractura final del laminado en todas las condiciones que fueron sometidos. Estos análisis se
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realizaron a nivel macroscópico (escáner) microscópico (óptica y electrónica de barrido). Al
final del análisis, se observó que el proceso de degradación se produce de manera similar para
cada Investigado compuesto, sin embargo, el laminado compuesto LM fue más susceptible a
la pérdida de propiedades mecánicas en comparación con laminado compuesto LT
(configuraciones LT 0/90º y LT ±45º) tanto en relación con la presencia del orificio central y
también con el envejecimiento ambiental acelerada.

Palabras-clave: Envejecimiento Ambiental Acelerada, Orificio Central, Mecánica de la
Fractura, Propiedades Mecánicas, Propiedades Residuales.
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1. INTRODUÇÃO
A busca incessante de novos materiais que possam combinar alto desempenho e
facilidade de conformação (fabricação) vem sendo a tônica de muitos trabalhos de
investigação nas últimas décadas. Os materiais compósitos e principalmente os plásticos
reforçados tem tido um espaço importante nessas investigações, já que os mesmos atendem
bem aos requisitos mencionados acima, somando-se ainda a vantagem de possuírem baixo
peso, parâmetro imprescindível em muitas aplicações estruturais.
Devido à excelente relação peso/desempenho alcançada pelos compósitos reforçados
com fibras, aplicações relacionadas às mais diversas áreas como a aeronáutica, marítima e
industrial têm crescido de forma substancial. Dentro da ampla faixa de aplicações, pode-se
destacar a utilização dos compósitos na fabricação de tubulações e reservatórios de grande e
médio porte (Liao et al., 1998). Dentre os compósitos mais utilizados, destacam-se os
compósitos a base de matriz polimérica reforçada com fibra de vidro, também denominados de
Plásticos Reforçados com Fibras de Vidro (PRFV), devido à versatilidade de suas
propriedades e baixo custo da fibra quando comparado a outras fibras sintéticas, como por
exemplo, carbono e kevlar.
São vários os fatores que influenciam as propriedades mecânicas dos compósitos
poliméricos em geral, com destaque para a orientação da fibra com relação à direção da carga
aplicada (anisotropia) e a presença de condições ambientais adversas de umidade,
temperaturas e radiação UV (Herakovich, 1997; Aquino e Freire Jr, 2005; Freire Jr et al. e
Silva et al., 2009; Tinô et al., 2013; Reifsnider, 1982).
Somado a esses fatores, as aplicações dos elementos estruturais podem apresentar,
também, variações bruscas na área de seção transversal e/ou longitudinal, tais como: furos,
ranhuras e entalhes dos mais diversos tipos. Esses tipos de descontinuidades geométricas
muitas vezes são necessários para viabilização de conexões entre mecanismos estruturais. A
presença dessas descontinuidades geométricas pode gerar sérios problemas com relação à
distribuição das tensões internas no elemento estrutural originando “áreas de concentração de
tensão” (Zhao et al., 2000; Yang e Pitchumani, 2004; Zhou e Wagner, 1999; Mittelstedt e
Becker, 2004; Pihtili, 2008). Esse fenômeno influi diretamente na resposta mecânica da peça,
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principalmente se a mesma é constituída de um material considerado “quebradiço” como é o
caso dos compósitos poliméricos em geral.
Outro fator que se pode destacar como efeito nocivo na resposta final do elemento
estrutural, principalmente se o mesmo opera em contato direto com o ambiente, é a
degradação natural a qual pode ser submetido, destacadamente quando a degradação é
combinada com calor, radiação solar, poluição e cargas estáticas ou de fadiga; condições que
conduzem ao envelhecimento do material com decréscimo de suas propriedades (Aquino et
al., 2005 e 2007; Rodrigues et al., 2009; Mariatti e Chum, 2005).
Este projeto de doutoramento é fundamentado em várias etapas de desenvolvimento. A
etapa inicial tem como objetivo estudos detalhados (experimental e modelagem semiempírica) dos efeitos causados pela presença de descontinuidade geométrica, mais
especificamente um furo concêntrico na seção longitudinal (com redução da seção
transversal), nas propriedades mecânicas (resistência, rigidez e deformação) e mecanismo de
fratura de laminados compósitos de PRFV em seu estado original.
O primeiro compósito a ser estudado trata-se de um laminado compósito reforçado
com mantas de fibras curtas de vidro-E, denominado de laminado compósito LM, cujo reforço
apresenta gramatura de 450 g/m2 e comprimento de fibras de 5,0 cm e configuração
envolvendo 7 (sete) camadas. Essa configuração já é comumente utilizada pela indústria na
confecção de reservatórios e, bem como na confecção de flanges como elementos de conexão
entre tubulações. Neste sentido, a presença de “furos” em suas seções justifica a necessidade
de estudos aprofundados sobre seus efeitos na resposta final do elemento estrutural.
Como segunda etapa no desenvolvimento do projeto, o mesmo estudo, ainda
envolvendo os efeitos da presença da descontinuidade geométrica no estado original, foi
desenvolvido para outro laminado compósito com reforço do tipo tecido bidirecional (600
g/m2, fibras contínuas) de fibras de vidro-E, agora envolvendo a presença de 4 (quatro)
camadas e denominado de LT. O laminado compósito LT, apresenta suas configurações como
sendo: o LT ±45º (equiangular) e o LT 0/90º (cruzado), que são diferenciados pelo sentido de
corte dos cp’s em relação à direção de aplicação da carga. Todos os laminados compósitos
serão fabricados industrialmente através do processo de laminação manual (hand-lay-up)
utilizando resina de poliéster orto-terefitálica para impregnação.
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A justificativa da escolha do número de camadas se dá com intuito de obter a espessura
dentro do patamar exigido pelas normas técnicas do ensaio de tração uniaxial (ASTM D 5766
-07 e ASTM D 3039-08) para laminados ortotrópicos. Destaque se faz que em todos os casos
de presença de descontinuidade geométrica, os seus efeitos serão avaliados através do cálculo
das propriedades residuais.
Esse estudo tem como objetivo conhecer os efeitos simultâneos da anisotropia
(orientação da fibra com relação à direção da carga aplicada) e descontinuidade geométrica na
seção, na resposta final dos laminados inicialmente em seu estado original.
O fenômeno da concentração de tensão foi estudado considerando que as alterações
sofridas com relação à resistência dos laminados têm como fundamento o cálculo de
propriedades residuais de forma experimental, utilizando os conceitos determinados pela
norma ASTM D 5766-07. A Resistência Residual (RS - Residual Strength) é utilizada, bem
como os Critérios de falha da Tensão Pontual (Point-Stress Criterion - PSC) e da Tensão
Média (Average-Stress Criterion - ASC) para o cálculo semi-empírico das distâncias (d0 e a0)
na vizinhança do furo, região na qual se observa a concentração de tensão e,
consequentemente, tem-se a tensão de falha.
Como etapa conclusiva e inédita desta tese, foi realizado o desenvolvimento de um
estudo experimental detalhado da influência simultânea das presenças da descontinuidade
geométrica e do envelhecimento ambiental acelerado nas propriedades mecânicas de todos os
laminados compósitos; esses dados foram comparados aos dados obtidos por um modelo semiempírico proposto e denominado de Modelo IE/FCPM (Influência do Envelhecimento/Furo
Concêntrico nas Propriedades Mecânicas), o qual quantifica, em termos percentuais, possíveis
perdas ou ganhos registrados nas propriedades mecânicas de resistência e rigidez de todos os
laminados.
O estudo do envelhecimento ambiental acelerado (vapor aquecido e radiação UV) se
justifica no fato da aplicabilidade dos laminados compósitos na fabricação de reservatórios
e/ou elementos de conexão em elementos estruturais em contato direto com o ambiente. As
condições de ensaios são aceleradas através do uso da câmara de envelhecimento. A
integridade estrutural foi avaliada a partir de análises morfológicas das superfícies expostas,
assim como, sua deterioração por perda de massa após o teste de envelhecimento.
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Por fim, e para entendimento do comportamento das interfaces tanto fibra/matriz
quanto entre as camadas dos laminados, foi realizado um estudo completo das características
da fratura final em todos os laminados e condições estudadas. As análises foram realizadas em
níveis macroscópico (scanner) e microscópicos (óptico e eletrônico de varredura).
A ideia é que, em função dos resultados obtidos, se possa prover a futuros projetistas a
possibilidade de otimização no desenvolvimento de novas configurações de laminados
compósitos poliméricos quando em presença de descontinuidade geométrica em suas seções
nos mais diversos ambientes. Já que as normas existentes para os projetos de
dimensionamento, de instalação e montagem, como também os projetos de fabricação desses
materiais, não são suficientes para a predição da sua vida estrutural, deixando margem a
dúvidas tanto com relação à verificação e à quantificação das propriedades do material no
tocante à sua vida remanescente.

1.1 – Objetivos
1.1.1 – Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar as propriedades mecânicas e
característica final da fratura em laminados compósitos poliméricos a base de fibra de vidro,
submetidos ao ensaio de tração uniaxial, quando em presença de descontinuidade geométrica
(furo concêntrico) na seção longitudinal (com redução de seção transversal) e/ou
condicionamento de envelhecimento ambiental acelerado, caracterizado por condições
ambientais controladas de vapor aquecido e de radiação ultravioleta. Além da análise dos
critérios de falha para os PRFV com intuito de predizer o comportamento dos mesmos frente
às condições de trabalho em estudo.

1.1.2 – Objetivos Específicos

Confecção dos laminados compósitos propostos e, em seguida, a caracterização e
determinação de seus constituintes como percentuais de fibras, resina e vazios, assim como
suas densidades volumétricas;
Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.
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Estudo da resistência última, rigidez, deformação de fratura e característica final da fratura
em compósitos poliméricos reforçados com mantas de fibras de vidro-E (LM), quando
submetidos ao carregamento de tração uniaxial e sem presença de furo concêntrico nos
estados original e envelhecido;
Estudo da resistência última, rigidez, deformação de fratura e característica final da fratura
em compósitos poliméricos reforçados com mantas de fibras de vidro-E (LM), quando
submetidos ao carregamento de tração uniaxial e com presença de furo concêntrico nos
estados original e envelhecido;
Estudo da resistência última, rigidez, deformação de fratura e característica final da fratura
no laminado compósito polimérico reforçado com tecido bidirecional de fibras de vidro-E
(LT) caracterizado pelas configurações LT 0/90˚ e LT ±45˚, quando submetidos ao
carregamento de tração uniaxial e sem presença de furo concêntrico nos estados original e
envelhecido;
Estudo da resistência última, rigidez, deformação de fratura e característica final da fratura
no laminado compósito polimérico reforçado com tecido bidirecional de fibras de vidro-E
(LT) caracterizado pelas configurações LT 0/90˚ e LT ±45˚, quando submetidos ao
carregamento de tração uniaxial e com presença de furo concêntrico nos estados original e
envelhecido;
Estudo do efeito da degradação morfológica dos laminados compósitos ( LM e LT)
devido ao envelhecimento ambiental acelerado;
Aplicação dos critérios de falha ASC e PSC para todos os laminados compósitos com
presença de furo apenas no estado original para determinação das distâncias características
referentes à atuação da concentração de tensão e da tensão de falha;
Estudo da Resistência e Módulo Residuais para o caso da presença do furo nos compósitos
seja no estado original quanto no envelhecido;
Proposição de um novo modelo de predição das variações (perdas ou ganhos) ocorridas
nas propriedades de resistência e módulo elástico para PRFV devido à influência
simultânea do furo concêntrico e envelhecimento ambiental, e denominado de Modelo
IE/FCPM;
Análise da característica final da fratura, em níveis macroscópicos e microscópicos para
todos os laminados e condições estudadas;
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Estudo comparativo global relacionado aos parâmetros estudados com e sem presença de
furo concêntrico nos estados original e envelhecido;

1.2 – Contribuições
As principais contribuições do trabalho proposto podem ser listadas a seguir:
Estudo inédito da influência do envelhecimento ambiental acelerado na resposta mecânica
(resistência, rigidez, deformação e mecanismo de fratura) em laminados compósitos
poliméricos reforçados com fibras de vidro-E com presença de furo concêntrico,
simulando assim condições de serviços na indústria;
Novas linhas de pesquisas: na predição do efeito do envelhecimento ambiental simultâneo
com a presença de um furo concêntrico, predição essa relacionada às variações ocorridas
nas propriedades mecânicas, através de modelagem semi-empírica e no estudo das
propriedades residuais (módulo e resistência) para a presença de furo no estado original
através do uso dos critérios de falhas já existentes na literatura;
Estudo da deterioração superficial, seja através da análise morfológica das superfícies
expostas, seja através da análise da instabilidade dimensional com aplicação de técnicas de
medição, frente ao envelhecimento;
Confirmação de que o envelhecimento ambiental influencia na qualidade da adesão da
interface fibra/matriz, verificada através da formação e propagação do dano nos laminados
compósitos de PRFV.

Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

7

CAPÍTULO 2
Revisão Bibliográfica

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 – Introdução

Neste capítulo será feita uma revisão do estado da arte sobre a definição, a
classificação, os processos de fabricação dos materiais compósitos, com o propósito de
demonstrar os conceitos básicos ligados a estes tipos de materiais. Será abordada, também, a
teoria que fundamenta a presença de descontinuidades geométricas nos materiais compósitos,
ou seja, quais os efeitos causados pelas mesmas na resposta final do material. E por fim, uma
apresentação de estudos desenvolvidos por vários pesquisadores tratando do processo de
envelhecimento ambiental em compósitos poliméricos. Esse processo, de forma geral,
costuma originar nesses materiais uma deterioração estrutural, também conhecida como
degradação.

2.2 – Materiais compósitos: considerações gerais

A tecnologia dos materiais compósitos, especificamente dos plásticos reforçados (PR),
teve um significante progresso no início dos anos 40, pois foi neste período que houve um
grande crescimento no que diz respeito a sua aplicação em elementos estruturais. São várias as
definições atribuídas a esses materiais dependendo do entendimento de cada autor. De uma
forma geral pode-se definir materiais compósitos como um termo genérico e amplo, que
traduz a combinação de elementos com características isoladamente diferentes, a fim de obter
um produto final com propriedades bem específicas e, em alguns casos, não encontradas nos
materiais convencionais (Herakovich, 1997; Mano, 1991; Gay, 1991).
Segundo a norma ASTM D 3878-95, compósito é uma substância constituída de dois
ou mais materiais, insolúveis entre si, que são combinados para formar um material de
engenharia útil com certas propriedades que não se encontram nos materiais isoladamente.
Os compósitos possuem dois ou mais constituintes fisicamente distintos numa escala
microscópica, separados por uma interface, sendo muito importante a especificação destes
constituintes. A matriz é o constituinte contínuo, mas nem sempre presente em maior
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na indústria de plásticos reforçados de um modo geral, em comparação com o aço ou o
alumínio a diferença de propriedades específicas, ou seja, relação direta com sua densidade
volumétrica pode chegar a valores significantes na seleção e especificação de um material
(Felippes, 2010; Herakovich, 1997).
Uma das principais vantagens do uso dos materiais compósitos em relação aos
materiais ditos convencionais tem como base o alto módulo de elasticidade específico (módulo
elástico/densidade volumétrica) e a alta resistência específica (resistência última/densidade
volumétrica) (Herakovich, 1997). Algumas conclusões podem ser tiradas da analogia entre os
materiais compósitos especificamente os de matriz polimérica e os materiais ditos
convencionais envolvendo suas propriedades mais relevantes. A conclusão mais importante
diz respeito à constatação de que alguns materiais compósitos possuem propriedades
específicas superiores aos ditos materiais convencionais como, por exemplo, os metais; isto
pode ser verificado nas figuras 2.1 e 2.2.
É importante esclarecer que os materiais que fazem parte dessas análises são o aço
temperado e revenido, e os compósitos são todos a base de tecidos unidirecionais como
reforços e com o teor de reforço de fibras de carbono de 60% e de fibras de vidro de 50% em
relação ao percentual de volume. Além do mais, as propriedades mecânicas foram medidas na
direção paralela a das fibras.

390

Vidro-E/poliéster

1000

Kevlar/epóxi
179

Alumínio

220
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0
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400
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800
Resistência à Tração Específica (MPa/(g/cm3))
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Figura 2.1 – Comparativo da resistência à tração específica entre materiais compósitos
(lâminas unidirecionais) analisadas no sentido paralelo à fibra e os metais (Askeland e Phulé,
2008; Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008).
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Figura 2.2 – Comparativo do módulo elástico específico entre materiais compósitos (lâminas
unidirecionais) analisadas no sentido paralelo à fibra e os metais (Askeland e Phulé, 2008;
Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008).

2.2.1 – Aplicações dos materiais compósitos

Inúmeras são as aplicações dos materiais compósitos, pois os mesmos apresentam
características bem diversificadas que dependem de alguns aspectos como desempenho
estrutural, preço, disponibilidade de matéria prima, além do processo de fabricação que deverá
ser utilizado para a fabricação de tal compósito, entre outros fatores. No entanto, segundo
Mula et al.(2006) os compósitos poliméricos são bem utilizados na indústria aeroespacial,
eletrônica bem como na esportiva, devido a sua alta resistência específica, resistência à
corrosão e capacidade de absorção de vibração.
No que se refere à aplicação, na figura 2.3, observa-se os diversos setores industriais
que fazem o uso dos materiais compósitos.
Como já mencionado anteriormente, a principal vantagem dos materiais compósitos
são suas altas propriedades mecânicas específicas, portanto, são inúmeras as aplicações
reservadas aos materiais compósitos, onde se podem destacar os seguintes setores (disponível
em: <www.saintgobain.com>):
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quantidade. O segundo constituinte, disperso na matriz, é citado como uma fase de reforço,
que atua aprimorando as propriedades mecânicas da matriz (Mathews e Rawlings, 1994).
Um dos tipos de matrizes mais utilizadas são os polímeros sintéticos. O processamento
de um compósito de matriz polimérica não envolve, necessariamente, altas pressões e não
requer altas temperaturas. Também, os problemas associados com a degradação do reforço
durante a manufatura são menos significativos para os compósitos com matrizes poliméricas
do que para os compósitos com outras matrizes (metálicas, concreto, entre outros). Ainda, os
equipamentos necessários à obtenção dos compósitos com matrizes poliméricas, em sua
maioria, são simples de usar. Por estas razões, os compósitos com matrizes poliméricas
desenvolveram-se rapidamente e logo se tornaram aceitos para aplicações estruturais
(Matthews e Rawlings, 1994).
A qualidade da interface entre a matriz e o reforço é um fator de grande importância no
desempenho mecânico do compósito. Para que ocorra interação entre componentes de
naturezas químicas diferentes e de quaisquer dimensões ou forma, é essencial a existência de
uma área de contato entre elas. Quanto maior for essa área, maior a possibilidade de ocorrer
entre os dois componentes uma interação de natureza física, química ou físico-química (Mano,
1991).
A interface envolve a existência de uma região de transição química e física ou
gradiente na fronteira. Em um compósito reforçado com fibras, por exemplo, pode-se dizer
que existem três fases: a superfície da fibra, a interface fibra/matriz e a matriz (Yosomiya et
al., 1989). As características da interface dependem da união na mesma, da configuração, da
estrutura ao redor da interface e das propriedades físicas e químicas dos constituintes. Como
resultado, a interface tem uma forte influência na resposta final do compósito (Yosomiya et
al., 1989).
Em geral as ligações na interface são descritas em termos de forças intermoleculares e
energia livre na superfície. Na prática, os fatores que influem na interação interfacial são: (1)
umidade, (2) reação química, (3) adsorção e difusão, (4) camada de tensão residual, (5)
morfologia da superfície e (6) efeito da rugosidade (Yosomiya et al., 1989).
São inúmeras as vantagens de utilização dos materiais compósitos quando comparadas
com os materiais metálicos, como por exemplo, a sua densidade volumétrica. Se tomarmos
como base um compósito polimérico reforçado com fibras de vidro (PRFV), muito difundido
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Figura 2.3 – Percentual de utilização de compósitos conforme setor industrial (Mula et al.,
2006).
Indústria aeroespacial – a estabilidade é um importante critério para todos os materiais
usados na indústria aeroespacial. As principais aplicações nesta área são: compartimentos de
bagagens, banheiros de aviões, hélices de helicópteros e trem de pouso. Na figura 2.4 mostrase um exemplo prático da importância dos materiais compósitos na fabricação de um avião;

(a)
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(b)

Compósito laminado de carbono
Compósito sanduíche de carbono
Fibras de vidro
Alumínio
Alumínio/aço/titânio
Figura 2.4 – Comparativo entre os principais materiais que compõem a fabricação de um avião
(a) caça e (b) boeing 787 (Reinforced Plastics, 2005; disponível em: <www.boeing.com> ).
Indústria naval – materiais compósitos podem ser usados em uma grande variedade de
aplicações no mercado naval, incluindo os materiais usados na construção, manutenção,
reparos e na equipagem de barcos de corrida, barcos à vela entre outros;
Resistência à corrosão e aplicações industriais – ao contrário de outros materiais,
compósitos são ideais para ambientes corrosivos e hostis. Aplicações neste mercado incluem
todos os tipos de tubulações: oleodutos, tanques subterrâneos de petróleo, hastes de sucção,
tubulações de drenagem e irrigação, controle de inundação e estruturas de navegação em
canais (portas de represas, dutos) e produção de gás (plataformas marítimas, dutos) dentre
outros;
Automotiva – painéis exteriores interiores de portas, radiadores, componentes de
ignição, capôs, coletores de admissão, construção da carenagem de carro (bugue) e veículos de
corrida como os carros de fórmula 1, são exemplos de inúmeras aplicações na área
automotiva. Atualmente os acessórios automotivos tem sido uma aplicação em ascensão no
ramo devido à grande flexibilidade de forma proporcionada pelos materiais compósitos, parachoques, saias, aerofólios, acessórios de interiores entre outros (Reinforced Plastics, 2005);
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Construção civil – em banheiros, suportes de lâmpadas, painéis decorativos, cortinas,
etc. Materiais compósitos são ideais para o uso em construções por possuírem estabilidade
dimensional, altas resistência, peso reduzido, resistência ao impacto, baixa inflamabilidade
(dependendo da escolha da resina utilizada), baixa manutenção e flexibilidade em projetos;
Infra-estrutura – em construções de pontes, reforço em produtos de concreto,
restauração de estruturas, segurança de rodovias, reforços de pavimentos. Eliminam o custo
com equipamentos pesados e o tempo de construção é diminuído. Compósitos apresentam alta
durabilidade; eles não são atacados pela corrosão como o aço ou deterioram como madeira, o
custo de manutenção e restauração é reduzido;
Elétrica e eletrônica - aplicações de materiais compósitos neste ramo incluem caixas
de junção (compósitos dielétricos), placas de componentes, maletas de computadores,
copiadoras e fax.
Esporte e lazer – estas aplicações incluem esquis para água e neve, pranchas para a
prática esportiva, caiaques, tacos de golfe, varas de pescar, piscinas e raquetes de tênis, varas
de salto, por exemplo;
Medicina - próteses, órteses, adesivos, fios, entre outros. Como em Queiroz (2008), no
qual foi idealizada uma configuração de compósito híbrido para a fabricação de próteses de
membros inferiores.
2.2.2 – Classificação dos materiais compósitos
De forma geral, os materiais compósitos estão divididos em duas grandes categorias
que são: materiais compósitos naturais, aqueles criados pela natureza e materiais compósitos
sintéticos, aqueles fabricados pelo homem (Hull, 1988). Na figura 2.5 esquematiza-se esta
classificação, elucidando exemplos de compósitos sintéticos e naturais.
Segundo Hull (1988) dentre os materiais compósitos sintéticos existe uma subdivisão
que os classifica em materiais macrocompósitos e microcompósitos. O próprio nome destes
materiais induz a uma conclusão bastante lógica, os macrocompósitos são aqueles nos quais as
fases do material são macroscópicas, ou seja, podem ser vistas a olho nu, enquanto que os
materiais microcompósitos são aqueles nos quais as fases do material só podem ser
identificadas com o auxílio de microscopia.
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Figura 2.5 – Classificação dos materiais compósitos segundo a natureza dos constituintes
(Adaptação, Hull, 1988).

Existem outras classificações, como por exemplo, segundo Callister Jr. (2007) os
materiais compósitos podem ser classificados em três grandes classes: reforçados por
partícula, reforçados por fibra e os estruturais; onde existem pelo menos duas subdivisões para
cada uma.
Apesar desta classificação bastante ampla dos materiais compósitos e feitas por
diversos autores, na prática, o que realmente se considera como materiais compósitos são os
materiais microcompósitos (Chiaverini, 1986; Antaquera et al., 1991; Herakovich, 1997).
Dentro da classe dos materiais microcompósitos, os que mais se destacam com relação
ao grande número de aplicações estruturais, são os compósitos fibrosos a base de matriz
polimérica. Os materiais compósitos de matriz polimérica podem ser fabricados através da
união de matrizes termofixas ou termoplásticas com diversos tipos de reforços, como por
exemplo, fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de aramida, fibras de boro e até mesmo
fibras vegetais (Antequera et al., 1991).

2.2.3 – Materiais compósitos fibrosos
Os materiais compósitos fibrosos são constituídos de fibras aderidas a uma matriz com
interface entre elas. Desta forma, as mesmas conservam suas identidades, ou seja, tanto a fibra
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quanto a matriz conservam suas identidades produzindo um conjunto de propriedades que
separadamente não possuiriam (Matthews e Rawlings, 1994).
Na fabricação de materiais compósitos as fibras podem ser distribuídas de modo
aleatório ou não, e podem possuir um comprimento longo ou curto dependendo da dimensão
da peça obtida (ver figura 2.6). Estas também podem se apresentar na forma de tecidos, onde
os tipos mais comuns englobam: o uniaxial, biaxial e triaxial. No caso da orientação aleatória,
a fibra encontra-se na forma de manta de fios curtos ou contínuos (Chou et al., 1986;
Bannister, 2001, Tsai et al., 2000).

Tecido Bidirecional

Manta com fios contínuos

Tecido Unidirecional

Manta com fios curtos

Figura 2.6 - Formas mais comum de utilização de fibras na fabricação de materiais compósitos
(Chou et al., 1986; disponível em: <www.barracudacomposites.com.br>).
No que diz respeito aos tipos de fibras fabricadas atualmente, pode-se destacar as fibras
de vidro, de carbono, de aramida (kevlar) e de boro. As fibras de vidro são as mais utilizadas
mundialmente devido à diversidade encontrada nas suas propriedades físicas e mecânicas, à
sua grande aderência para a maioria dos sistemas fibra/matriz e seu baixo custo. Ressalta-se,
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também, um crescimento acentuado da utilização de fibras naturais (a maioria de origem
vegetal), inclusive em aplicações estruturais de pequeno e médio desempenho (Silva et al.,
2000).

2.2.4 – Matrizes poliméricas

As matrizes poliméricas são componentes orgânicos de elevado peso moleculares,
produto de reações de polimerização por adição ou condensação de diferentes componentes
básicos (Callister Jr., 2007).
Nos materiais compósitos, as matrizes têm como função básica atuar como um
caminho da transferência de carga para os reforços através das tensões cisalhantes, assim
como também proteger o reforço da abrasão e da ação do ambiente externo, que este venha a
sofrer. As matrizes se classificam em: orgânicas (poliméricas), metálicas e cerâmicas, sendo
esta primeira a mais difundida no mercado (Correia, 1988; Vincenzine, 1995).
Comumente as matrizes poliméricas são classificadas de acordo com os métodos de
preparação da estrutura química e do comportamento mecânico. Quanto ao método de
preparação da estrutura química, os polímeros podem ser classificados em etapas. As reações
de polimerização podem gerar diferentes tipos de cadeias poliméricas, que são classificadas
como: cadeia linear sem ramificações; cadeia linear com ramificações e cadeia com ligações
cruzadas, tridimensionais ou reticuladas.
As variações estruturais implicam diretamente nas propriedades físico-químicas dos
polímeros, principalmente no que se refere à solubilidade e fusão. As matrizes poliméricas, de
acordo com as características de fusão, podem ser classificadas em termoplásticas ou
termofixas. Esta classificação está relacionada com o comportamento a diferentes
temperaturas dessas matrizes, o que por sua vez está relacionado às estruturas químicas das
mesmas. A característica mais marcante que diferencia um termoplástico de um termofixo é a
capacidade que este apresenta de ser reciclado, isso devido a sua estrutura química
(Vincenzine, 1995).
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2.2.4.1 - Matrizes termoplásticas

Este tipo de matriz possui cadeias moleculares longas, lineares, amorfas ou semicristalinas, e não estão rigidamente conectadas. A sua resistência e rigidez se dá devido às
propriedades inerentes das unidades de monômero e ao elevado peso molecular. Desta forma,
ao ser adicionado calor ocorre a quebra das ligações intermoleculares, passando o material de
sólido para viscoso; e ao ser resfriado, endurece. Normalmente esta vem na forma de
partículas, peletes ou em pó. A mesma pode ser fundida várias vezes e solubilizada por vários
solventes; e, à temperatura ambiente varia de maleável à rígida ou frágil (Hull e Clyne, 1996).
Como exemplo deste polímero tem-se o poliestireno (PS); polipropileno (PP), poli
(cloreto de vinila) (PVC) entre outros. Algumas vantagens e desvantagens, segundo Murinucci
(2011), na utilização da matriz polimérica termoplástica podem ser listadas: moderada
resistência química, elevada tenacidade, elevado volume de produção, baixa densidade,
reciclável, baixas propriedades mecânicas, elevado coeficiente de expansão térmico, baixa
estabilidade dimensional, baixa temperatura de utilização.

2.2.4.2 - Matrizes termofixas

As matrizes termofixas são materiais poliméricos, cuja polimerização leva a uma
estrutura tridimensional, no qual ocorrem varias ligações químicas covalentes entre diferentes
cadeias, de modo que não é mais possível ocorrer um escorregamento entre as moléculas, por
isso, quando curadas, não podem mais ser fundidas ou dissolvidas (Smith, 1998; Callister Jr.,
2007).
O mecanismo de cura processa-se através de combinações químicas com agentes de
cura, pela ação de catalisadores ou oxigênio do ar. Um ciclo ótimo de cura para qualquer
processo é determinado empiricamente. Entre as variáveis a serem consideradas incluem-se o
tipo e a concentração de agentes de cura, acelerador ou catalisador, tempo e temperatura, cura
única ou com pós-cura e a interação destes fatores (Hancox, 1991).
Essa característica marcante de não poder ser fundida nas matrizes termofixas, tornam
as mesmas limitadas para uso de componentes estruturais, pois elas perdem suas propriedades
elásticas quando aquecidas na temperatura de distorção; porém, tem melhor estabilidade
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dimensional, resistência ao calor; resistência química e elétrica do que as resinas
termoplásticas (Pickering, 2006).
A cura das resinas termofixas geralmente ocorre à temperatura ambiente, porém pode
ocorrer sob temperatura e tempo controlados, tentando, desta forma, obter propriedades
ótimas.
O processo de cura dos materiais compósitos à base de matrizes termofixas é
extremamente exotérmico e devido às variações de temperatura envolvidas e nos diferentes
coeficientes de expansão térmica entre a matriz e o reforço, surgem tensões residuais ou
“tensões de cura” no material, e que costumam favorecer o aparecimento de microtrincas
quando da solicitação de cargas externas (Correia, 1988; Hull, 1988).
Resina de poliéster
Poliéster é o nome dado a uma categoria de materiais obtidos por meio de uma reação
de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São polímeros sintéticos
versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, plásticos, filmes e resinas.
Dependendo de sua formulação, ausência ou presença de duplas ligações entre os átomos de
carbono (insaturações) que formam sua cadeia molecular, os mesmos podem ser classificados
em saturados e insaturados. Os poliésteres saturados geram polímeros termoplásticos enquanto
os insaturados sofrem reações de cura e geram resinas termofixas (Callister Jr., 2007).
Os poliésteres insaturados são usados industrialmente em combinações com reforços
fibrosos, como vidro, amianto, etc. As resinas de poliéster possuem uma gama de
propriedades, caracterizando-a como a mais polivalente entre todas as resinas termofixas,
quanto as suas aplicações. Algumas dessas propriedades podem ser ressaltadas (Smith, 1998):
- Flexibilidade e dureza;
- Resistência mecânica, química e térmica;
- Excelente estabilidade dimensional;
- Fácil pigmentação;
- Cura a frio;
- Permite a utilização de moldes simples e baratos;
- Fácil modificação para aplicações especiais.
De uma forma geral, a resina de poliéster é a mais utilizada para a fabricação de
compósitos devido a apresentar uma boa relação entre custo e desempenho, pelo fato de ter um
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bom desempenho mecânico e físico, e está disponível em várias formulações atendendo, desta
forma, a critérios específicos para a fabricação de compósitos.
Existe ainda uma variação de resinas poliéster do tipo ortoftálicas, tereftálicas,
isoftálicas, dentre outras, que são diferenciadas pela adição de seus constituintes na reação de
condensação para a obtenção das mesmas. O principal tipo de resina de poliéster é a
ortoftálica, que é a mais comum, usada para aplicações gerais que não exigem alta inércia
química. (Antequera et al., 1991; Carvalho, 1992).
A forma de preparação das resinas de poliéster, quando variando de forma controlada
seus componentes, modificam suas propriedades finais amplamente, sendo possível encontrar
comumente quatro tipos de resina, que segundo Gay (1991) e Murinucci (2011) são:
Ortoftálica – Usada para aplicações em geral, este é o tipo mais comum da resina de
poliéster, e aplicado em ambientes que não exijam alta inércia química;
Isoftálica – Este tipo de poliéster apresenta bom desempenho em ambientes com
agressividade moderada;
Bisfenólica – É o poliéster que apresenta a maior resistência química, sendo usado em
larga escala em equipamentos para ambientes agressivos, como na indústria química;
Tereftálica – Apresenta uma elevada resistência química, tendo sua aplicação destinada
a equipamentos que exigem uma alta inércia química, como nas camadas internas de
tubulações para escoamento de resíduos químicos.
Para a formulação do poliéster são usados iniciadores e promotores de cura. Como
iniciadores podem ser utilizados o hidroperóxido de cumeno (CHP), o peróxido metil etil
cetona (MEKP), o peróxido de benzoíla (BPO) e o acetil acetona (AAP). No entanto, para o
processo de cura acontecer à temperatura ambiente, são utilizados normalmente os
aceleradores que podem ser as aminas terciárias (dimetil anilina – DMA) ou sais de cobalto, o
vanádio, cobre ou manganês.
Em resumo, na fabricação industrial os iniciadores de cura são conhecidos por
catalisadores, no entanto, é importante ressaltar que este nome tecnicamente não é correto,
pois os catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade de reação de química de uma
determinada substância, porém, não são consumidos durante o processo. Já no caso das
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matrizes poliméricas o catalisador é totalmente consumido durante o processo de cura, porém,
na indústria ainda são denominados de iniciadores ou promotores de cura (Marinucci, 2011).
A formulação adequada de catalisador e acelerador, além da temperatura em que vai
ser utilizada a resina, vai interferir diretamente no tempo de gel, ou seja, no tempo
transcorrido, após a mistura do poliéster com catalisador (com ou sem acelerador), sendo este
o início do endurecimento da resina, atingindo então o estado gelatinoso; a partir desse tempo
não sendo mais possível se trabalhar com a mesma. O tempo de gel deve ser considerado para
que seja possível haver uma boa impregnação do material de reforço pela resina, bem como
uma moldagem completa do material compósito ao molde. Os teores de catalisador e
acelerador máximos em peso referente à resina são de 2% e 0,5%, respectivamente (Mallick,
1988). A seguir, na tabela 2.1 observam-se algumas propriedades da resina poliéster
ortoftálica.

Tabela 2.1 - Propriedades Gerais do Poliéster Ortoftálica - Adaptação (Gay, 1991; Herz e
Mansur, 1990).
PROPRIEDADES GERAIS
Densidade (g/cm3)

1,3

Resistência à tração (MPa)

65

Módulo de elasticidade à tração (GPa)

3,2

Alongamento (%)

2

Resistência à flexão (MPa)

73,5

Módulo de elasticidade à flexão (GPa)

4

Contração durante a cura (%)

4–8

Temperatura de distorção térmica (°C)

50 – 110

Absorção de umidade (%)

0,1 – 0,3

2.2.5 - Reforços fibrosos

A fibra é o elemento constituinte que confere ao material compósito suas
características mecânicas: rigidez, resistência à ruptura, etc. O tipo de reforço mais utilizado
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na fabricação de plásticos reforçados é o fibroso, podendo ser apresentado na forma de fibras
contínuas ou curtas, onde na maioria dos casos podem ser tecidas (Hage, 1989).
Em geral, as fibras são os principais membros de transporte de cargas, enquanto a
matriz as mantém na localização e direção desejada, agindo como um transportador médio de
carga e protegendo as fibras de danos ambientais. As fibras têm que serem aglutinadas a uma
matriz, caso contrário, perde a sua função estrutural. Estas possuem um pequeno diâmetro e
grande comprimento, permitindo um alto valor na relação área superficial/volume; e como
conseqüência, a área interfacial fibra/matriz disponível para transferência por unidade de
volume da fibra aumenta em função da relação comprimento/diâmetro (Mallick, 1988).
São vários os fatores que influenciam as propriedades mecânicas dos compósitos
poliméricos reforçados com fibras, sendo os principais: módulo e resistência da fibra,
estabilidade química da resina, resistência interfacial, diâmetro e comprimento das fibras,
fração volumétrica e forma de distribuição das fibras na matriz. Nos compósitos com fibras
descontínuas com distribuição aleatória, o comprimento e a fração volumétrica são parâmetros
importantes no seu desempenho (Joseph, 1996).
A eficiência de um compósito também depende da transferência de carga entre a matriz
e a fibra. Isto pode ser maximizado intensificando-se a interação e adesão entre as duas fases e
também pela maximização do comprimento da fibra no compósito (Rowell et al., 1997).

2.2.5.1 - Fibras de vidro

Constitui o tipo de reforço mais utilizado nos materiais compósitos. Apresentam
excelente aderência fibra/matriz, devido ao tratamento que as mesmas recebem para serem
utilizadas junto às matrizes orgânicas, possuem boas propriedades elétricas e grandes
vantagens no que diz respeito à aplicação e custo. E a partir da década de 40, as fibras de vidro
têm proporcionado o uso crescente dos plásticos reforçados em aplicações antes reservados
exclusivamente aos metais e suas ligas (Aquino 1992; Carvalho, 1992).
Estes tipos de fibras possuem diferentes composições, porém a mais utilizada é a base
de sílica (SiO2) associada a óxidos de cálcio, boro, sódio, ferro e alumínio. A variedade dos
percentuais desses constituintes implica em diferentes tipos de fibras de vidro. O tipo mais
usado industrialmente é a fibra de vidro do tipo E, a qual se destaca por possuir baixo teor de
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álcali e excelentes propriedades elétricas, isolantes, além de boas propriedades de resistência
mecânica, rigidez e desgaste (Van Vlack, 1989).
Na fabricação de materiais compósitos poliméricos, as fibras de vidro mais utilizadas
são de três tipos (Herakovich, 1997):
Vidro/E: É a mais usada em compósito representando mais de 90% dos reforços
utilizados pela indústria, e se caracteriza por alta resistência mecânica e resistividade
elétrica, daí o “E” se derivar da sua característica elétrica;
Vidro/C: É a que se caracteriza pela resistência a corrosão química elevada e uma
menor resistência mecânica, a letra “C” se deriva da sua condição de resistência à
corrosão, e por esta condição são aplicadas em camadas mais externas que estejam
expostas a intempéries;
Vidro/S: É a que se caracteriza pela alta resistência e alto módulo, e pode ser
empregada em aplicações especiais que estejam expostas a altas temperaturas,
justificando seu uso, mesmo com um custo superior, a letra “S” se deriva da sua
condição de aplicação estrutural (structural) de alto desempenho.
Segundo Aquino e Carvalho (1992), as principais características das fibras de vidro
que a tornam tão atraentes e proporcionando vantagens significativas são:
- Quando modelado o compósito, a fibra apresenta excelente aderência em relação à matriz;
- Material com baixo custo de aquisição;
- Fácil processamento devido a sua molhabilidade;
- Resistência à tração: comparada com outras fibras têxteis (principalmente as de origem
vegetal), sua resistência à tração específica (por densidade) é superior.
- Resistência ao calor e ao fogo: devido à sua origem inorgânica (mineral), as fibras de vidro
são incombustíveis. Por seu alto ponto de fusão, estas são indicadas para aplicações em meios
com temperatura elevada.
- Resistência química: não sofre nenhum tipo de ataque ou degradação por parte dos agentes
químicos.
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- Resistência à umidade: as fibras de vidro não absorvem umidade, portanto não se dilatam ou
se desintegram além de manter em sua máxima resistência mecânica na presença de umidade.
- Resistência térmica: estas fibras apresentam um coeficiente de dilatação linear térmico muito
baixo e um baixo coeficiente de condutividade térmica, a que garante um excelente
desempenho em ambientes com variações térmicas bruscas.
- Resistência elétrica: por não serem condutoras, as fibras de vidro são ideais para serem
usadas como isolantes elétricos.
A visualização de algumas das principais propriedades das fibras do tipo E (ver tabela
2.2), que por ser a mais utilizada na indústria é alvo de investigação do trabalho em questão.

Tabela 2.2 - Propriedades Gerais das Fibras de Vidro-E (Adaptação de Hull e Clyne, 1996;
Matthews, 1994).
COMPOSIÇÃO

VIDRO-E

Densidade (g/cm3)

2,60

Resistência à tração (MPa)

3450

Módulo de elasticidade à tração (GPa)

76

Temperatura máxima (°C)

550

Preço (US$)/Kg tecido

10 – 20

As fibras de vidro são comercializadas nas mais diferentes formas e gramaturas como
fios e tecidos roving, tecidos uni e bidirecionais, manta de fios contínuos, mantas de fios
picados, entre outros (Aquino, 1992; Carvalho, 1992). Neste trabalho destaque será dado para
as fibras de vidro na forma de:
Tecidos: são constituídos a partir de mechas de fios (roving) de títulos iguais ou
diferentes em trama e urdume, são comercialmente encontrados em dois tipos:
• Tecidos unidirecionais – onde o número de fios é predominantemente mais elevado
em um sentido, com disposição em paralelo e unidos entre si, por fios de dimensões
muito pequenas, permitindo a obtenção de elevadas propriedades mecânicas na
direção das fibras;
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• Tecidos bidirecionais – os fios estão dispostos a 90° uns sobre os outros, na forma
de trama e urdume.
Mantas: são constituídos a partir de fibras curtas de aproximadamente 5,0 cm e estão
dispostas de forma aleatória em várias camadas ao longo do tecido.
Na figura 2.7 ilustram-se as formas mais comuns de comercialização da fibra de vidro
nos plásticos reforçados em geral.

Manta
Roving

Tecido
bidirecional
Fibras
moídas

Véu de
superfície

Figura 2.7 - Formas usuais de Comercialização das Fibras de Vidro (owenscorning, 2012 apud
Felipe, 2012b).
2.2.6 - Processos de fabricação de compósitos poliméricos

Os processos de fabricação utilizados na obtenção de compósitos poliméricos podem
ser classificados de várias formas, porém a classificação mais comum trás os mesmos
divididos em dois grupos que são: os processos de fabricação com molde aberto e com molde
fechado. Como o próprio nome diz a característica principal do processo de fabricação com
molde aberto é possuir uma das faces do molde exposta ao ambiente, enquanto que no
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processo de fabricação com molde fechado nenhuma das faces do molde fica exposta
(Antequera et al., 1991; Correia, 1988).
Dentro da categoria de processos de fabricação com molde aberto pode-se citar a
moldagem manual (hand lay-up), a moldagem à pistola (spray-up), a moldagem por
centrifugação e a moldagem por enrolamento (filament winding). Já a moldagem por
compressão (SMC, BMC, etc.), a injeção e a pultrusão são exemplos de processos de
fabricação com molde fechado (Callister Jr., 2007).
De forma geral, a moldagem de um compósito com fibras consta das seguintes
operações básicas esquematizadas na figura 2.8.
Estas etapas podem ser realizadas segundo diferentes procedimentos, cuja seleção se
efetua em função de parâmetros como: forma, dimensão, propriedades características
mecânicas desejadas e séries de fabricação.

Figura 2.8 - Etapas de Fabricação dos Compósitos.

2.2.6.1 - Processo de fabricação por moldagem manual (hand lay-up)

O processo de moldagem por contato manual ou laminação manual (hand lay-up), é
assim denominado devido às baixas pressões que necessitam, sendo esta a primeira técnica a
ser aplicada na fabricação de plástico reforçado com fibras de vidro. No entanto, até hoje é o
Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

27

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica

processo mais utilizado em produções de pequenas séries e peças de grande superfície. É
também o método mais econômico ao apresentar a necessidade de baixo investimento e não
requerer uma mão de obra especializada. Por outro lado, apresenta o inconveniente de uma
produção baixa, maior necessidade de mão de obra, maior possibilidade de defeitos de
fabricação (ex: bolhas de ar) e acabamento liso somente numa face (Carvalho, 1992).
O processo de moldagem por contato manual consiste na colocação de mantas ou
tecidos de fibra sobre a superfície de um molde, seguido da aplicação de resina. Nesse
processo a resina é aplicada com o auxílio de rolos que servem também para a compactação
das fibras e eliminação das bolhas de ar. Este processo se realiza a temperatura ambiente,
podendo o tempo de polimerização ser diminuído caso venha a se aumentar controladamente a
temperatura. Depois é efetuada a desmoldagem; e, a para a finalização do processo o
acabamento final da peça moldada, etapas estas que podem ser observadas na figura 2.9
(Herakovich, 1997).

Fabricação e preparação do molde
Polimento
Aplicação de desmoldante
Aplicação do gel coating

Fabricação do compósito
Camadas alternadas (resina e reforço)
Polimerização (cura)

Desmoldagem
Corte de rebarbas
Acabamento
Polimento nas rebarbas

Produto final

Figura 2.9 - Etapas do Processo de Fabricação de Compósito por Laminação Manual.
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2.2.7 – Descontinuidade geométrica nos materiais compósitos

As equações e teorias básicas de tensão para a tração, compressão, flexão, torção
assumem que não existem irregularidades geométricas no elemento em questão. Porém,
sabemos que boa parte dos elementos estruturais possuem mudanças ao longo de suas seções.
Eixos de rotação devem ter ressaltos projetados sobre eles para que os rolamentos possam ser
encaixados corretamente e assim suportar as cargas axiais; devem também ter rasgos de
chaveta usinados para encaixar polias e engrenagens. Outros elementos necessitam de furos,
ranhuras e entalhes de vários tipos.
A presença dessas descontinuidades geométricas nas seções dos elementos estruturais,
em geral, é um dos muitos fatores que influenciam diretamente na resistência mecânica final
do material, e esse fato não foge à regra para os materiais compósitos. Assim sendo, como nos
materiais convencionais, nos materiais compósitos, a alteração brusca da seção de área de um
elemento estrutural leva a um fenômeno denominado de concentração de tensão (Awerbuch e
Madhukar, 1985; Shigley e Mischke, 1989; Aquino e Tinô, 2009).
Essa concentração de tensão ocorre devido a um acúmulo de energia, no qual o fluxo
de tensão na vizinhança (região lateral) da descontinuidade geométrica passa a ter um valor
bem maior em relação à tensão média no elemento (determinada mais afastada da
descontinuidade geométrica), e é exatamente nessa região onde começam e se propagam as
trincas até a ruptura final do material (Awerbuch e Madhukar, 1985).
O fenômeno da concentração de tensão pode, também, ser definido como um
fenômeno extremamente localizado caracterizado pela não uniformidade na distribuição da
tensão devido à aplicação de uma carga pontual ou presença de descontinuidade geométrica na
seção (Shigley e Mischke, 1989).
Na Figura 2.10 ilustra-se o efeito da concentração de tensão, no qual, as trajetórias de
tensão (ou linhas de tensão, ou ainda, linhas de Euller) são uniformes em todos os locais,
exceto na vizinhança do furo; nele, entretanto, essas linhas têm que se desviar para
“contornar”, acumulando-se linhas de fluxo na lateral do furo. A tensão na placa sob tração é
máxima na borda do furo no plano A-A; essa tensão cai rapidamente, à medida que pontos
mais afastados do furo são examinados e, de imediato, torna-se uniforme novamente (Shigley
et al., 2005).
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Figura 2.10 - Distribuição de tensão na vizinhança de um furo (Shigley et al., 2005).

Como outro exemplo, a fim de justificar o fenômeno da concentração de tensão, na
figura 2.11 mostra-se uma placa qualquer de dimensões finitas submetida a uma tensão e
contendo um furo circular, no qual a região de maior concentração de energia é
consequentemente, a de maior concentração de tensão.

σ
Região de intensa
energia

σ
Figura 2.11 – Região de intensa energia devido à concentração de tensão (Awerbuch e
Madhukar, 1985).
Para a maioria dos materiais, o fator de concentração de tensão K é sempre o parâmetro
quantitativo da intensidade do fenômeno da concentração de tensão. O mesmo é definido pela
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30

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica

razão entre a tensão máxima que ocorre na vizinhança da descontinuidade geométrica e a
tensão média determinada nesta mesma seção, porém longe da descontinuidade geométrica.
Para materiais isotrópicos, o fator de concentração de tensão geométrico (ou teórico) é
definido pela equação 2.1 (Shigley e Mischke, 1989; Shigley et al., 2005):

Kt =

σ máx

σ0

(2.1)

Onde Kt é o fator de concentração de tensão relativo a tensões normais, σ0 é a tensão
nominal (calculada em uma região sem influência do furo) e σmáx é a tensão máxima (na borda
do furo).
O índice t em Kt significa que esse fator de concentração de tensão e depende somente
da geometria da peça. Ou seja, o material utilizado, nesse caso, não influencia no valor de Kt.
Por isso, ele é chamado de fator de concentração de tensão teórico.
Para todos os materiais estruturais, incluindo os compósitos, sabe-se que um fator
preponderante são suas propriedades mecânicas e o estudo desse comportamento torna-se
imprescindível, já que a simples presença, por exemplo, de um furo no material leva o mesmo
a suportar cargas menores devido ao efeito da concentração de tensão (Al-Qureshi, 1986; Lin
Ye et al., 1998).
Ainda segundo Lin Ye et al. (1998), essa diminuição da resistência do material,
também denominado de Resistência Residual (Residual Strength - RS), é dada pela razão:

RS =

σ CD
σ SD

(2.2)

Onde σCD refere-se à resistência última do material com presença de descontinuidade
geométrica e o σSD a resistência última do material sem a descontinuidade geométrica. Neste
sentido, através do fator RS pode-se quantificar o grau de nocividade da descontinuidade
geométrica no elemento estrutural. É importante salientar que σCD é a tensão média calculada
na área maior da seção transversal, ou seja, a seção sem a presença da descontinuidade
geométrica.
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Com relação ao módulo de elasticidade, o desafio do estudo da concentração de tensão
em materiais compósitos se torna maior ainda, já que a maioria dos estudos negligencia uma
análise mais precisa devido a sua complexidade. Shimokawa (1999) e Shin e Wang (2004), em
se tratando do modulo elástico de materiais compósitos com presença de furo central, apenas
afirmaram que na região próxima ao furo há uma diminuição do modulo elástico em relação
aos locais mais afastados, isso devido à mudança da capacidade de deformação do material
devido o aumento da tensão concentrada na vizinhança do furo.
A diminuição local do módulo de elasticidade devido a presença de descontinuidades
geométricas leva, na maioria dos casos, a uma decréscimo desta propriedade no material como
um todo. Portanto, o módulo residual (Residual Modulus – RM) é definido por alguns autores
como o módulo elástico medido após o material ser submetido a algum processo que altere sua
resposta final no tocante a rigidez, mais específico para os materiais compósitos como:
temperaturas diferentes de trabalho, envelhecimento ambiental, imersão em meio líquido,
descontinuidades geométricas, dentre outros (Aquino, 1992; Santos, 2012; Chenghong et al.,
2008). Deste modo, pode-se defini-lo como:

RM =

ENO
EO

(2.3)

Onde EO refere-se ao módulo de elasticidade no estado original do material e ENO ao
módulo de elasticidade no estado não original.
Para a maioria dos materiais, a sensibilidade à presença de descontinuidade geométrica
influi diretamente na resposta mecânica final, isso porque a resistência do material com a
descontinuidade geométrica, levando em conta a redução de área transversal, é tipicamente
inferior à resistência destes materiais sem estes elementos concentradores de tensão (Wu e
Mu, 2003). Como demonstrado em (Adams, 1986 apud Wu e Mu, 2003), no qual reduções de
resistência última de 40 a 60% têm sido relatadas em peças de plásticos reforçados com fibras
de vidro utilizadas em estrutura de navios de grande porte.
A complexidade do estudo deste fenômeno nos materiais compósitos é agravada pelo
fato dos mesmos não serem considerados homogêneos e isotrópicos, como os metais, por
exemplo, no qual a concentração de tensão pode ser mensurada de forma mais simples, pois
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existem tabelas e/ou gráficos para elucidação de valor aproximado dos fatores de concentração
de tensão (K), apenas com dados do tipo de carregamento e da geometria da peça (Shigley e
Mischke, 1989; Awerbuch e Madhukar, 1985; Lindhagen e Berglund, 1997).
Para os materiais compósitos, de fato, a técnica mais viável é a experimental, apesar de
existirem modelos teóricos como o Critério da Tensão Média (Average Stress Criterion ASC) e o Critério da Tensão Pontual (Point Stress Criterion - PSC), além de modelos
baseados na mecânica linear da fratura (Awerbuch e Madhukar, 1985).
As principais técnicas experimentais, modelos numéricos e teóricos usados para o
estudo da presença da descontinuidade geométrica em materiais compósitos são (Aquino,
1992; O’Higgins et al., 2008; Zhao et al., 2000; Mollenhauer et al., 2006; Parlevliet et al.,

2007; Hallett et al., 2009):
- Fotoelasticidade: é uma técnica experimental para análise de tensões e/ou deformações
particularmente úteis para estudos em partes com formas complicadas, distribuições
complexas de cargas ou ambas. Para estes casos, métodos analíticos tornam-se inviáveis ou
impossíveis de serem aplicados, fazendo dos métodos experimentais uma solução realística.
Mesmo sendo uma técnica descoberta em 1912, pelo pesquisador David Brewster, tem
sido utilizada na Engenharia e Biomecânica. David Brewster foi o primeiro pesquisador a
observar os efeitos fotoelásticos quando realizou pesquisas de propriedades ativas de alguns
materiais sólidos e transparentes. Observou que sólidos com características isotrópicas,
quando submetidas a esforços, transformavam-se em anisotrópicos, e que o grau de
anisotropia era proporcional à magnitude da deformação do material.
A passagem da luz polarizada através de um modelo confeccionado com material
fotoelástico sob tensão, irá gerar franjas luminosas escuras ou coloridas, formar desenhos que
uma vez analisados e medidos, determinam as deformações e tensões do material, com as
quais apresenta relações matemáticas precisas.
A fotoelasticidade permite realizar análise qualitativa e quantitativa que podem ser
classificadas como plana ou tridimensional de transmissão e de reflexão. A análise fotoelástica
é também muito utilizada em problemas onde há necessidade de informações das tensões e/ou
deformações em uma grande área da estrutura, uma vez que é uma técnica ótica de campo
contínuo, fornecendo uma imagem geral da distribuição das tensões, ao invés de informações
ponto a ponto. Assim, a fotoelasticidade pode ser usada para localizar áreas com níveis altos
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de tensões, para determinar as máximas tensões em pontos na superfície e no interior da
estrutura, bem como identificar áreas com baixas tensões onde o material é utilizado sem
eficiência. Problemas envolvendo geometrias planas e tridimensionais, assim como estudos na
superfície de uma estrutura, também podem ser resolvidos usando os métodos fotoelásticos.
No método da fotoelasticidade por reflexão, também conhecido como método da
camada birrefringente, utiliza-se uma camada fina de material fotoelástico colado à superfície
do protótipo tornando-a refletora. Esse método tem uma exatidão razoável para as
necessidades comuns de engenharia e sua principal vantagem é a facilidade de emprego
utilizando protótipos em situações reais. A figura 2.12 mostra uma representação esquemática
da fotoelasticidade por reflexão (Martins, 2005).

Figura 2.12 – Fotoelasticidade por reflexão, método da camada birrefrigente (Martins, 2005).

- ESPI (interferômetro eletrônico padrão a laser): método de ensaio não destrutivo que é
utilizado para esse fim, como o, que segundo Toubal et al. (2005), pode ser útil no estudo da
concentração de tensão em compósitos contendo furo circular;
- Radiografia: esta técnica é usada para mapeamento e estudo da progressão do dano para
materiais compósitos. Vale lembrar que está técnica não determina valores de tensão ou de
deformação, apenas mostra o dano que ocorre próximo à descontinuidade geométrica;
- Ensaio mecânico: através de normas, como a ASTM D 5766-07 utilizada neste trabalho,
onde o ensaio é realizado em corpos de prova normalizados e o valor da tensão e o da
deformação à tração uniaxial é aferido. Vale lembrar também que através desta norma é
possível obter apenas os valores médios das propriedades mecânicas calculadas na maior área
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de seção transversal, não sendo possível mensurar o valor de tensão máxima na
descontinuidade geométrica;
- Elementos Finitos: os programas comerciais mais difundidos pra esse fim são o ANSYS e o
ABAQUS;
- Critério de Falhas Analíticos: o destaque pode ser dado para os critérios da Tensão Pontual
(Point Stress Criterion – PSC) e da Tensão Média (Average Stress Criterion - ASC),
destacados com maior ênfase na seção 2.2.7.1.

2.2.7.1 – Critérios de Falhas – PSC e ASC

O Critério da Tensão Pontual (Point Stress Criterion – PSC): neste critério teórico
assume-se que a falha no material ocorre quando a tensão, σy, a certa distância, d0, longe da
descontinuidade geométrica, é igual ou superior a resistência última do laminado sem presença
de descontinuidade geométrica (σ0), sendo definido pela equação 2.4 (Whitney e Nuismer,
1975 apud Awerbuch e Madhukar, 1985).

σ y (x ,0 ) x = R + d = σ 0

(2.4)

0

O critério da Tensão Pontual está esquematizado na figura 2.13, sendo aplicado para
furos circulares:

σ∞

σ∞
Figura 2.13 – Representação esquemática do PSC para laminados contendo furo circular
(Nuismer e Whitney, 1975 apud Awerbuch e Madhukar, 1985).
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Ainda de acordo com Whitney e Nuismer e baseado no critério teórico de falha PSC
(1975), a Resistência Residual (RS) pode ser expressa por:
RS PSC =

σN
2
=
2
4
σ UN 2 + ξ 1 + 3ξ 1 − (K − 3 ) 5ξ 16 − 7 ξ 1 8

(

)

(2.5)

Onde
ξ 1 = R (R + d )
0

(2.6)

Sendo R definido como o raio do furo, K o fator de concentração de tensão, σN e σUN
com as mesmas definições de σCD e σSD, respectivamente.
O critério da Tensão Média (Average Stress Criterion - ASC): Neste critério teórico
assume-se que a falha ocorre quando a tensão média, σy, a certa distância, a0, iguala-se a
resistência última do laminado sem presença de descontinuidade geométrica (σ0), sendo
definido pela equação 2.6 (Whitney e Nuismer, 1974 apud Awerbuch e Madhukar, 1985).

σ0 =

1
a0

∫

R + a0

R

σ y ( x ,0 ) dx

(2.7)

O Critério da Tensão média para furos circulares está ilustrado esquematicamente na
figura 2.14.

σ∞

σ∞
Figura 2.14 – Representação esquemática do ASC para laminados contendo furo circular
(Nuismer e Whitney, 1975 apud Awerbuch e Madhukar, 1985).
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Ainda de acordo com Whitney e Nuismer (1975) e baseado no critério teórico de falha
ASC a Resistência Residual (RS) pode ser expressa por:

RS ASC =

2 (1 − ξ 2 )
σN
=
2
4
σ UN 2 − ξ 2 − ξ 2 + (K − 3 ) ξ 2 6 − ξ 2 8

(

)

(2.8)

Onde

ξ 2 = R (R + a )
0

(2.9)

Mais uma vez, R é definido como o raio do furo, K o fator de concentração de tensão,
σN e σUN com as mesmas definições de σCD e σSD, respectivamente.
Deve-se salientar que para materiais considerados isotrópicos ou quase-isotrópicos o
valor de K é admitido, em ambos os critérios, como sendo 3,0 (três). Os valores das distâncias
características d0 e a0 são geralmente determinados pelas médias das curvas de dados
experimentais obtidos através do ensaio de tração de diversas amostras contendo diferentes
tamanhos de furos. Os modelos também admitem que os valores das distâncias d0 e a0 podem
depender do sistema de material fibra/matriz e, bem como, da configuração do laminado
(Whitney e Nuismer, 1974 apud Awerbuch e Madhukar, 1985).

2.2.8 – Fatores que influenciam o comportamento mecânico dos compósitos frente a
descontinuidades geométricas
A influência nas propriedades mecânicas dos materiais compósitos em presença de
descontinuidades geométricas depende basicamente dos seguintes fatores: tipo e tamanho da
descontinuidade geométrica, propriedades do material e orientação da fibra (anisotropia); claro
que todos esses fatores sempre aliados a natureza do carregamento aplicado e condições
normais de serviço (Hull, 1988; Awerbuch e Madhukar, 1985).
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2.2.8.1 - Tipo e tamanho da descontinuidade geométrica

A sensibilidade ao entalhe para os materiais compósitos varia de acordo com o tipo de
descontinuidade geométrica presente, onde segundo Hull (1988), para um orifício elíptico em
uma placa plana e isotrópica sob a ação de um carregamento perpendicular, essa sensibilidade,
ou em outras palavras a concentração de tensão, será maior do que em uma mesma placa com
orifício circular. Portanto, quanto mais aguda for essa descontinuidade geométrica, maior será
a concentração de esforços e por consequência, a concentração de tensão.
O furo circular é uma das descontinuidades geométricas mais usadas na engenharia,
razões estas, já relatadas anteriormente, no sentido de evitar descontinuidades bruscas
(agudas) e devido a um maior número de trabalhos e pesquisas na área se tratando de materiais
compósitos. Ainda em relação ao furo circular, é importante salientar que a variação de seu
diâmetro, também leva, a um diferente comportamento mecânico, ou seja, propriedades
mecânicas diferentes (Kremer e Schürmann, 2007).
Segundo Lin Ye et al.(1998) compósitos poliméricos de resina epóxi com fibras de
carbono [0/90]4s, se mostraram bastantes sensíveis à variação do diâmetro do furo, pois à
medida que o diâmetro do furo foi aumentando a Resistência Residual foi diminuindo, ou seja,
se mostrando inversamente proporcional.
Sempre que se fala em furo circular em um material compósito, outra razão geométrica
importante é w/d, ou seja, a relação entre a largura (w) do corpo de prova e o diâmetro do furo
(d). Segundo a norma ASTM D 5766-07, esta razão deve ser mantida igual a 6,0 (seis), sempre
que for usado um material compósito considerado isotrópico, já no tocante aos materiais
compósitos considerados ortotrópicos, outra razão entre a espessura (t) e o diâmetro do furo
torna-se preponderante e deve ser estabelecida entre 1,5 (um e meio) e 3,0 (três).
Em Kameo et al. (1999) um compósito de fibra de aramida impregnado com resina
epóxi, contendo um furo circular de diâmetro 6,0 mm foi analisado para larguras de 12, 18, 24,
30 e 42 mm, mostrando que para o ensaio de tração uniaxial, quando a razão w/d aumenta, a
Resistência Residual diminui. Isso também pode ser observado em Fontes (2013), no qual foi
mantida a largura de 36 mm e variou-se apenas os diâmetros de 6, 7,5 e 9 mm quando
analisado para um compósito híbrido de juta/vidro E.
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2.2.8.2 - Propriedades do material

A capacidade do material compósito de resistir a esforços mecânicos, como descrito
anteriormente, depende claramente da natureza do reforço e da matriz, portanto, não poderia
ser diferente quando se trata da presença de descontinuidades geométricas na seção
transversal.
Segundo Hull (1988) a sensibilidade ao entalhe cresce quando a força de união na
interface fibra/matriz é aumentada, pois um compósito com baixa adesão na interface
fibra/matriz leva à falha no material abaixo da tensão necessária para a ruptura da fibra,
portanto, eliminando uma possível falha devido o efeito da concentração de tensão. A
influência do comportamento da interface fibra/matriz tem sido considerada um fator chave na
resposta mecânica final dos materiais compósitos, isso porque uma boa adesão interfacial
implica em uma melhor transferência de tensões entre a fibra e a matriz, e melhor propagação
e acúmulo de dano (Lin Ye et al., 1998).
Ainda segundo Lin Ye et al. (1998), seus experimentos mostraram que para um
compósito de carbono/epóxi com fibras tratadas quimicamente antes da impregnação tiveram
melhor adesão interfacial, mas por outro lado, se mostraram mais sensíveis a presença de furos
circulares, ou seja, os laminados com forte adesão fibra/matriz responderam com uma
Resistência Residual (RS) menor, e portanto, mais sensíveis ao entalhe.
A relação entre Resistência Residual (RS) e a adesão fibra/matriz não é restrita a
carregamentos estáticos, como em Afaghi-Khatibi et al. (2001), analisando um compósito
polimérico de carbono/epóxi determinou que a Resistência Residual na fadiga para os
compósitos contendo furos concêntricos com baixa adesão fibra/matriz são superiores aos com
alta adesão fibra/matriz.
Outro parâmetro importante a ser observado nos materiais compósitos é o grau de
heterogeneidade, ou seja, de que forma as fibras estão distribuídas na matriz, pois segundo
Feraboli et al. (2009), essa heterogeneidade do material pode levá-lo a uma concentração de
tensão, fora da seção da descontinuidade geométrica, superior a que possa ser causada pela
presença de uma descontinuidade geométrica, e desta forma, podendo ser justificável que a
região de fratura final não seja localizada na seção da mesma.
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Ainda segundo Feraboli et al. (2009), pré-impregnados fabricados com fibra de
carbono/epóxi pelo processo SMC (Sheet Molding Compounds), no qual as fibras encontramse em forma de chips (granulados), muito utilizado em partes da janela do avião “Boeing 787
Dream-liner”, quando em presença de furos pequenos, pode ser considerado insensível ao
entalhe. Isto se justifica pelo grau de heterogeneidade do material que leva o mesmo a
concentrar tensões muito maiores fora da região do furo.

2.2.8.3 - Orientação da fibra no compósito

Outro parâmetro importante e que influência diretamente na resposta mecânica do
material, é a orientação da fibra, sobretudo quando em presença de descontinuidades
geométricas. Isto se deve ao fato de, às vezes, a configuração do material compósito leva o
material a ser quase insensível ao entalhe (Hull, 1988).

Compósitos reforçados por manta
Para os materiais compósitos reforçados por mantas de fibras, considerados na macromecânica como tendo um comportamento isotrópico, a presença de uma descontinuidade
geométrica qualquer leva, na maioria das vezes, a concentração de tensão para a região da
mesma. Isso ocorre devido a presença de fibras distribuídas em praticamente todas as direções
conduzirem a uma distribuição de tensões, internas no material de forma mais homogênea, o
que acarreta num não aparecimento de regiões de concentração de tensões fora da seção do
furo, como por exemplo, em regiões com presença de excesso de fibras e/ou resinas
(Lindhagen e Berglund, 1997).
As equações constitutivas para estes materiais tornam-se mais simples, porque estes
podem se aproximar mais daqueles materiais considerados convencionais. O valor do fator de
concentração de tensão K inclusive já é conhecido e igual ou muito próximo de 3,0 (três)
(Awerbuch e Madhukar, 1985).
Para Hull (1988) o fato do laminado reforçado por manta ter praticamente uma
distribuição de tensões uniforme em sua estrutura, quando submetida a uma carga de qualquer
natureza, a concentração de tensão irá ficar muito mais restrita a mudança brusca de seção de
área (na descontinuidade geométrica), e que, portanto, será totalmente influente na resposta
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mecânica final do laminado, pois diminuirá a resistência última do mesmo. Inclusive, a
Resistência Residual para este tipo de material compósito é de aproximadamente 0,7, ou seja,
a presença de uma descontinuidade geométrica leva o compósito a uma diminuição de sua
resistência última cerca de 30% (Awerbuch e Madhukar, 1985).

Compósitos reforçados por tecido
Este tipo de material compósito é caracterizado pela presença de fibras contínuas, ou
presença de anisotropia como fator preponderante em sua resposta mecânica final. Um dos
tecidos mais utilizados como reforço para os materiais compósitos é o bidirecional, seja com
as fibras orientadas a 0/90º ou a ±45º com relação à aplicação da carga. Neste último caso,
inclusive, quando impregnado em uma matriz recebe o nome de compósito equiangular (Hull,
1988; Herakovich, 1997).
Quando o compósito apresenta fibras orientadas a 0/90º, num ensaio de tração uniaxial
essas tensões são passadas à fibra, desta forma em presença de descontinuidade geométrica, a
tensão máxima na seção do furo pode ser aliviada devido às fibras na direção de 0º. Portanto,
se comparado com os materiais compósitos reforçados por mantas de fibras, os laminados
0/90º tem uma menor perda em sua resistência mecânica, por exemplo, quando em presença
de furos (Hallett e Wisnom, 2006).
Para o laminado compósito equiangular sob um carregamento de tração uniaxial, o
laminado fica submetido diretamente às direções em que atuam as tensões cisalhantes, o que
leva este tipo de material possuir algumas características específicas como (Hufner e Accorsi,
2009):
- Apresentar linearidade entre a tensão/deformação até cerca de 25% da carga total aplicada,
portanto zona de regime elástico;
- Começo de fissuração na matriz;
- Saturação da matriz e começo do dano na fibra;
- Por fim, região de falha na fibra até a ruptura final;
Todas estas características, segundo Hufner e Accorsi (2009), tornam-se mais
acentuadas quando em presença de descontinuidades geométricas, devido o efeito da
concentração de tensão que leva o material a perdas de suas propriedades mecânicas.
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O efeito da orientação das fibras na sensibilidade ao entalhe do material pode ser
observado na figura 2.15, no qual as regiões de maiores tensões estão nas seções das
descontinuidades geométricas e o dano ocorre na direção das fibras (Hull, 1988).

Regiões de
concentração
de tensões

(a)

(b)

(c)

Figura 2.15 – Efeito da orientação das fibras na sensibilidade ao entalhe (a) laminado
reforçado por manta, (b) laminado a 0/90º e (c) laminado a ±45º (Hull, 1988).

2.2.9 – Mecanismo de dano em materiais compósitos

A ocorrência de prejuízo ocorrido nas propriedades mecânicas durante a ação de um
carregamento de qualquer natureza dá origem a um mecanismo complexo com vários tipos de
fratura que são denominados como “dano” (Reifsnider, 1982). O tipo e a forma de dano
podem ser influenciados por diversos fatores, como o tipo e o sentido da carga aplicada, as
propriedades físicas, químicas e mecânicas da fibra e da matriz, o processo de fabricação, a
configuração do material compósito, os percentuais de fibra, matriz e vazios, a umidade
absorvida, a temperatura de trabalho e a presença de elementos concentradores de tensão como
descontinuidades geométricas (Margaria e Aquino, 1997; Felipe, 1997b; Awerbuch e
Madhukar, 1985).
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Devido à grande variedade de fatores é extremamente difícil prever onde e como um
dano se forma e, até mesmo, a sua propagação em um material compósito. A literatura mostra
que, mesmo variando apenas um dos fatores acima mencionados, haverá variações
significativas na formação e propagação do dano (Hull, 1988). É importante salientar que
segundo a norma ASTM D 5766-07, para a característica da fratura final em laminados com
presença de um furo concêntrico sempre deverá ser na seção de área do mesmo, para que o
ensaio seja válido.
Os mecanismos de dano nos compósitos poliméricos podem ser analisados de duas
formas diferentes dependendo do enfoque do estudo, ou seja, da formação e propagação da
fratura mecânica propriamente dita ou de um estudo detalhado do dano microestrutural. No
primeiro caso, essa análise é denominada de análise macroscópica do dano, enquanto que para
o segundo caso a mesma é denominada de análise microscópica do dano. Quando o estudo do
mecanismo de dano se baseia na análise microscópica a mesma, em geral, pode ser realizada
através da microscopia óptica e/ou através da microscopia eletrônica de varredura (MEV).
O modo de falha macroscópico para ensaio de tração uniaxial segundo as normas
ASTM D 5766-07 e ASTM D 3039-08, ou seja, para laminados com ou sem a presença de
descontinuidade geométrica, respectivamente, pode ser codificado de acordo com as seguintes
siglas dos modos de falhas aceitos para o ensaio de tração uniaxial, conforme as figuras 2.16 e
2.17 e a tabela 2.3.
Vale lembrar que para laminados compósitos com descontinuidade geométrica,
especificamente, a norma ASTM D5766–07 define três modos de fratura aceitáveis (Figura
2.17):
LGM – Falha do laminado por tração lateralmente através do furo. Trincas e
delaminações podem estar presentes.
AGM – O laminado falha por tração no furo, mas partes de camadas inclinadas
atravessam o furo lateralmente à linha de centro. Trincas e delaminações podem estar
presentes;
MGM – O laminado falha por tração no furo e exibe múltiplos modos de falha em
várias camadas. Várias trincas e delaminações presentes.

Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

43

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica

Figura 2.16 – Modos de Falha de Compósito Submetidos à Tração uniaxial sem presença de
descontinuidade (ASTM D 3039, 2008).

Figura 2.17 – Ilustrações dos modos de falha para laminados compósitos carregados sob tração
uniaxial com descontinuidade geométrica. (ASTM D 5766, 2007).
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Tabela 2.3 - Código das Características do Modo de Falha (ASTM D 3039, 2008).
CÓDIGO

DEFINIÇÃO DO CÓDIGO
(normativo)

DEFINIÇÃO DO CÓDIGO

LIT

Lateral – inside - top

Lateral dentro da lingueta da garra superior.

GAT

Grip/Tab - at grip/tab - top

Desaderência da lingueta na garra superior.

LAT

Lateral - at grip - top

Lateral na base da lingueta da garra superior

DGM

Edge delamination – gage middle

Delaminação na borda do corpo de prova e
no meio do galgo

LGM

Lateral - gage - middle

Lateral e no meio do galgo

SGM

Longitudinal splitting - gage middle

No meio do galgo com fendas longitudinais

AGM

Angled - gage - middle

Angular e no meio do galgo

XGM

Explosive - gage - middle

Explosiva e no meio do galgo

Dentro da análise macroscópica podem-se destacar pelo menos duas formas de dano:
quando o mesmo se dá por tempo de uso, principalmente em ambientes agressivos (desgaste
no material), ou quando o mesmo é originado pela ação de carregamentos externos, ou seja, a
fratura mecânica do elemento estrutural. No caso do dano por desgaste no material, o exemplo
mais comum é o processo de envelhecimento quando submetido a condições ambientais
adversas e que levam a uma deterioração superficial visível (Felipe, 2012c).
Outro exemplo de análise macroscópica por uso em meios agressivos é que ocorre em
compósitos poliméricos quando imerso em meio líquido, onde o dano se dá pelo processo de
osmose, que é o processo de difusão do líquido no do meio de concentração mais elevada
(Líquido de Imersão) para o de menor concentração (Compósito), provocando uma mudança
na coloração do compósito e, por conseguinte, provocando também mudanças nas
propriedades mecânicas desses compósitos (Hodzic et al., 2004).
A análise macroscópica do dano também pode ser desenvolvida a partir de
determinadas características da fratura observadas nos CP’s fraturados nos mais diversos
ensaios mecânicos, como por exemplo, o surgimento de microfissuração na matriz, ruptura de
fibras e em alguns casos o fenômeno da delaminação (desaderência entre as camadas de um
laminado) (Tinô, 2010).
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Segundo a literatura (Hull, 1988; Margaria e Aquino, 1997; Felipe, 1997b), os
principais tipos de danos encontrados na análise de fratura microscópica nos materiais
compósitos são:
Fissuração na matriz – ocorrência de uma ou mais fissuras na matriz do material
compósito. As microfissuras internamente na matriz podem gerar 03 (três) tipos de fraturas
diferentes:
• Coesiva na matriz - Fissura se propagando na matriz próxima da interface
fibra/matriz (interface fibra/matriz mais resistente);
• Coesiva na fibra - Caracterizando ruptura longitudinal da fibra (ao longo do seu
eixo) e não na seção transversal da mesma (interface fibra/matriz mais resistente);
• Adesiva – Fissura propagando-se na interface fibra/matriz provocando desaderência
na nessa interface.
Na figura 2.18 mostra-se um exemplo de fratura adesiva e coesiva num laminado
compósito de manta de fibra de vidro.
Delaminação – desaderência entre as camadas de um laminado compósito conforme
observa-se na figura 2.19.

Fratura
adesiva

Fratura coesiva na
fibra
Fratura coesiva na
matriz

Figura 2.18 – Fratura adesiva e coesiva no laminado (Banco de dados da BPMCC –
DEM/UFRN, 2008).
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Camada de
fibra de juta
(tecido)

Delaminação

Camada de fibra
de vidro
(tecido)

Figura 2.19 – Delaminação entre as camadas de fibras em um compósito híbrido (Banco de
dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008).

Ruptura da fibra – ocorrência da ruptura transversal conforme observa-se na figura
2.20.

Ruptura das fibras
de vidro

Figura 2.20 – Ruptura da fibra de vidro em um laminado compósito (Banco de dados da
BPMCC – DEM/UFRN, 2008).

A fratura coesiva, adesiva e a ruptura de fibra são tipos de danos que podem ocorrer
em qualquer material compósito fibroso, porém a delaminação ocorre apenas para compósitos
laminados. É importante salientar que o aumento do dano no material compósito prejudica as
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propriedades mecânicas do laminado de modo que ocorre um decréscimo das suas constantes
elásticas (Margaria e Aquino, 1997; Felipe, 1997b; Freire Jr., 2001).

2.2.10 – Envelhecimento ambiental nos compósitos poliméricos fibrosos

Sabe-se que nos materiais convencionais, mais especificamente os metálicos, sofrem o
processo de corrosão que nada mais é que seu mecanismo de degradação, desta forma, outras
categorias de materiais como os cerâmicos e poliméricos também são afetados pelo mesmo
processo de degradação.
Degradação de polímeros é qualquer reação destrutiva que pode ser causada por
agentes químicos, físicos ou mecânicos ou em simultaneidade. A degradação causa uma
modificação irreversível nas propriedades dos materiais poliméricos, sendo evidenciada pela
deterioração progressiva destas propriedades, incluindo o aspecto visual. Em alguns casos as
reações de degradação podem ser desejáveis, como por exemplo, para rejeitos poliméricos não
recicláveis, como sacos de lixo, fraldas e embalagens de curta duração. Porém, em geral, as
reações de degradação são indesejáveis (Callister, 2007).
Nos compósitos poliméricos pode ocorrer a degradação da matriz polimérica, do
reforço ou do sistema como um todo. Na ausência de luz e à temperatura ambiente, a maioria
dos polímeros é estável por longos períodos de tempo. No entanto, sob a luz do sol a taxa de
oxidação dos polímeros é acelerada e este efeito pode ser exacerbado pela presença de
poluentes atmosféricos, como o nitrogênio e óxidos de enxofre, que são componentes
frequentes da atmosfera industrial. Neste caso, a degradação ocorre devido aos fenômenos de
fotólise, decomposição química ocasionada pela luz, e foto-oxidação. Em geral, a fotólise
conduz primariamente à insaturação no polímero, por outro lado a foto-oxidação conduz à
produção de aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos (Grassie 1985).
Ainda, segundo Gay (1991), os polímeros são suscetíveis a sofrerem deterioração
devido à desintegração estrutural da cadeia principal, porém normalmente o processo de
deterioração só é detectado a partir da variação das propriedades mecânicas e dielétricas em
um meio específico.
Referências aos processos de degradação sob a ação simultânea de temperatura e
umidade são encontradas na literatura (Cândido 2000, Costa 1997). Os tópicos geralmente
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discutidos referem-se à diminuição da temperatura de transição vítrea, devido ao efeito
plastificante da umidade absorvida, e da resistência da interface fibra/matriz. Esses efeitos
podem ser reversíveis quando a exposição ocorre por um período de curta duração. Porém,
quando a exposição ocorre por tempos prolongados com a combinação de umidade e
mudanças de temperatura, os efeitos podem ser irreversíveis, causando a degradação química
da matriz e o descolamento da interface (Costa 1997).
Para avaliar a degradação de polímeros e compósitos em condições de serviço, os
mesmos são submetidos a ensaios de envelhecimento acelerado ou natural. Nos ensaios de
envelhecimento natural o compósito é exposto às condições ambientais próximas da real
condição de uso do material. Geralmente, utiliza-se expor os cp´s em bancadas com inclinação
voltada para o norte magnético. A grande vantagem deste ensaio é, justamente, a proximidade
com a real condição de uso do material. Entretanto, o ensaio é lento e exige longo tempo de
exposição para que os fatores da degradação possam agir no material (Silva, 2000).
Os ensaios de envelhecimento acelerado possuem a vantagem da rapidez, fornecendo
dados sobre o provável desempenho do material ao longo da sua vida útil. Nestes ensaios, são
simuladas as condições de exposição do material, porém com intensidades elevadas, de modo
a acelerar o processo de degradação. Apesar de vantagem da rapidez, pode fornecer resultados
imprecisos, em função de mecanismos paralelos ocorridos nas amostras (Felipe, 2012a).
Nos ensaios acelerados, os processos normalmente estudados são a termoxidação, uso
contínuo em temperaturas elevadas, e fotoxidação, exposição à radiação ultravioleta. Os
processos de degradação podem ser monitorados pelas mudanças no estado físico e
propriedades mecânicas do material. Os ensaios mecânicos convencionais (tração, compressão
e flexão) e as técnicas de análises térmicas mostram-se bastante úteis para este fim.
A radiação ultravioleta é um dos fatores mais efetivos para a degradação de materiais
orgânicos através de fotoxidação. Esse é um fator decisivo com respeito ao tempo de vida de
polímeros que são expostos ao tempo. A radiação ultravioleta causa modificações químicas
irreversíveis que afetam as propriedades mecânicas de materiais orgânicos. Essa degradação
pode tornar os materiais quebradiços com perda de resistência e mudança de cor (Kumar et al.,
2002).
Segundo Shokrieh e Bayat (2007) as principais características dos processos de
degradação em compósitos poliméricos são o amarelamento da superfície, perda de brilho com
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mudança de cor, perda de translucidez, fissuramento, afloramento de fibras devido o desgaste
da matriz polimérica, empolamento e perda das propriedades mecânicas finais. Um ponto a ser
destacado é que algumas dessas características estão ligadas apenas a questão de estética, já
outras atingem consideravelmente a propriedades mecânicas do compósito, levando inclusive
à deterioração completa do material, principalmente, se estiver em ambiente agressivo.
Para fins de esclarecimento e para facilitar o entendimento de uma forma geral, A
degradação polimérica ocorre por modos distintos como citado a seguir:
- Degradação por imersão em meio líquido;
- Degradação por exposição à energia térmica;
- Degradação por exposição à radiação;
- Degradação por intempéries.

2.2.10.1 – Degradação por imersão em meio liquido

As principais formas de degradação de um polímero quando imerso em meio líquido
são o inchamento e a dissolução. No inchamento o líquido se difunde para o interior do
material, e é absorvido pelo polímero ocupando posições entre as moléculas forçando as
macromoléculas a uma separação fazendo com que o material se expanda ou inche e, como
consequência, tornando-se mais mole e mais dúctil. Os comportamentos do inchamento e da
dissolução também são afetados pela temperatura, por exemplo, uma diminuição da
temperatura causa uma redução na taxa do processo de deterioração (Callister Jr., 2007).
Com relação ao fator da umidade, segundo Mula et al. (2006) os compósitos
poliméricos quando utilizados em determinadas situações como em aplicações aeronáuticas
estão sujeitos a aquecimento e umidade, logo absorvem água. Com o processo de absorção de
água, ocorre um inchamento da matriz provocando então um aumento das tensões internas,
contribuindo desta forma para o acréscimo das tensões de cisalhamento interlaminares.
Os polímeros são afetados quando submetidos a umidade em temperaturas elevadas, e
esta pode levar a uma degradação permanente por cisão hidrolítica da cadeia principal do
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polímero, por outro lado, a presença de umidade pode propiciar a plastificação criando um
material mais tenaz (Hoffman et al., 2009).
Felipe et al. 2012, avaliou o comportamento mecânico do compósito de poliéster
ortoftálico reforçado com manta de fibra de vidro-E, em imersão em água pelo período de
2160 h, tempo suficiente para atingir o estado de saturação de umidade no material. Observouse como efeito desta imersão uma perda da resistência última e da rigidez do material quando
submetido ao ensaio de tração, enquanto que, com relação ao comportamento à flexão foi
constatada uma estabilidade nessas propriedades.
Em geral, a taxa de absorção de umidade pelos materiais compósitos com matriz
polímerica é dependente da temperatura, umidade relativa, da difusividade de água no
polímero, e da configuração do tecido. Quanto maior a temperatura e umidade relativa, mais
elevada será a quantidade de umidade a ser absorvida pelo material, e esta será alcançada em
um tempo significativamente mais curto do que a exposição a uma umidade relativa inferior e
temperatura mais baixa (Pillay et al., 2008).
O foco do estudo desenvolvido por Pillay et al. (2008) foi o de avaliar a deterioração
das propriedades mecânicas do compósito de carbono/nylon-6, expondo o material a um
estado agressivo de umidade, ou seja, imergindo em água a 100 ºC durante 100 h, após este
procedimento as amostras foram secas num forno de ar com recirculação a uma temperatura
de 70 ºC. Periodicamente as amostras eram pesadas em uma balança com uma resolução de
0,1 mg, após de retirado excesso de umidade das amostras, até que a mesma atingisse a
saturação. Primeiro foi feito uma observação visual das amostras expostas a umidade onde foi
observado que havia áreas de branqueamento da matriz, no entanto, não houve evidênciasde
degradação completa da matriz. Observou-se fendas que foram se expandido na superfície
devido aos efeitos da umidade e da temperatura sobre as amostras.
Como a fibra de vidro-E é o foco no desenvolvimento deste trabalho é importante
ressaltar que, Hodzic et al. (2004), avaliaram três diferentes compósitos poliméricos com
reforço de tecido unidireccional de vidro-E com gramatura de 900 g/m2, sendo dois compósito
com matriz fenólica e um compósito com matriz de poliéster. As amostras dos compósitos
foram envelhecidas durante 6 (seis) e 11 (onze) semanas em imersão em água, à temperatura
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ambiente e testados. Os resultados mostraram um aumento na absorção de água e uma
diminuição na resistência à tração dos compósitos fenólico/vidro-E.

2.2.10.2 – Degradação por exposição à energia térmica

A temperatura é um importante agente modificador do comportamento mecânico dos
materiais compósitos, materiais esses, que estão em constante ascensão devido suas
propriedades extraordinárias e com grande aceitação em áreas de tecnologias de ponta
(aeroespacial, petrolífera, bioengenharia). Fica visível a importância de se pesquisar esse
agente modificador, ampliando a investigação em laboratórios com diferentes tipos de
matrizes em conjunto com os reforços, mostrando assim as particularidades desse agente nos
diversos materiais a serem formados, visto que na maioria das vezes pode-se considerar como
degradação as mudanças de comportamento dos compósitos quando expostos a temperaturas
mais elevadas ou mais baixas que a do ambiente (Cunha et al., 2010).
Esta degradação ocorre pela cisão de cadeias moleculares a temperaturas elevadas,
provocando reações químicas que produzem componentes gasosos, essas reações se
evidenciam por uma perda de peso do material. A resistência a esse modo de deterioração é
chamado de estabilidade térmica de um polímero, e que está relacionado à magnitude das
energias de ligação entre os vários constituintes atômicos do polímero, quanto maior a energia
de ligação mais estável termicamente é o material (Callister Jr., 2007).
Lévêque et al. (2005), em estudo com o compósito de matriz epóxi reforçado com fibra
de carbono, avaliou o envelhecimento térmico do compósito observando os fenômenos
complexos na escala molecular que podem alterar as propriedades mecânicas e reduzir o
tempo de vida desses materiais, foram examinados os efeitos entre o carregamento
termomecânico do envelhecimento. Este artigo descreve, entre outras análises, que ao expor o
compósito a uma temperatura de 180 °C, no tempo de exposição de 720 h e de 4400 h houve
uma redução da resistência mecânica e um aumento da rigidez quando submetido ao ensaio de
tração.
Shimokawa et al., 1999, investigou em estruturas supersônicas de transportes (SST)
fabricados de placas de compósitos de carbono/bismaleimida resistentes a altas temperatura
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com presença de furo central, quando envelhecidas a temperaturas de 120 e 180 ˚C por 15000h
antes de serem ensaiadas mecanicamente à tração, à compressão e à flexão também foram
afetados no que diz respeito as suas propriedades mecânicas finais.
Cinquin e Medda (2008), também investigaram a durabilidade do material com a
influência de formato da amostra sobre o comportamento da oxidação durante o
envelhecimento à temperatura isotérmica, numa faixa de temperatura intermediária de 100 à
150°C. Foi verificada a perda de peso devido à oxidação e que pode ser explicada pelo fluxo
de material degradado saindo da amostra a partir da superfície exposta (as bordas). O
compósito usado foi o epóxi reforçado com fibra de carbono com módulo de elasticidade
intermediário. O teor de resina em peso foi 35%, a gramatura do tecido pre-impregnado foi de
413 g/m2 e um teor de fibra de carbono, em volume de 60%. O tempo de exposição chegou a
aproximadamente 30000 h, com valores intermediários avaliados. Os resultados obtidos
confirmaram que a degradação do material compósito é observada na superfície exposta do
material com a oxidação da matriz e o aparecimento de microfissuras.
Foi visto também que a degradação térmica do compósito foi 2,3 vezes mais profunda
no interior do material a partir das bordas usinadas do que a partir da superfície moldada. Esta
conclusão foi obtida através análise dos resultados da perda de peso e observação
micrográfica. As propriedades mecânicas residuais são mais afetadas no compósito mais fino
do que no compósito de espessura maior. Este resultado confirma o fato de que a degradação
térmica do material compósito permanece na superfície exposta do material.

2.2.10.3 – Degradação por exposição à radiação

A radiação das suas mais variadas formas como raios X, raios β, raios γ e a ultravioleta
(UV), possuem energia suficiente para penetrar e interagir com os átomos constituintes do
polímero, provocando uma quebra da ligação covalente, e um rearranjo de átomos no ponto da
quebra, onde provoca uma cisão ou formação de uma ligação cruzada (Callister Jr., 2007).
Com relação aos fatores de intemperismo, pode-se dizer que a temperatura e os raios
solares, de alta energia e pequenos comprimentos de onda, denominado de radiação
ultravioleta (UV), são fatores que normalmente estão acoplados um ao outro, pois quando
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ocorre à radiação UV logo acontece um aumento da temperatura, ou seja, ocorre a geração de
calor. Porém, o mecanismo de geração de temperatura se dá mediante a radiação solar ou até
mesmo devido ao aquecimento de um determinado fluido quando em contato com um
determinado reservatório, gerando então aumento de temperatura. No entanto, independente
da fonte geradora de calor, ocorre o aquecimento do material; e com isso quebra da cadeia,
revertendo então numa mudança nas propriedades; e como o polímero está colocado em um
ambiente externo, o oxigênio faz com que ocorra a aceleração do processo de deterioração
(Callister Jr., 2007).
Pillay et al. (2008), avaliaram amostras do compósito de carbono/nylon-6,envelhecido
numa câmara de envelhecimento de UV, com 12 lâmpadas fluorescentes que fornecem a
radiação UV com comprimentos de onda de 200-400 nm. Os fotóns UV fornecem energia que
está dentro do intervalo das energias de dissociação de ligações de polímeros, que é entre 290
e 460 kJ/mol, provocando a cisão de cadeia. As amostras foram cortadas e preparadas nas
dimensões para o ensaio de flexão e foram removidas no tempo de 100, 200, 300, 420, e 600 h
de exposição, e em seguida, testadas. Foi observado que não houve alteração significativa nas
propriedades de de flexão após a exposição à UV. O tempo máximo de exposição (600 h) não
causou dano suficiente para a estrutura da matriz. Um tempo de exposição mais longo é
necessário, para afetar as propriedades à flexão do compósito.
Em se tratando de fibra de vidro-E, fibra esta utilizada nesta tese, uma análise
importante foi feita por Shokrieh e Bayat (2007), que investigaram os efeitos da radiação UV
sobre as propriedades mecânicas do compósito de poliéster/vidro-E, uma vez que a
degradação fóton (degradação pela radiação UV) é um mecanismo de superfície, e é restrita a
degradação das propriedades mecânicas da resina, visto que a fibra não é degradada por este
efeito. A pesquisa inicialmente foi focada então, nas propriedades da resina. As amostras para
o ensaio da resina de poliéster foram preparadas e expostas à radiação UV numa câmara de
envelhecimento acelerado.
Três conjuntos de amostras foram produzidos, com uma espessura nominal de 1 mm,
para avaliar as propriedades mecânicas da resina de poliéster com a radiação ultravioleta, as
amostras foram irradiadas em três diferentes intervalos de tempo, o equivalente a 3, 6 e 12
meses. As amostras foram testadas à tração e os resultados mostraram uma diminuição de até
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15% em média na deformação, um decréscimo de até 30% na resistência à tração e de 18% no
módulo de tração após exposição 100 h. Além disso, alterações significativas foram
observadas na resistência e no módulo de cisalhamento.
Foi analisado também, o efeito de absorvedores de raios ultravioleta (UVA) sobre a
prevenção da degradação das propriedades mecânicas do poliéster, no qual os resultados
mostraram que as amostras que utilizaram aditivos UVA não foram degradadas após a
exposição aos raios UV. Após a obtenção das propriedades da matriz, devido à exposição, as
propriedades mecânicas do laminado compósito unidirecional de poliéster/vidro-E, submetido
à radiação UV, foram simulados utilizando teorias micromecânica. Os resultados da simulação
foram validados com testes de tração das amostras do compósito laminado [0/90]s de vidroE/poliéster. Os resultados mostram que o módulo de cisalhamento do laminado diminuiu cerca
de 20%, devido à exposição à radiação UV.
Ainda a respeito de fibra de vidro-E, outra análise importante foi feita por Felipe et al.
(2012), que investigaram os efeitos da radiação UV, do vapor aquecido e de ambos
simultaneamente (envelhecimento total) sobre as propriedades mecânicas da lâmina de
poliéster/vidro-E, no qual a maior degradação foi verificada para a condição de
envelhecimento total. Esta degradação foi verificada no tocante a perda de massa, perda de
espessura e desgaste superficial analisado por meio de ensaio de tração uniaxial e microscopia.

2.2.10.4 – Degradação por intempéries

Este tipo de degradação ocorre quando o material em sua aplicação é exposto a um
ambiente externo, conhecida como intemperismo, que pode ser a combinação de vários
processos diferentes de deterioração como temperatura, radiação UV e absorção de água,
sejam de forma individual ou simultâneos. A resistência ao intemperismo entre os polímeros
se dá de forma diversa para cada um deles, como por exemplo, a celulose é afetada pela
absorção de água, o que produz uma diminuição na sua dureza e na sua rigidez, fatores que
influenciam diretamente os reforços fibrosos naturais em geral (Callister Jr., 2007).
Em Boukhouda et al. (2006), examinou-se o efeito do ângulo de orientação das fibras
dos compósitos epoxy/vidro-E e epoxi/carbono sobre o fenômeno da difusão de umidade.
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Usando um método analítico de medir a concentração da mesma através da espessura de
placas, este método também prevê a saturação em umidade e o tempo para a saturação. Além
disso, fez um estudo dos efeitos das condições ambientais de temperatura e umidade nas
características mecânicas do compósito avaliado.
Os resultados mostraram que os valores mais baixos de concentração de umidade são
para os compósitos com fibras a 90°, já os valores maiores de concentração de umidade são
para os compósitos com fibras a 0°. A interpretação destes resultados reside no fato de que a
disposição das fibras forma uma barreira contra a difusão da umidade. A modificação das
características físicas da resina não é apenas devido à absorção de umidade, mas também
devido às variações de temperatura. Como resultado desta modificação física ocorre um
enfraquecimento das características mecânicas do material.
O comportamento acima foi avaliado, para vários testes em amostras secas e saturadas,
e as características mecânicas (resistência à compressão uniaxial, resistência ao cisalhamento
interlaminar, resistência à tração perpendicular a direção das fibras) diminuem claramente nos
materiais secos, quando a temperatura aumenta. A influência da umidade ambiente é notada
quando os dois fatores temperatura e umidade estão agindo simultaneamente. A degradação
das características da resina ocorre devido às distorções térmicas e expansão higroscópica. O
efeito do aumento da temperatura é idêntico ao da dilatação térmica em que as tensões
aparecem especialmente transversalmente às fibras. Como a resina é isotrópica, a dilatação
térmica é homogênea. As fibras de carbono que são anisotrópicas têm uma tendência para
retrair sob o efeito da temperatura enquanto que a resina tende a se dilatar.
Dois tipos de compósitos de matriz poliéster reforçada com fibra de vidro foram
estudados, as amostras desses compósitos foram imersos em água às temperaturas de 30, 50,
70 e 100 °C por um periodo de 1200 h, tempo suficiente para atigir à saturação das amostras.
As amostras foram submetidas ao processo de pesagem, ensaios mecânicos, e observações
microscópicas. Três tipos de danos foram identificados: fissuras osmóticas na matriz,
desaderência na interface e o processo de delaminação. Esses danos têm sido considerados
como responsáveis pelo comportamento mecânico dos compósitos. A medição da mudança de
peso se apresenta como uma ferramenta adequada para acompanhar a degradação da matriz, e
pode dar uma idéia sobre a absorção de água na interfase. Foi constatada, também, uma
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diminuição da resistência ao cisalhamento interlaminar (ILSS) explicada principalmente pela
desaderência interfacial, induzida pela diferença de dilatação dos contituintes, e pela fissura
osmótica na interfase (Gautier et al., 1999).
Shim et al. (2003), avaliaram a degradação das propriedades mecânicas e físicas do
compósito (grafite/epóxi) onde um grupo de amostras foi exposto em ambiente natural durante
5 (cinco) anos, e outro grupo de amostras do compósito foi exposto à condição de
envelhecimento ambiental acelerado, incluindo radiação ultravioleta, temperatura e umidade,
por 2000 h. Verificou-se que as propriedades mecânicas à flexão foram mais sensíveis aos
danos ambientais naturais. A fissura da matriz e a perda de matriz foram observadas na
superfície das amostras envelhecidas, através da microscopia eletrônica de varredura. A fim de
alcançar o mesmo efeito sobre o material em um período de tempo mais curto, o
envelhecimento ambiental acelerado foi estudado para várias propriedades mecânicas, por
meio de equações de degradação propostas para as propriedades dos materiais e considerando
a relação linear entre o tempo natural e o envelhecimento acelerado, chegando-se a mesma
conclusão de que as maiores perdas são nas propriedades de flexão.
A degradação de um compósito epóxi reforçado com fibra carbono também fora
estudado por (Kumar et al., 2002) através da exposição à radiação ultravioleta e/ou
condensação no compósito. Com base nas observações de degradação física e química do
compósito estudado, ficou estabelecido que a combinação de parâmetros de envelhecimento
funciona de maneira sinérgica, e faz com que haja erosão extensa da matriz de resina epóxi,
resultando numa redução das propriedades mecânicas. As propriedades da matriz foram mais
afetadas, com uma redução de 29% da resistência à tração após 1000 h de exposição cíclica de
radiação UV e condensação. Foi observado que as fibras longitudinais não foram afetadas pelo
processo no tempo de exposição investigado. Verificou-se que a erosão extensa da matriz
acabaria por limitar a transferência de carga eficaz para as fibras, o que conduziria à
deterioração das propriedades mecânicas, mesmo ao longo da direção das fibras.
Em síntese, pode-se dizer que as chuvas e oscilações térmicas agem de forma
correlacionada, pois a resina normalmente absorve umidade, promovendo então o inchamento
e com isso aumento das tensões superficiais. Já as oscilações térmicas aumentam mais ainda
essas tensões ocasionando então microfissuras nas superfícies do laminado. No entanto,
devido às microfissuras há a migração de mais umidade para dentro do compósito, reduzindo
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então o brilho. Outro ponto bastante relevante diz respeito a penetração de água no compósito
fazendo com que ocorra a separação do reforço e da resina, ficando a fibras com aspecto
embranquecido.
Ainda a respeito de fibra de vidro-E, uma análise importante foi feita por Shokrieh e
Bayat (2007), que investigaram os efeitos da radiação UV sobre as propriedades mecânicas do
compósito de poliéster/vidro-E, uma vez que a degradação fóton (degradação pela radiação
UV) é um mecanismo de superfície, e é restrita a degradação das propriedades mecânicas da
resina, visto que a fibra não é degradada por este. Ainda em relação à fibra de vidro-E, Felipe
et al. (2012) investigou na condição simultânea de radiação UV e umidade por vapor
aquecido, no que chamamos de envelhecimento total, a lâmina de poliéster/Vidro-E também
sofreu degradação no tocante a perdas de massa e espessura, assim como degradação
superficial com mudança de coloração da resina e desgaste superficial caracterizado
macroscopicamente com o aparecimento das fibras de vidro em sua superfície.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Neste capítulo ressaltam-se com detalhes todos os procedimentos experimentais
usados, com destaque para os materiais e métodos utilizados nesse trabalho. Para melhor
síntese e entendimento, a figura 3.1 elucida todas as etapas mais importantes para a realização
desta tese.
•

Materiais usados

Figura 3.1 – Fluxograma de etapas do desenvolvimento do trabalho.

3.1 – Materiais usados

Os materiais utilizados para a fabricação dos compósitos foram basicamente: resina
termofixa, fibras de vidro-E (manta de fibras curtas e tecido bidirecional). A seguir, detalhes
sobre a caracterização de cada material serão descritos.
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3.1.1 – Matriz polimérica

Foi utilizada a resina poliéster insaturada orto-tereftálica como matriz plástica para
confecção dos laminados compósitos, com especificação técnica Novapol L-120. Como agente
do sistema catalítico (cura a temperatura ambiente) foi usado o MEKP (metil-etil-cetona),
catalisador utilizado em vasta escala na indústria de plásticos reforçados. As especificações
técnicas da resina fornecidas pelo fabricante lista-se na tabela 3.1.
Tabela 3.1 - Especificações Técnicas da Resina de Poliéster (Novapol L-120).
DESCRIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Viscosidade Brook (SPD 2/60rpm)

(250-350) cP

Densidade a 25°C

1, 23 g/cm3

Gel Time (1% MEKP) a 25°C

(9-13) min

Pico Exotérmico

(150-190) °C

Índice de Acidez

Máximo 30 MgKOH/g

3.1.2 – Material de reforço

Foram utilizados para confecção dos laminados compósitos os seguintes reforços
(fornecidos pela Tecniplas Indústria e Comércio Ltda):
Mantas de fibras curtas de vidro-E, com uma gramatura de 450 g/m2 e 5,0 cm de
comprimento da fibra.
O tecido bidirecional (balanceado) de fibra de vidro-E com uma gramatura de 600 g/m2
foi fornecido pela Empresa TEXIGLASS, sendo denominado comercialmente de WR600/3-1.
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3.2 – Fabricação dos laminados compósitos

O processo de fabricação utilizado foi o de moldagem manual (hand lay-up) para a
fabricação dos laminados compósitos, sendo este realizado na Tecniplas Indústria e Comércio
Ltda. Foram fabricados dois laminados, um com 4 (quatro) camadas e outro com 7 (sete)
camadas. A resina utilizada na fabricação dos laminados, como já mencionada anteriormente,
foi a poliéster orto-tereftálica, e para catalisação fez o uso do peróxido de metil-etil-cetona
(MEKP) numa proporção de 1% do volume de resina, sendo o processo de cura dos laminados
compósitos na temperatura ambiente. A seguir, segue-se uma descrição detalhada sobre a
concepção de cada laminado compósito idealizado.
3.2.1 – Laminado compósito reforçado com manta (LM)

O mesmo foi confeccionado na forma de 01 (uma) placa constituída por 7 (sete)
camadas de mantas de fibras curtas de vidro-E com as seguintes dimensões: área igual a 1,0
m2 e espessura média igual a 6,0 mm. Ressalva se faz que esse tipo de laminado é de uso
tradicional na indústria dos plásticos reforçados, principalmente, na fabricação de
reservatórios de médio porte, deste modo, justificando-se o motivo de sua concepção, em
especial, com o número de camadas igual a 7 (sete). Na figura 3.2 elucida-se a configuração
utilizada ressaltando a distribuição aleatória das fibras na manta.

Manta de fibra de
vidro-E

Glass fiber
mat
LM

Figura 3.2 – Configuração do laminado de 7 camadas de fibras de vidro-E (LM).
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3.2.2 – Laminado compósito reforçado com tecido bidirecional (LT)
O laminado LT foi obtido também na forma de placa, possuindo 1,0 m2 de área e
espessura média de 3,7 mm. O laminado é constituído de 4 (quatro) camadas de tecido
bidirecional, cuja configuração observa-se na figura 3.3.
A razão da escolha de um número de camadas menor para o LT, além do que já fora
dito no item 3.2, deu-se através de uma exigência da norma ASTM D 5766-07, na qual
determina que para materiais compósitos ortotrópicos, caso do laminado LT, é aconselhável
usar uma razão entre o diâmetro do furo e a espessura do laminado de valor em torno de 1,5 a
3, enquanto para os materiais compósitos considerados isotrópicos, caso do laminado LM,
deve-se obedecer a uma razão entre largura e diâmetro do furo igual a 6 (seis). Por esta razão,
o laminado compósito LT foi idealizado com 4 (quatro) camadas de reforço de tecido
bidirecional de fibra de vidro-E.

Tecido bidirecional de
fibra de vidro-E
LT

Figura 3.3 – Configuração do laminado de 4 camadas de tecido bidirecional de fibras de vidroE (LT).

3.3 – Caracterização dos laminados compósitos

Neste item serão discutidos e explicitados os procedimentos utilizados para a
caracterização dos corpos de prova obtidos a partir dos laminados compósitos desenvolvidos
nessa tese.
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3.3.1 – Obtenção dos corpos de prova (cp´s)

Para efetuar o corte dos corpos de prova (cp´s), utilizou-se um disco de corte
diamantado (DIFER D252), a seco, de forma a evitar um possível “arranque” de fibras ou
quaisquer outros tipos de danos.
Para uma melhor obtenção dos cp´s, foi retirada uma rebarba de aproximadamente 5,0
cm, nas laterais, em todas as placas dos laminados compósitos, com intuito de eliminar
possíveis descontinuidades e mau acabamento, como por exemplo, variações da espessura e
maiores percentuais de defeitos internos provenientes do processo de fabricação.
Após a obtenção das dimensões apropriadas dos cp´s, foram realizados os
procedimentos de lixamento e polimento nas regiões onde o disco de corte foi aplicado. Para
tanto, utilizou lixas d’água aquecido de números 150, 180, 240, 320, 400 e 600, e o polimento
foi feito em uma politriz motorizada, utilizando como abrasivo a alumina de 0,01 mícron.
Como a espessura dos laminados apresenta variações em função do processo de
fabricação utilizado, foram necessários pelo menos 5 (cinco) medidas na região do galgo para
a obtenção do valor médio das dimensões de cada cp utilizando-se um paquímetro digital do
fabricante Starret com resolução de 0,01 mm.
Todos os cp´s foram cortados das respectivas placas (LM e LT). No caso da placa LT é
importante salientar que os mesmos foram obtidos seguindo um sentido previamente definido
no laminado, ou seja, as fibras ficaram nas direções 0/90º (definindo a configuração LT 0/90º)
e ±45º (definindo a configuração LT ±45º) com relação à direção de aplicação da carga, como
se observa na figura 3.4.
Para os cp´s desses laminados (LM e LT) com presença de furo concêntrico, os
mesmos foram confeccionados a partir de um pré-furo de 2,0 mm, cujo procedimento contínuo
de brocagem se deu até atingir o diâmetro normalizado (ASTM D 5766-07) do furo de 6,0
mm. As brocas utilizadas no processo possuem fio diamantado, evitando assim, possíveis
irregularidades na superfície do furo. Além do mais, foram realizadas inspeções visuais macro
e microscópicas para se certificar do não aparecimento de regiões esbranquiçadas próximas ao
furo, garantindo assim a não ocorrência de qualquer tipo de dano, como delaminação entre as
camadas e as microfissurações na matriz.
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Cp LT ±45º

F

F

F

F

Direções de
corte

Cp LT 0/90º

Figura 3.4 – Sentido de corte e direção de aplicação de carga para os corpos de prova
referentes às configurações LT 0/90º e LT ±45º.

Vale lembrar que todos os cp´s definidos anteriormente foram analisados em seus
estados originais (sem ser submetido o envelhecimento acelerado) e envelhecidos e que,
portanto, foram necessário um total de 8 (oito) cp´s para cada tipo de condição descrita
anteriormente. Na tabela 3.2, definem-se de forma mais clara, todos os cp´s obtidos com
relação à presença ou ausência do furo concêntrico, assim como, a condição de estado
envelhecido ou original.
Tabela 3.2 – Definição dos cp´s em todas as condições de análise na tese.
CONFIGURAÇÃO LM
Sigla

Definição

LMO

Cp’s - LM no estado original

LMOF

Cp’s - LM no estado original e com furo

LME

Cp’s - LM no estado envelhecido

LMEF

Cp’s - LM no estado envelhecido e com furo
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CONFIGURAÇÃO LT 0/90º
Sigla

Definição

LTO 0/90º

Cp’s - LT 0/90º no estado original

LTOF 0/90º

Cp’s - LT 0/90º no estado original e com furo

LTE 0/90º

Cp’s - LT 0/90º no estado envelhecido

LTEF 0/90º

Cp’s - LT 0/90º no estado envelhecido e com furo
CONFIGURAÇÃO LT ±45º

Sigla

Definição

LTO ±45º

Cp’s - LT ±45º no estado original

LTOF ±45º

Cp’s - LT ±45º no estado original e com furo

LTE ±45º

Cp’s - LT ±45º no estado envelhecido

LTEF ±45º

Cp’s - LT ±45º no estado envelhecido e com furo

3.3.2 - Determinação da densidade e fração volumétrica dos componentes

A densidade volumétrica dos compósitos foi determinada pelo método, imersão dos
cp´s, segundo a norma ASTM D 792-08, utilizando-se um total de 10 (dez) amostras. A fração
volumétrica de fibras, resina e vazios foi determinada através de um ensaio de calcinação
(Cahn 1993, ASTM D 3171-04). Para a densidade volumétrica dos laminados, amostras de 25
x 25 mm foram previamente medidas e pesadas em uma balança digital com capacidade
máxima de 210 g e resolução de 0,1 mg. A densidade volumétrica dos laminados foi calculada
utilizando a equação 3.1:

D=

0,9975 c
c+w−d
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Na qual c é o peso da amostra seca (g), w é o peso do fio parcialmente imerso em água
(g), d é o peso do fio com a amostra imersos em água (g), D é a densidade volumétrica do
laminado em gramas por centímetro cúbico (g/cm3) e 0,9975 é o valor da densidade da água a
23ºC, temperatura na qual foi realizado o ensaio.
Para o ensaio de calcinação as amostras foram submetidas, inicialmente, a uma pirólise
ao ar livre para a eliminação de gases tóxicos provenientes da resina e logo após, foram
levadas a um forno na temperatura de aproximadamente 650 oC durante cerca de 40 minutos.
Nesta temperatura o restante da resina é queimada restando apenas as fibras de vidro. De posse
dos valores de densidade dos componentes (obtidos pelo fabricante) e das medidas das
dimensões e peso do compósito (antes da queima), determinam-se as frações volumétricas de
resina, fibra e vazios, de acordo com as equações abaixo.

Mf =

mf
100
mt

M m = 100 − M f

Vf =

DM f

Vm =

DMm
Dm

Df

Vv = 100 − ( V f + Vm )

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

Nas quais, Mf é o percentual mássico de fibra, mf é a massa de fibra (g), mt é a massa
total do laminado (g), Mm é o percentual mássico de resina (matriz), Vf é o percentual
volumétrico de fibra, Df é a densidade volumétrica da fibra (g/cm3), Dm é a densidade
volumétrica da matriz (g/cm3) e Vm e Vv são os percentuais volumétricos de resina (matriz) e
de vazios, respectivamente.
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3.4 – Envelhecimento ambiental acelerado

Para a realização do processo de envelhecimento ambiental acelerado no material foi
utilizada a câmara de envelhecimento construída conforme a norma ASTM G 53-96 e
utilizados os preceitos do método de aceleração do envelhecimento conforme a norma ASTM
G 154-06.
A câmara de envelhecimento foi um equipamento construído no laboratório da UFRN
mediante projeto DCR e financiado pelo órgão CNPq. A Câmara de envelhecimento ambiental
foi configurada em sua formação por três módulos específicos que são: a unidade de controle,
a unidade de condicionamento das amostras e a unidade de armazenamento de água, onde
nesta ficam posicionadas as serpentinas necessárias ao aquecimento da água e,
consequentemente, a geração de vapor aquecido (ver figura 3.5).
Unidade de Controle – Unidade 1
Nesta unidade fica armazenado todo o mecanismo de controle do processo de
envelhecimento que são as chaves de acionamento das lâmpadas para geração de radiação
ultravioleta e para a geração do vapor aquecido. Pois sempre que uma chave é acionada a
outra, consequentemente, é desligada. Também há neste módulo, disjuntores, fusíveis e
termostatos como mecanismos de segurança da parte elétrica da câmara.
Unidade de Condicionamento dos CP’s – Unidade 2
Nesta unidade os cp´s são posicionados em uma estrutura metálica contendo uma
tampa para permitir que os corpos de prova ficassem isolados do ambiente externo. Além
disso, é neste módulo que ficam armazenadas as quatro lâmpadas fluorescente do fabricante
Reflexpower, com uma potência de 80 W cada uma, gerando então radiação UV do tipo A.
Ainda neste módulo, estão acopladas duas ventoinhas, cada uma colocada nas extremidades
para que haja um equilíbrio das condições internas da câmara, ficando estas acionadas durante
todo o período do ensaio de envelhecimento.
Também nesta unidade estão acondicionados três termos-higrômetros com os seus
respectivos sensores posicionados internamente na câmara e na altura central, onde são
colocados os cp’s, um em cada extremidade e o outro no centro ao longo do comprimento da
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respectiva unidade, objetivando medir a temperatura e umidade durante todos os ciclos do
processo de envelhecimento. Os reatores, a fiação e demais componentes utilizados na
instalação elétrica também estão acondicionados na parte traseira desta unidade.
Unidade de Armazenamento de Água – Unidade 3
Nesta unidade, fica armazenada água que é utilizada durante o processo de geração de
vapor d’água, pois nele está posicionada a serpentina que é acionada, no momento de geração
de vapor aquecido. Quando aquecida pela serpentina, a água sofre a transformação para vapor
aquecido que ao se misturar com o ar proveniente das ventoinhas, gera uma mistura que pode
ser denominada de ar úmido aquecido. Tecnicamente falando, e nas condições normais de
serviço na câmara, a água não se transforma em vapor com temperatura média e interna
próxima a 50 ˚C, na verdade esta temperatura é proveniente da mistura ar e vapor aquecido.
A seguir, na figura 3.5, pode-se observar a câmara de envelhecimento e seus
respectivos módulos e já nas figuras 3.6 a 3.8 mostram-se os módulos em seus maiores
detalhes.

Unidade 1
Unidade 2
Ventoinha

Unidade 3
Ventoinha

Figura 3.5 – Câmara de envelhecimento ambiental acelerado e suas unidades da (Felipe,
2012a).
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Serpentina
Figura 3.6 – Vista Superior da Unidade de Armazenamento e Aquecimento de Água (Felipe,
2012a).

Lâmpada

Figura 3.7 - Lâmpadas fluorescentes geradoras de radiação UV (Felipe, 2012a).

Termo Higrômetro

Corpos de
prova

Porta
frontal

Figura 3.8 - Vista interna da câmara de envelhecimento sob a ação do ciclo de radiação UV
com os cp´s.
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Ensaio de Envelhecimento
O ensaio de envelhecimento na câmara aconteceu em ciclos alternados e intermitentes.
Para um ciclo diário, a geração de vapor aquecido foi de 6h com uma temperatura média de
48,9°C e umidade relativa do ar 65,2%, e para a radiação UV, o tempo foi de 18h com
temperatura média de 60,4°C e umidade relativa do ar 50,2%. Foram acondicionados 48 cp´s
divididos em seis grupos de 8 cp´s, sendo exposto ao processo de envelhecimento apenas uma
face dos mesmos. Na tabela 3.3 é possível observar a especificação dos cp´s acondicionados.
O ensaio de envelhecimento durou um período total de 2016h (84 dias) (ASTM G 15406). Os cp´s são realocados a cada 15 (quinze) dias de exposição para que seja garantida a
uniformidade do processo de envelhecimento. Na figura 3.9 ilustra-se todo o esquema do
ensaio na câmara de envelhecimento, no qual alguns cp´s posicionados podem ser observados.

LTEF ±45º

LMEF

LTEF 0/90º

LME

LTE ±45º

LTE 0/90º

Parâmetros do Ensaio de
Radiação UV

Parâmetros do Ensaio de
Vapor Aquecido

• Temperatura: 60,4 0C;
• Umidade Relativa: 50,2 %.

• Temperatura: 48,9 0C;
• Umidade Relativa: 65,2 %.

Figura 3.9 – Síntese do Processo de Envelhecimento.
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3.5 – Avaliação morfológica

A avaliação morfológica de todos os cp’s teve como objetivos, em primeiro plano,
detectar possíveis defeitos de fabricação e, posteriormente, verificar a existência de algum
desgaste superficial dos mesmos antes do processo de envelhecimento. Esse procedimento foi
necessário já que um estudo comparativo para avaliar a deterioração estrutural após o
envelhecimento é fundamental na análise do comportamento mecânico final de todos os
compósitos. Para tanto foram utilizados os seguintes equipamentos: scanner e microscópio
ótico.
O scanner foi utilizado objetivando verificar as possíveis variações de cor ou qualquer
alteração ocorrida na superfície dos cp’s quando expostos ao envelhecimento. Desta forma, as
imagens de todas as superfícies dos cp´s submetidos posteriormente aos ensaios de tração
uniaxial foram capturadas mediante o uso de scanner da marca HP Photosmart. As respectivas
imagens foram capturadas antes da exposição (condição original), durante o processo de
exposição (após 40 dias de exposição) e ao término do período de exposição (84 dias de
exposição), lembrando que apenas uma superfície foi exposta ao envelhecimento e as mesmas
foram realizadas através do procedimento de digitalização.
A microscopia óptica (microscópio da Marca Olimpus MG) foi a técnica usada para
caracterizar os cp’s antes e após exposição na câmara, tanto no que se refere à configuração,
como também, buscando verificar algumas falhas ocorridas durante o processo de fabricação
como fissuras, presença de vazios e exposição de fibras.

3.6 – Avaliação da perda de massa

Para a análise mais criteriosa da deterioração estrutural dos laminados compósitos
envelhecidos foi utilizada a técnica de se determinar possíveis perdas de massa nos cp’s
envelhecidos, sendo denominada de Técnica de Medição de Variação de Massa (TMVM).
Técnica de Medição da Variação de Massa (TMVM)
Para aferir a variação de massa, os cp´s a serem usados nos ensaios de tração, antes de
serem condicionados na câmara de envelhecimento, foram colocados em uma estufa à
temperatura de aproximadamente 50 °C, durante 24 h para que houvesse a retirada da umidade
Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.
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e uniformização do peso, servindo então, de referência para o início do estudo comparativo
posterior. Em seguida, os mesmos foram pesados e colocados na câmara de forma a ser
definido como o peso da amostra original. Semanalmente, sempre após a exposição à radiação
ultravioleta, os cp’s eram pesados, sendo este procedimento de medição efetuado até o término
do período do ensaio de envelhecimento. A técnica TMVM objetiva analisar
quantitativamente o processo de deterioração ocorrido nos cp’s para todos os laminados
compósitos.
Para o uso da técnica TMVM foi utilizada a balança analítica Sartorius com resolução
de 0,1 mg. O cálculo para a determinação da variação de massa se fundamenta na equação 3.7
descrita a seguir:

 M − Me 
100
∆M =  0
 M0 

(3.7)

Onde:
∆M – Variação de massa da amostra em (%);
Me – Massa da amostra envelhecida (g);
M0 – Massa da amostra original.

3.7 – Avaliação das propriedades mecânicas

Para a determinação do comportamento mecânico dos laminados compósitos, foram
realizados ensaios estáticos de tração uniaxial, antes e após a exposição na câmara de
envelhecimento. A seguir será descrito todo procedimento em detalhes dos ensaios mecânicos
na obtenção das propriedades mecânicas.
Para determinar as propriedades mecânicas de resistência última, módulo de
elasticidade (medido na direção de aplicação da carga) e deformação de ruptura ou fratura dos
compósitos LM e LT, os cp´s foram selecionados e ensaiados à tração uniaxial segundo a
norma ASTM D 3039-08 para os compósitos sem presença de furo concêntrico, independente
do estado original ou envelhecido. Já para a confecção dos cp´s com presença do furo
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concêntrico foi utilizada a norma ASTM D 5766-07, sejam estes envelhecidos ou orginais.
Ressalta-se que segundo essa norma a resistência última à tração dos cp´s com furo é
determinada na área de maior seção.
Os ensaios mecânicos foram realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais do
Cento de Tecnologia do Gás- CTGÁS/RN e no Laboratório de Ensaios de Materiais da UFRN.
Ressalva se faz para o cálculo do módulo elástico, ou seja, o mesmo é determinado
considerando os valores de tensão e deformação até 50% da carga de ruptura de forma a evitar
influência do início do dano no mesmo. Esse procedimento foi adotado para cálculo de todos
os módulos elásticos independente do tipo de configuração.
As dispersões calculadas em todos os parâmetros estudados se referem ao “erro
absoluto”, ou seja, diferença entre os valores máximos e mínimos obtidos nos ensaios. Para
efeito de estudos comparativos foram usados os valores médios para todos os parâmetros
estudados.
Para a realização dos ensaios foram confeccionados 8 (oito) amostras para cada um
dos cp´s idealizados, totalizando 96 amostras. Vale lembrar que segundo as normas citadas
anteriormente, é necessário um mínimo de cinco ensaios válidos para a caracterização e
efetivação correta do mesmo. Os ensaios foram realizados utilizando uma máquina de Ensaios
Universal Mecânica (AGI-250 KN Shimatzu) com capacidade máxima de 25 T (250 KN),
mostrada na figura 3.10. Todos os ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25±2)°C.

Figura 3.10 – Máquina de Ensaios Universal Mecânica utilizada no ensaio de tração uniaxial.
Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.
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Durante a realização dos ensaios, foram tomados alguns cuidados especiais, tais como
ajustes dos cp´s nas garras da máquina, para minimizar os problemas de “arraste” no inicio do
carregamento e garantir dimensões precisas do comprimento útil do cp.
Nas figuras 3.11 (a) e (b) mostram-se as dimensões para todos os cp´s. É importante
lembrar que estes obedecem a uma tolerância, de acordo com as normas, impreterivelmente de
±1%.

(a)

(b)

Figura 3.11 - Dimensões em (mm) dos corpos de prova para os cp’s: (a) LMO, LME, LTO
0/90º, LTE 0/90º, LTO ±45º e LTE ±45º; (b) LMOF, LMEF, LTOF 0/90º, LTEF 0/90º,
LTOF ±45º e LTEF ±45º.

3.8 – Avaliação da fratura mecânica

Para o estudo da característica final da fratura (cp´s já fraturados) foram realizadas
análises macroscópicas e microscópicas dos cp’s tanto ao longo do comprimento e espessura
dos mesmos, quanto na região de fratura final (seção transversal). Neste sentido, a análise
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macroscópica da fratura foi fundamentada na verificação do tipo de fratura ocorrida no cp e
definido segundo as normas ASTM D 3039-08 e ASTM D 5766 - 07.
Com relação às análises microscópicas foram desenvolvidos estudos envolvendo tanto
a microscopia óptica quanto a eletrônica de varredura (MEV). Para a primeira forma de
análise utilizou-se um microscópio ótico MG da marca Olimpus, com ampliações entre 100 e
500 vezes para a obtenção das imagens das regiões fraturadas. Com relação à análise por
MEV, foi utilizado um microscópio da marca Shimadzu SSX550. Esta análise tem como
objetivo verificar detalhes dos tipos de dano, ou seja, a existência ou não das presenças da
delaminação entre as camadas, fissuras, fendas na matriz, arranque e/ou ruptura de fibras, bem
como a característica da interface fibra/matriz. A análise da fratura de todos os ensaios foi
realizada no Laboratório de Ensaios de Materiais do Centro de Tecnologia do Gás –
CTGÁS/RN e Laboratório de Ensaios de Materiais da UFRN.

3.9 – Avaliação da descontinuidade geométrica

O estudo da descontinuidade geométrica foi realizado através dos preceitos das normas
ASTM D 5766-07 e com dimensões dos cp´s já citadas na figura 3.11. O efeito causado pelo
furo concêntrico nos cp´s em relação à concentração de tensão foi analisado quantitativamente
em relação às Resistências Residuais (RS) e Módulos Residuais (RM) em ambos os estados
original e envelhecido, segundo as equações 3.8 e 3.9 com definições já citadas também no
capítulo 2:

RS =

σ CD
σ SD

(3.8)

RM =

ENO
EO

(3.9)

Os critérios de falha usados tentam predizer a Resistência Residual dos cp´s quando em
presença de furo concêntrico, que são o Point-Stress Criterion (PSC) e o Average-Stress
Criterion (ASC) já descritos nas equações 2.5, 2.6, 2.8 e 2.9; desta forma utilizando os valores
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experimentais da RS, com o valor da geometria dos cp´s e com os valores de K determinados
pela condição de isotropia do material (para os cp´s do compósito LM) ou em função da
geometria dos cp´s (para os cp´s do compósito LT), foram calculadas as distâncias
características d0 e a0, apenas para os cp´s no estado original. Ainda em relação às distâncias
características, um parâmetro proposto de percentual de referência dessas distâncias com
relação à largura líquida da placa “η” (região de atuação da concentração de tensão) também
foi determinado. A largura líquida da placa “η” é determinada pela equação (3.10), sendo W a
largura da maior seção de área e R o raio do furo:

η =

W
−R
2

(3.10)

Para o estudo inédito com relação à influência simultânea do furo concêntrico e do
envelhecimento ambiental acelerado nos PRFV, propõe-se um modelo semi-empírico para a
determinação desta influência simultânea nas propriedades mecânicas, em termos percentuais
de perda ou ganho denominado de Modelo IE/FCPM (Influência do Envelhecimento/Furo
Concêntrico nas Propriedades Mecânicas). O Modelo IE/FCPM pode ser validado através de
uma comparação entre perda ou ganho dos valores experimentais percentuais obtidos nas
propriedades mecânicas de cada tipo de laminado compósito analisado nesta tese.
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Capítulo 4 – Resultados e Discussões/Parte A

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para um melhor entendimento, os resultados e discussões aqui apresentados serão
divididos por configuração, mais especificamente, por tipo de laminado compósito: laminado
compósito reforçado com manta (LM) e laminado compósito reforçado com tecido
bidirecional (LT). E por fim, um comparativo geral de todos os parâmetros e condições
analisadas.
Um destaque pode ser dado ao fato de apenas a caracterização do compósito por meios
dos ensaios de densidade e de calcinação serão apresentados, a priori, para os laminados
compósitos LM e LT, como forma de análise dos mesmos frente às suas propriedades
inerentes ao processo de fabricação.
Desta forma poderemos subdividir este capítulo em partes, para uma melhor clareza
dos resultados:

Parte A – Ensaio de densidade volumétrica e calcinação - Laminados LM e LT;
Parte B – Laminado LM - Cp’s: LMO, LMOF, LME e LMEF;
Parte C – Laminado LT – Cp’s: LTO 0/90º, LTOF 0/90º, LTE 0/90º, LTEF 0/90º;
Parte D – Laminado LT – Cp’s: LTO ±45º, LTOF ±45º, LTE ±45º, LTEF ±45º;
Parte E – Comparativo global.
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4.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES - PARTE A

4.1.1 – Ensaio de densidade volumétrica e calcinação

As densidades volumétricas dos compósitos estudados são apresentadas na tabela 4.1.
Por estes resultados, percebe-se que ambos os laminados compósitos possuem uma densidade
próxima, com uma diferença percentual de 7% do LT em relação ao LM. Mesmo com a
diferença do número de camadas entre laminados LM (manta - 7 camadas) e o LT (tecido - 4
camadas), não houve uma superioridade significante da densidade do primeiro em relação ao
segundo, devido certamente, à diferença de gramatura existente entre os reforços (manta - 450
g/m2 e tecido - 600 g/m2) utilizados, e também ao maior percentual volumétrico de fibras no
laminado compósito LT.

Tabela 4.1 – Densidade volumétrica dos compósitos.
LAMINADO
LM
LT
Densidade (g/cm3)

1,47

1,58

Os resultados dos ensaios de calcinação para a determinação dos percentuais
volumétricos dos constituintes são apresentados na figura 4.1. O laminado compósito LM
possui um baixo teor de fibras e, consequentemente, um alto percentual de resina o que condiz
com os valores geralmente obtidos em processos de laminação manual e utilizando mantas de
fibras curtas (Hull, 1988). Com relação ao compósito LT observa-se um teor de fibra de vidro
35% a mais que no LM, o que condiz também com o tecido e método de impregnação usado,
já que o tecido requer menos quantidade de resina que a manta para um mesmo processo de
impregnação.
Percebe-se também, que o percentual de vazios nas duas configurações é baixo, quando
se leva em consideração o processo de fabricação manual utilizado (Aquino, 1992; Tinô,
2010), havendo uma diferença de 20% a mais para o LT em relação ao LM.
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LM

LT

Figura 4.1 – Resultados do ensaio de calcinação para os laminados LM e LT.
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES - CONFIGURAÇÃO LM - PARTE B

Nesta parte do capítulo apresentam-se, inicialmente, os resultados dos ensaios de
tração uniaxial para o estado original, em primeiro lugar sem a presença do furo concêntrico e,
posteriormente, com presença do furo concêntrico. Em seguida, o mesmo procedimento será
adotado para o estado envelhecido, com adição a análise de morfologia e integridade
estrutural, com e sem furo concêntrico. Vale salientar que para a análise do desempenho
mecânico do laminado vários parâmetros foram usados: característica de fratura, propriedades
residuais incluindo o uso dos critérios PSC e ASC, e um modelo semi-empírico inédito
proposto para a avaliação da influência simultânea do envelhecimento e presença do furo
concêntrico, denominado de Modelo IE/FCPM (Influência do envelhecimento/furo
Concêntrico nas Propriedades Mecânicas). Como já mencionado, a análise feita neste capítulo
se detém ao laminado compósito LM (configuração LM).
Vale lembrar que as nomenclaturas e definições usadas neste capítulo para os cp’s já
foram descritas anteriormente em materiais e métodos, mais especificamente, na tabela 3.2.

4.2.1 – Desempenho mecânico para os cp’s LMO

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para o compósito reforçado com manta
de fibra de vidro-E no estado original e sem presença do furo, na figura 4.2, mostra-se o
gráfico Tensão x Deformação (σ x ε) para esses cp’s. Pode-se considerar um comportamento
linear elástico entre a tensão e a deformação, característica esta comum à maioria dos
laminados à base de resina poliéster reforçados com fibras de vidro-E (Aquino et al., 2007). A
curvatura inicial observada no diagrama

σ x ε corresponde ao ajuste automático dos cp’s às

garras da máquina de ensaio mecânico.
Os valores médios obtidos para a resistência última à tração, para o módulo de
elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e para a deformação de
ruptura, dos cp’s LMO, encontram-se na tabela 4.2. Ressalta-se que os valores de todos os
módulos de elasticidade (independente das variações de condições analisadas) foram medidos
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através da relação σ x ε antes da carga de inicio do dano de forma a evitar possível influência
do mesmo na rigidez do material.

100

Tensão (MPa)

80

60

40

20

0
0

1

2

3

4

5

Deformação (%)

Figura 4.2 – Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LMO. Tração uniaxial.

Na tabela 4.2 encontram-se também as dispersões percentuais as quais, de modo geral,
são consideradas baixas que é característico aos compósitos poliméricos somente a base de
fibras de vidro, principalmente para aqueles reforçados por manta. As dispersões calculadas
referem-se à diferença absoluta ocorrida entre os valores máximos e mínimos obtidos no
ensaio, para cada parâmetro analisado. Vale salientar que em todos os tipos de laminados e
condições dos cp’s, o cálculo da dispersão, foi realizado da mesma forma.

Tabela 4.2 - Propriedades mecânicas dos cp’s LMO à Tração uniaxial.
PROPRIEDADES
VALORES MÉDIOS
DISPERSÕES (%)
MECÂNICAS
Resistência última (MPa)

90,13

16,47

Módulo de elasticidade (GPa)

2,21

5,07

Deformação de ruptura (%)

3,9

9,50
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4.2.2 – Desempenho mecânico dos cp’s LMOF

No estudo da influência da presença do furo concêntrico na seção longitudinal (com
redução da seção transversal) no comportamento mecânico dos laminados compósitos
estudados nos estados original e envelhecido, são abordadas apenas possíveis perdas nos
parâmetros de resistência última à tração, módulo de elasticidade na direção da carga e
deformação de ruptura.
Esse estudo segue a norma ASTM D 5766-07, onde a máxima tensão desenvolvida no
laminado é determinada na maior área da seção transversal e não na seção onde se verifica o
fenômeno da “concentração de tensão”. Isso porque o estudo com base nesse fenômeno exige
o cálculo do “fator de concentração de tensão (K)”, para a determinação da tensão máxima, o
qual requer metodologia e ensaios técnicos ou experimentais específicos.
A metodologia mais empregada no estudo citado anteriormente tem como base o
Método dos Elementos Finitos para a análise da região do fenômeno (na vizinhança do furo) e
técnicas como a fotoelasticidade na visualização e cálculo do fator K em âmbito experimental.
No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para os cp’s LMOF, na figura 4.3
mostra-se o gráfico Tensão x Deformação obtido. Observou-se um comportamento que pode
ser considerado linear elástico entre a tensão e a deformação, em outras palavras, a presença
de um furo concêntrico alterou significativamente o comportamento do material com relação à
linearidade entre a tensão e a deformação, se comparado com os cp’s LMO. Ressalta-se mais
uma vez que a curvatura inicial observada no diagrama σ x ε corresponde ao ajuste automático
dos cp’s às garras da máquina de ensaio mecânico.
Na tabela 4.3 encontram-se os valores médios da resistência última à tração (MPa),
módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de aplicação da carga) e
deformação de ruptura (%). São apresentados, também, os valores referentes às suas
respectivas dispersões caracterizadas, mais uma vez, pela diferença absoluta ocorrida nos
valores máximos e mínimos obtidos no ensaio.
Para os cp´s LMOF a maior dispersão foi verificada para o módulo de elasticidade
longitudinal, apesar de todas as outras propriedades também apresentarem valores
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considerados altos, principalmente por se tratar de manta de fibras curtas como reforço e
quando comparados aos obtidos para os cp´s LMO.
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Figura 4.3 - Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LMOF. Tração uniaxial.

Tabela 4.3 - Propriedades Mecânicas médias dos cp´s LMOF à Tração Uniaxial.
PROPRIEDADES
VALORES MÉDIOS
DISPERSÕES (%)
MECÂNICAS
62,79
11,01
Resistência última (MPa)
Módulo de elasticidade (GPa)
Deformação de ruptura (%)

1,93

19,14

3,12

12,88

4.2.2.1 – Comparativo cp´s LMO x cp´s LMOF - Desempenho mecânico

Um estudo comparativo relacionando as propriedades mecânicas no estado original de
resistência última à tração, módulo de elasticidade na direção de carga aplicada e deformação
de ruptura apresenta-se na figura 4.4.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.4 – Propriedades mecânicas: cp´s LMO e cp´s LMOF. (a) Resistência última à
tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.
A influência da presença do furo concêntrico na configuração LM no estado original
resultou na perda (-) das propriedades mecânicas correspondendo aos seguintes valores:
Resistência última à tração: - 30,33%;
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Módulo de elasticidade: - 12,67% e
Deformação de ruptura: - 20,00%.
Observa-se que há uma pequena diferença, na ordem de 0,28 GPa, dos cp’s LMO em
relação aos cp’s LMOF no que diz respeito ao módulo de elasticidade. Apesar do valor
determinado encontrar-se dentro da margem de dispersão, no entanto, por se tratar de um valor
médio, pode-se afirmar a existência de certa tendência de perda na propriedade do módulo
elástico quando em presença da descontinuidade geométrica (furo concêntrico).

4.2.2.2 – Propriedades mecânicas residuais – Influência do furo para o estado original

O valor das propriedades residuais aqui determinadas é unicamente em função da
presença do furo concêntrico no estado original da configuração LM.
A Resistência e o Módulo Residuais para o cp´s LMO/LMOF foram calculados, de
acordo com as equações 4.1 e 4.2 respectivamente:
LM
RSOF
=

σ CD σ LMOF 62,79 MPa
=
=
= 0,70
σ SD σ LMO
90,13MPa

(4.1)

ECD ELMOF 1,93GPa
=
=
= 0,87
ESD
ELMO
2,21GPa

(4.2)

LM
RM OF
=

Para materiais considerados isotrópicos e quasi-isotrópicos, o valor do fator de
concentração de tensão é de aproximadamente 3 (três), o que leva a uma razão da resistência
do material com descontinuidade geométrica (CD)/sem descontinuidade geométrica (SD),
denominada de Resistência Residual, de aproximadamente 0,68 (O’Higgins et al., 2008). Esse
valor é próximo ao calculado para a configuração LM no estado original (equação 4.1). Essa
influência negativa é resultado da presença da “concentração de tensão”, fenômeno esse
bastante localizado e na vizinhança da descontinuidade geométrica.
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4.2.2.3 – Utilização dos critérios PSC e ASC – Resultados semi-empíricos

Ao longo dos anos, alguns critérios vêm tentando predizer a Resistência Residual dos
compósitos quando em presença de furo circular, destaque pode ser feito para os critérios de
falhas Point-Stress Criterion (PSC) e Average-Stress Criterion (ASC).
Como mencionado anteriormente, o critério PSC assume que a falha ocorre quando a
tensão, σy, a certa distância, d0, longe da descontinuidade geométrica, é igual ou superior a
resistência última do laminado sem presença de descontinuidade geométrica (σ0), desta forma
a Resistência Residual pode ser expressa por (Whitney e Nuismer, 1974 apud Awerbuch e
Madhukar, 1985):

RS PSC =

σN
2
=
2
4
σ UN 2 + ξ 1 + 3ξ 1 − (K − 3 ) 5ξ 16 − 7 ξ 18

(

)

(4.3)

Onde
ξ 1 = R (R + d )
0

(4.4)

Sendo R definido como o raio do furo, K o fator de concentração de tensão, σN e σUN
com as mesmas definições de σCD e σSD, respectivamente.
Já o critério ASC assume que a falha ocorre quando a tensão média, σy, a certa
distância, a0, iguala-se a resistência última do laminado sem presença de descontinuidade
geométrica (σ0), desta forma a Resistência Residual pode ser expressa por (Whitney e
Nuismer, 1974 apud Awerbuch e Madhukar, 1985):

RS ASC =

σN
2 (1 − ξ 2 )
=
2
4
σ UN 2 − ξ 2 − ξ 2 + (K − 3 ) ξ 2 6 − ξ 2 8

(

)

(4.5)

Onde

ξ 2 = R (R + a )
0
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Deve-se salientar que para materiais considerados isotrópicos ou quase-isotrópicos o
valor de K é admitido, em ambos os critérios, como sendo 3,0 (três) (Awerbuch e Madhukar,
1985). O objetivo aqui é o de determinar essas distâncias de forma semi-empírica, isto é,
considerando os modelos de fratura PSC e ASC além dos valores da RS determinados
experimentalmente no item anterior (equação 4.1), para o laminado compósito LM
(considerado macroscopicamente isotrópico) e no estado original. Para o cálculo semiempírico de d0 e a0 foram utilizados os valores de K = 3,0 (usado na literatura), como também
o valor de K = 2,58 (Shigley e Mischke,1989) determinado unicamente em função da
geometria do cp ensaiado. Conhecidos os valores de K, de R (3 mm) e da RS (equação 4.1),
substituindo nas equações 4.3 e 4.5, encontram-se os valores das distâncias características d0 e
a0 para ambos os critérios (tabela 4.4), mesmo raciocínio usado para o laminado compósito
LT.
Para um melhor entendimento das distâncias características d0 e a0, um novo parâmetro
é proposto e determinado, o qual se aplica como um percentual de referência dessas distâncias
com relação à largura líquida da placa “η” (região de atuação da concentração de tensão). A
largura líquida da placa “η” é determinada pela equação (4.7), sendo W a largura da maior
seção de área:

η =

W
−R
2

(4.7)

Os valores das distâncias características para ambos os critérios, assim como os
percentuais em relação à “η”, listam-se na tabela 4.4.

Tabela 4.4 - Valores de d0 e a0 com os respectivos percentuais de η - LM.
FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO
K

%η
PSC
d0 (mm)

ASC % η
a0 (mm)

3,0

1,75

11,67

5,75

38,33

2,58

1,85

12,33

5,75

38,33

Os valores semi-empíricos das distâncias características para a configuração LM
mostram que o uso do valor simplificado de K (2,58), ou seja, determinado unicamente em
função da geometria, apresentam boa aproximação principalmente com relação ao percentual
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da região de atuação da concentração da tensão, para ambas os critérios PSC e ASC quando
comparados com os valores encontrados para o K = 3.

4.2.3 – Caracterização da fratura mecânica – Estado original LMO e LMOF

Na figura 4.5 apresentam-se alguns corpos de prova pós-ensaio dos cp´s LMO (sem
furo concêntrico). Observa-se que a fratura foi localizada, permanecendo o corpo de prova
sem grandes variações nas regiões distantes da fratura final.
De acordo com a norma ASTM D 3039-08, o tipo de fratura observado foi o LGM
(lateral Gage Middle), o que segundo a mesma é perfeitamente válido para o ensaio.
A fratura dos cp´s LMO ocorreu de forma frágil com uma deformação de no máximo
4%. Na Figura 4.6 pode-se observar uma micrografia óptica de uma região próxima à fratura
final, onde é possível visualizar a propagação de uma microfissura entre as camadas de fibras
de vidro.
Na figura 4.6 observa-se inicialmente que as fissuras se propagam transversalmente à
direção da carga aplicada e logo em seguida tomam forma de fendas intralaminares
propagando-se no sentido do carregamento (longitudinalmente). Também se observa que as
fissuras ao se propagarem longitudinalmente podem provocar uma desaderência na interface
fibra/matriz, caracterizando uma fratura adesiva.
Direção do carregamento

Região da
fratura final
Figura 4.5 – Característica da fratura final nos cp’s LMO. Tração uniaxial.
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As fissuras quando propagadas somente na matriz são denominadas de fraturas
coesivas na matriz enquanto que as mesmas, ao cortarem longitudinalmente as fibras, são
denominadas de fraturas coesivas na fibra, ver figura 4.7.
Os cp’s LMO não apresentaram delaminação entre as camadas da configuração LM,
fato já esperado uma vez que o mesmo é formado apenas por mantas de fibras de vidro o que
origina pouca discrepância entre as tensões interlaminares.

Fenda
intralamina

Microfissuras
transversais

Microfissuras
longitudinais

Figura 4.6 – Região próxima à fratura final - Tração uniaxial LMO.
Fratura coesiva
na matriz

Fratura coesiva
na fibra

Fratura
adesiva

Figura 4.7 – Fratura coesiva e adesiva próxima à região de fratura final - Tração uniaxial
LMO.
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Quanto ao estudo da característica final da fratura para os cp´s LMOF, a análise
macroscópica mostrou um dano localizado (região de fratura final) e já esperado devido ao
tipo de reforço utilizado de manta de fibras curtas com distribuição aleatória (Aquino e Tinô,
2012). Esse tipo de laminado apresenta um comportamento macromecanicamente isotrópico
com relação às propriedades elásticas (característica da deformação). O dano ocorrido nos cp´s
LMOF foi concentrado na seção transversal onde está localizado o furo conforme previsto na
norma ASTM D 5766-07.
A sua fratura é classificada como lateral ao furo e no meio do galgo (LGM - lateral
Gage Middle), e só é válida se e somente se, a fratura for na região do furo, devido o efeito da
concentração de tensão que nele ocorre. As figuras 4.8 (a) e (b) mostram os cp’s após o ensaio
de tração uniaxial.

Direção do carregamento
(a)

Fratura LGM

(b)
Furo de 6 mm

Fratura LGM
Figura 4.8 – Figuras: (a) região de fratura final após o ensaio e (b) detalhe da região de fratura
final, ambos para o LMOF.
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Nas micrografias ópticas das regiões próximas à fratura final (figuras 4.9 e 4.10), podese visualizar, por exemplo, a presença de fissuras transversais na matriz. Observa-se também
um “descolamento” da fibra com relação à matriz, caracterizando uma fratura adesiva, além da
fratura coesiva que ocorre na matriz. Fendas tanto transversais quanto longitudinais são
observadas.

Fratura adesiva

Fratura coesiva
na matriz

Figura 4.9 – Presença de fraturas adesiva e coesiva nos cp´s LMOF.

Fendas

Figura 4.10 – Presença de fendas transversais nos cp´s LMOF.
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Os cp’s LMOF também não apresentaram delaminação entre as camadas, fato já
esperado uma vez que o mesmo é formado apenas por mantas de fibras de vidro o que origina
pouca discrepância entre as tensões interlaminares (Aquino e Tinô, 2012).
As imagens mostradas nas figuras 4.11 a 4.13 foram obtidas no MEV para os cp’s
LMOF. Características da fratura como a presença de fendas na matriz e de fratura adesiva
(interface fibra/matriz) são observadas, além da presença de arranque e de ruptura das fibras.
Através destas imagens também é possível observar a configuração do laminado, ou seja,
nota-se a presença de fibras totalmente aleatória, caracterizando assim o tipo de reforço
utilizado.
Na figura 4.11 observa-se um grande número de ruptura e de arranque de fibras
(fratura adesiva) que acontece na região de fratura final, devido ao alto nível de tensões que
são transferidos para a fibra, através da matriz, levando as mesmas a ruptura. Pode-se observar
também algumas fissuras na matriz.
Arranque
de fibras

Fissura na
matriz
Ruptura
de fibras
Figura 4.11 – Arranque, ruptura de fibras e fissuras na matriz – Cp’s LMOF.

Na figura 4.12, observa-se a superfície do furo (à esquerda e à direita) e, por
consequência, a região onde ocorrem as maiores tensões, ou seja, local onde há concentração
de tensão, onde se inicia a falha do material. Para um melhor entendimento da figura 4.12, o
cp em detalhe, inicialmente, encontra-se no plano xy (como mostrado no plano cartesiano xyz)
e quando analisada no MEV a lente do microscópio varre ligeiramente à esquerda e a direita
com a imagem no plano xz do cp.
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y

z
z

x

x

Superfície do furo
(fratura)

y

x

Ruptura de
fibras

Figura 4.12 – Região de fratura próximo à superfície do furo, ligeiramente à esquerda e à
direita.
Já na figura 4.13 pode-se observar com mais detalhes algumas características da fratura
como a fratura adesiva e a fissuração na região com grande concentração de volume da matriz.

Fissura
na matriz
Fratura
adesiva

Figura 4.13 – Análise da fratura adesiva e da presença de fissuras para os cp´s LMOF.
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E finalizando, um comparativo da análise referente à fratura final dos cp’s da
configuração LM no estado original com e sem presença de furo quando submetidos ao ensaio
de tração uniaxial pode ser observado na figura 4.14.

Fendas
LMO e LMOF

Ruptura de fibras
LMO e LMOF

Fratura Adesiva
LMO e LMOF

Fratura final: LGM
LMO e LMOF

COMPARATIVO DA CARACTERÍSTICA DA FRATURA

Fratura coesiva na fibra
LMO e LMOF

Fissuração da matriz
LMO e LMOF

Delaminação
Nenhum cp

Fratura coesiva na matriz
LMO e LMOF

Figura 4.14 – Esquema comparativo das características da fratura dos cp’s LMO X cp´s
LMOF após ensaio de tração uniaxial.

4.2.4 – Estado envelhecido para a configuração LM

Neste item são analisados os aspectos morfológicos referentes aos cp’s LME e LMEF,
através dos estudos do processo de fotoxidação e da degradação microestrutural da superfície
envelhecida. Estas análises foram realizadas, tanto na superfície quanto na espessura dos cp’s
(desgaste superficial na borda e ao longo das camadas) mediante a microscopia óptica.
Para avaliação da integridade estrutural do laminado compósito após o término do
período de envelhecimento, serão mostrados os resultados obtidos referentes à Técnica de
Medição de Variação de Massa (TMVM).
Em seguida o destaque será dado para o desempenho mecânico dos cp´s analisados
com foco na influência do envelhecimento e/ou do furo na configuração LM.
Mais uma vez, deve-se lembrar de que as nomenclaturas e definições usadas neste
capítulo para os cp’s foram descritas anteriormente em Materiais e Métodos, mais
especificamente, na tabela 3.2.
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4.2.4.1 – Morfologia e integridade estrutural dos cp´s LME e LMEF
Inicialmente, por meio do processo de escaneamento eletrônico, foi feito um
monitoramento morfológico ao longo do período de envelhecimento ambiental acelerado,
correspondendo ao tempo inicial (antes do condicionamento) e nos períodos de 35 e 84 dias de
exposição. A condição de envelhecimento ambiental acelerado foi realizada através de ciclos
alternados e independentes de radiação UV e exposição ao vapor aquecido, conforme descrito
em Materiais e Métodos. Ressalta-se que o tempo total de exposição foi de 2016 h ou 84 dias.
O objetivo do monitoramento é o de visualizar macroscopicamente as características
referentes ao seu aspecto visual, para uma posterior análise do nível de propagação da
degradação (microscópica), devido ao envelhecimento, ao longo dos cp’s.
Na Figura 4.15 visualizam-se imagens dos cp’s da configuração LM que foram usados
posteriormente no ensaio de tração uniaxial. Estas imagens trazem um estudo comparativo
macrográfico no tocante à mudança de coloração (fotoxidação) e do estado de degradação a
que eles atingiram, caracterizada por possível perda de massa com consequente exposição de
fibras de vidro. A Figura 4.15 (a) se refere aos cp’s antes de serem submetidos ao ensaio de
envelhecimento ambiental (estado original - LMO), enquanto que as figuras 4.15 (b) e (c)
correspondem às imagens que os cp’s apresentam após o envelhecimento de 35 dias de
exposição (840 h) e 84 dias de exposição (2016 h), respectivamente. A visão global de todos
os cp´s (figura 4.15) tem como objetivo mostrar a uniformidade do processo de
envelhecimento ambiental acelerado nos mesmos. Destaca-se que este procedimento de
análise é usado em todos os cp´s (laminados compósitos LM e LT) envelhecidos.
A Figura 4.16 mostra as imagens utilizadas no estudo da inspeção visual de possíveis
alterações morfológicas ocorridas na configuração LM com presença do furo central. Estas
imagens também são usadas em um estudo comparativo macrográfico no tocante à mudança
de coloração (fotoxidação) e do estado de degradação a que eles atingiram. A Figura 4.16 (a)
se refere aos cp’s antes de serem submetidos ao ensaio de envelhecimento ambiental (estado
original - LMOF), enquanto que as figuras 4.16 (b) e (c) correspondem às imagens que os
cp’s apresentam após o envelhecimento de 35 dias (840 h de exposição) e 84 dias (2016 h de
exposição), respectivamente.
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Cp’s LMO – Estado
original
Cp´s LME envelhecidos 840 h.
Cp´s LME envelhecidos 2016 h.

(a)
(b)
(c)
Figura 4.15 – Cp’s da configuração LM: (a) no estado original (cp’s a serem envelhecidos),
(b) envelhecidos por 35 dias, (c) envelhecidos por 84 dias.
Para uma melhor visualização das variações morfológicas ocorridas no laminado LM,
na figura 4.17 mostra-se um quadro geral comparativo das imagens, retirada sempre de um
mesmo ponto do cp, onde é possível verificar a variação de cor da mesma, além do
aparecimento de fibras para o ciclo de envelhecimento a partir dos 35 dias de exposição,
ficando mais acentuado para o tempo máximo de exposição de 84 dias.
Continuando a análise da figura 4.17, verifica-se uma mudança considerável na cor
tornando a superfície opaca, já a partir dos 35 dias de exposição tanto para as amostras de
LME como para as amostras LMEF. Esta variação de cor acontece exatamente devido ao
processo de fotoxidação da matriz. A presença do furo concêntrico na configuração LM (ver
figura 4.17) pode-se observar que com a passagem da radiação UV e da umidade através do
mesmo, há uma degradação mais acentuada nessa região (do furo), constatada por uma
mudança de coloração mais intensa.
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Cp’s LMOF – Estado
original

Cp’s LMEF –
envelhecidos 840 h.

Cp’s LMEF –
envelhecidos 2016 h.

(a)
(a)
(b)
(c)
Figura 4.16 – Cp’s da configuração LM com presença do furo central: (a) no estado original
(cp’s a serem envelhecidos), (b) envelhecidos por 35 dias, (c) envelhecidos por 84 dias.
Como já citado anteriormente, a integridade estrutural do laminado compósito foi
avaliada pela TMVM (Técnica de Medição de Variação de Massa) que estabelece o
comportamento da perda de massa ocorrida nos cp’s LME e LMEF.
Os resultados são apresentados na forma percentual, figura 4.18, onde é possível se
verificar a variação quanto ao estudo da TMVM, durante e após o término do ensaio de
envelhecimento. No comportamento da perda de massa em função do tempo, constata-se que
os cp’s iniciaram a perda de massa em tempos semelhantes de envelhecimento, ou seja, para o
LME e o LMEF a perda de massa se deu a partir de duas semanas de exposição
(aproximadamente 336 h).
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COMPARATIVO – TEMPO DE ENVELHECIMENTO
LMO - Original

LME - 35 dias

LME - 84 dias

LMOF - Original

LMEF - 35 dias

LMEF - 84 dias

Figura 4.17 – Comparativo do processo de fotoxidação em função do tempo de exposição para
os cp’s da configuração LM, com e sem presença do furo concêntrico.
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Figura 4.18 - Variação de massa durante o período de envelhecimento: cp´s LME e LMEF.
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Outro aspecto a ser considerado é que no LMEF (0,86 % de perda de massa e
dispersão absoluta de 5,3 %) a degradação ocorreu de forma mais acentuada do que no LME
(0,78 % de perda de massa e dispersão absoluta de 5,7 %), atingindo o valor de perda de
massa de, aproximadamente, oito centésimos (0,08 %) maior. Mais uma vez, pode-se destacar
a influência da presença do furo concêntrico, que torna o cp mais vulnerável à penetração do
gradiente de temperatura e umidade, por ter uma região central aberta (cavidade do furo) na
direção da incidência do fluxo de radiação e umidade no cp, o que leva provavelmente, a uma
perda mais acentuada.
A degradação medida pela TMVM para a configuração LM apresentou uma variação
percentual de massa maior quando comparado com Felipe et al. 2012, no qual uma lâmina
(uma camada) do mesmo compósito reforçado por fibras de vidro-E apresentou uma variação
de massa na ordem de 0,61 %, evidenciando assim, que um maior número de camadas no
laminado (para esta tese 7 camadas) leva a uma maior perda de massa.
Na análise morfológica em nível microestrutural, na figura 4.19 mostra-se uma
imagem obtida no microscópio óptico com intuito de observar a integridade da estrutura da
configuração LM antes do processo de envelhecimento. Pode-se observar na figura 4.19 (a) a
face que será exposta e na figura 4.19 (b) a face oposta à exposição na câmera de
envelhecimento. Observa-se, também, a presença de alguns vazios no laminado compósito,
que são inerentes ao processo de fabricação hand lay-up (Tinô et al., 2013).

Face
exposta

(a)
Vazio

Borda do
cp

Vazio
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(b)

Borda do
cp

Face
oposta
Figura 4.19 – Imagens das faces da configuração LM antes do envelhecimento: (a) Face a ser
exposta, (b) face oposta à exposição.
Quanto aos cp’s após o envelhecimento, ver figura 4.20, a análise por microscopia
óptica mostra que houve uma degradação da matriz onde se verifica a presença de um número
maior de regiões com o aparecimento de fibras ao término do ensaio de envelhecimento,
evidenciado pela desaderência na interface fibra/matriz. Isto aconteceu devido a resina ficar
mais frágil e quebradiça, fato que aconteceu também no trabalho de Zainuddin et al. (2011)
devido ao mesmo processo de exposição.

(a)

Face
exposta

Superfície desgastadadesaderência
fibra/matriz
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(b)
Deterioração
da resina na
face oposta

Face
oposta

Figura 4.20 – Imagens das bordas da configuração LM após o envelhecimento: (a) face
exposta, (b) face oposta.

4.2.4.2 – Desempenho mecânico para os cp´s LME

A figura 4.21 mostra o diagrama Tensão x Deformação no que se refere ao ensaio de
tração uniaxial para os cp’s LME, podendo esse comportamento ser também considerado
linearmente elástico entre a tensão e a deformação até a fratura final. Neste sentido, pode-se
dizer que o processo do envelhecimento não alterou esse perfil do material, já que os cp’s
LMO apresentaram o mesmo perfil ente a tensão e a deformação.
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Figura 4.21 – Gráfico Tensão x Deformação para os cp’s LME. Tração uniaxial.
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Os valores médios obtidos para a resistência última à tração, o módulo de elasticidade
longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e a deformação de ruptura, para os cp´s
LME, são mostrados na tabela 4.5 com os seus respectivos valores de dispersões absolutas.

Tabela 4.5 - Propriedades mecânicas dos cp´s LME - Tração uniaxial.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

78,84

7,56

Módulo de elasticidade (GPa)

3,66

8,86

Deformação de ruptura (%)

3,15

7,30

4.2.4.3 – Desempenho mecânico para os cp´s LMEF

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial os cp´s LMEF, o gráfico Tensão x
Deformação obtido pode ser observado na figura 4.22. Considera-se um comportamento que
pode ser considerado linear elástico entre a σ x ε, em outras palavras, a presença de um furo
concêntrico no estado envelhecido para os cp’s LMEF não alterou significativamente o
comportamento do material com relação à linearidade entre a tensão e a deformação, se
comparado com o obtido para os cp’s LME. Ressalta-se, mais uma vez que, a curvatura inicial
observada no diagrama σ x ε corresponde ao ajuste dos cp’s nas garras da máquina de ensaio
mecânico.
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Figura 4.22 - Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LMEF. Tração uniaxial.
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A tabela 4.6 mostra os valores médios da resistência última à tração (MPa), módulo de
elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de aplicação da carga) e deformação
de ruptura (%). São apresentados, também, os valores referentes às suas respectivas
dispersões, mais uma vez, caracterizadas pela diferença absoluta ocorrida nos valores
máximos e mínimos obtidos no ensaio.

Tabela 4.6 - Propriedades Mecânicas médias dos cp´s LMEF à Tração Uniaxial.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

54,11

7,27

Módulo de elasticidade (GPa)

2,05

6,08

Deformação de ruptura (%)

2,37

9,71

4.2.4.4 – Visão global: comparativo do desempenho mecânico

Após o desempenho mecânico apresentado para os estados original e envelhecido, com
e sem furo, faz-se necessário um comparativo global da influência do furo, do envelhecimento
e de ambos os parâmetros simultaneamente. Desta forma vale lembrar que no item 4.2.2.1
apenas a influência do furo para o estado original foi analisado, logo, têm-se outros parâmetros
a serem discutidos.
A figura 4.23 mostra, de forma resumida, a lógica deste estudo comparativo. A
numeração marcada na figura 4.23 está descrita e explicada logo abaixo:
Situação 1- Influência do furo: ambos cp’s no estado original (já realizado no item
4.2.2.1);
Situação 2- Influência do furo: ambos cp’s no estado envelhecido;
Situação 3 - Influência do envelhecimento: ambos os cp´s sem presença de furo;
Situação 4 - Influência do envelhecimento: ambos os cp´s com presença de furo;
Situação 5 - Influência simultânea do furo e do estado envelhecido.
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Figura 4.23 – Esquema explicativo dos estudos comparativos a serem analisados –
configuração LM.
A influência da presença do furo concêntrico, mais uma vez, pode ser ressaltada com o
comparativo da figura 4.24 (situação 2), em que ambos os cp’s sofrem o processo de
envelhecimento ambiental acelerado, portanto, LME x LMEF. Vale ressaltar que todos os
valores das dispersões absolutas já foram determinados nas tabelas 4.2, 4.3, 4.5 e 4.6. Isso
resulta na perda (-) das propriedades mecânicas correspondendo aos seguintes valores:
Resistência última à tração: - 31,37%;
Módulo de elasticidade: - 43,99% e
Deformação de ruptura: - 24,76%.
Observa-se que quanto à resistência última e a deformação de ruptura não houve um
comportamento muito diferente do comparativo feito entre os cp´s LMO e os cp´s LMOF, em
outras palavras, o processo de envelhecimento não alterou este comportamento. Já em relação
ao módulo elástico, o mesmo não pode ser afirmado, já que para o estado envelhecido a
diferença praticamente quadruplicou sua perda na rigidez em relação ao estado original em
presença do furo concêntrico.

Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

106

Capítulo 4 – Resultados e Discussões/Parte B

(a)

(b)

(c)

Figura 4.24 – Comparativo das propriedades mecânicas: cp’s LME e LMEF. (a) Resistência
última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.

Na situação 3, a influência apenas do envelhecimento, inicialmente, pode ser ressaltada
com o comparativo da figura 4.25. Mais uma vez, todos os valores das dispersões absolutas já
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foram determinados nas tabelas 4.2, 4.3, 4,5 e 4.6. O envelhecimento resultou na perda (-) ou
ganho (+) das propriedades mecânicas correspondendo aos seguintes valores:
Resistência última à tração: - 12,52%;
Módulo de elasticidade: + 65,61% e
Deformação de ruptura: - 19,25%.
Na figura 4.26 correspondendo a situação 4, também, é estudada a influência do
envelhecimento ambiental acelerado já que o comparativo é entre ambos os cp’s com presença
de furo concêntrico LMOF e LMEF. A análise feita resultou nos seguintes valores de
variação em suas propriedades mecânicas:
Resistência última á tração: - 13,82%;
Módulo de elasticidade: + 6,22% e
Deformação de ruptura: - 24,04%.
Observa-se que quanto à resistência última e a deformação de ruptura no que diz
respeito à influência do envelhecimento não houve diferença significante quando comparamos
ambos os cp’s sem o furo (LMO e LME) e depois com o furo (LMOF e LMEF). Mais uma
vez o destaque é dado à propriedade de rigidez do material já que o envelhecimento altera
significativamente o seu valor, visto que o comparativo entre os cp’s resultou em uma
diferença de dez vezes em seus valores, ou seja, de 65,61% para 6,22%.

(a)
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(b)

(c)

Figura 4.25 – Comparativo das propriedades mecânicas: cp’s LMO e LME. (a) Resistência
última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.

(a)
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(b)

(c)

Figura 4.26 – Comparativo das propriedades mecânicas: cp’s LMOF e LMEF. (a) Resistência
última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.
Para a influência simultânea do envelhecimento e do furo, situação 5, os valores podem
ser ressaltados com o comparativo da figura 4.27 e que resultou na perda (-) das propriedades
mecânicas correspondendo aos seguintes valores:
Resistência última à tração: - 39,96%;
Módulo de elasticidade: - 7,24% e
Deformação de ruptura: - 40,75%.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.27 – Comparativo das propriedades mecânicas: cp’s LMO e LMEF. (a) Resistência
última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.
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4.2.4.5 – Propriedades mecânicas residuais – Influência do furo para o estado
envelhecido
O valor das propriedades residuais aqui determinadas é unicamente em função da
presença do furo concêntrico na configuração LM no estado envelhecido.
A Resistência Residual e o Módulo de elasticidade Residual para a razão entre os cp’s
LME/LMEF foram calculados, de acordo com as equações 4.8 e 4.9 respectivamente:
LM
RS EF
=

σ CD σ LMEF 54,11MPa
=
=
= 0,69
σ SD σ LME 78,84 MPa

(4.8)

ECD E LMEF 2,05GPa
=
=
= 0,56
E SD
E LME
3,66 GPa

(4.9)

LM
RM EF
=

O envelhecimento ambiental acelerado não teve influência no tocante a RS para a
configuração LM, visto que o valor encontrado para o estado original (equação 4.1) se
mostrou próximo ao encontrado na equação 4.8. Quanto ao RM não se pode afirmar o mesmo,
pois os valores desta propriedade residual quando no estado envelhecido diminuiu em
aproximadamente 0,3, em relação ao estado original com furo (0,87), mostrando que o estado
envelhecido altera as características do Módulo Residual do material quando em presença de
furo concêntrico.

4.2.4.6 – Modelo IE/FCPM
Observa-se que quanto à influência simultânea do envelhecimento e do furo houve uma
coerência entre os valores obtidos, já que em todas as variações ocorridas (perdas ou ganho)
nas propriedades mecânicas analisadas, apresentaram valores próximos à soma da média dos
comparativos apenas da influência do furo (situações 1 e 2) com a da influência apenas do
envelhecimento (situações 3 e 4). Em outras palavras, ao analisar-se as perdas ou ganhos
devido ao furo concêntrico (cp´s LMO x LMOF e cp´s LME x LMEF) e devido ao
envelhecimento (cp´s LMO x LME e cp´s LMOF x LMEF), independentemente, a soma da
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média destes valores se aproxima dos valores obtidos na análise simultânea do envelhecimento
e do furo concêntrico, situação 5 (cp´s LMO x LMEF).
Com base nesta afirmação propõe-se aqui um modelo inédito e semi-empírico para a
determinação da influência simultânea nas propriedades mecânicas, em termos percentuais,
em relação ao envelhecimento ambiental e a presença do furo concêntrico. Esse modelo é
denominado de Modelo IE/FCPM (Influência do Envelhecimento/Furo Concêntrico nas
Propriedades Mecânicas), tem-se então:

λ

E+F
LM

 λOOF + λEEF
(% ) = 
2


  λOE + λOF
EF
 + 
2
 





(4.10)

Onde:

λELM+ F é dado em percentual e significa a perda ou ganho nas propriedades mecânicas de
resistência última e módulo elástico da configuração LM quando submetido ao
envelhecimento ambiental acelerado simultâneo com o furo concêntrico (cp´s LMEF);

λOOF é dado pela perda ou ganho em (%) das propriedades mecânicas dos cp´s LMO x
LMOF;

λEEF é dado pela perda ou ganho em (%) das propriedades mecânicas dos cp´s LME x
LMEF;

λOE é dado pela perda ou ganho em (%) das propriedades mecânicas dos cp´s LMO x
LME;

λOF
EF é dado pela perda ou ganho em (%) das propriedades mecânicas dos cp´s LMOF
x LMEF.
Vale lembrar que para os materiais compósitos a deformação de ruptura está
diretamente ligada ao modo de falha do mesmo (Aquino, 1992), portanto, devido esta
complexidade, o Modelo IE/FCPM é aplicado às propriedades mecânicas de resistência
última e do módulo de elasticidade. Procedimento semelhante é usado para a avaliação do
laminado compósito LT.
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Os valores experimentais encontrados e substituídos na equação 4.10, por exemplo,
E+F
para as variações ocorridas na resistência última da configuração LM, o valor de λLM
é de -

44 %, valor este, considerando as dispersões inerentes ao ensaio mecânico e ao material, muito
próximo do encontrado experimentalmente de -39,96 % (situação 5). A tabela 4.7 evidencia
um comparativo entre os valores experimentais e os determinados pela equação 4.10, de forma
a validar o modelo proposto.

Tabela 4.7 – Validação do Modelo IE/FCPM - configuração LM.
Propriedade Mecânica

Valores experimentais (%)
cp´s LMEF/LMO

Resistência última

- 39,96

- 44,00

Módulo de elasticidade

- 7,24

- 7,60

λELM+ F

(%)

4.2.4.7 – Caracterização da fratura mecânica – cp’s LME e LMEF

Na figura 4.28 são apresentados alguns cp´s pós-ensaio do LME (sem furo
concêntrico). Observa-se que a fratura foi localizada, permanecendo o cp sem grandes
variações nas regiões distantes da fratura final.

Figura 4.28 – Característica da fratura final após tração uniaxial dos cp´s LME.
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De acordo com a norma ASTM D 3039-08, o tipo de fratura observado foi o LGM
(lateral Gage Middle), o que segundo a mesma é perfeitamente válido para o ensaio. Isto vem
a confirmar que a mesma é característica desse tipo de laminado independente do processo de
envelhecimento.
Na análise micrográfica da fratura para os cp’s LME, a mesma apresenta um processo
semelhante ao encontrado para os cp’s LMO em termos de características comuns de dano, ou
seja, a presença de microfissuras transversais na matriz originando em sua propagação as
fraturas do tipo coesiva na matriz e adesiva (desaderência na interface fibra/matriz), ver figura
4.29. As mesmas características citadas anteriormente podem ser visualizadas a partir da
análise feita por MEV da região de fratura dos cp’s LME através da figura 4.30, apresentando
uma região com arranque de fibra caracterizando fraturas adesivas e fraturas coesivas na
matriz. Vale ressaltar ainda, referente à análise microscópica óptica e através do MEV feitas,
que não foi detectada a presença de delaminação em nenhum trecho dos cp´s analisados.
Quanto ao estudo da característica final da fratura para os cp’s LMEF, a análise
macroscópica mostrou um dano localizado (região de fratura final) e já esperado devido ao
tipo de reforço utilizado (manta de fibras curtas) e distribuição aleatória (Aquino e Tinô,
2012), ou seja, o envelhecimento não alterou a mecânica da fratura do material. O dano
ocorrido nos cp’s LMEF, assim como nos cp’s LMOF, foi concentrado na seção transversal
onde está localizado o furo, conforme previsto na norma ASTM D 5766-07.

Figura 4.29 – Microfissura e fraturas adesiva e coesiva nos cp´s LME submetido à tração.
Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.
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Figura 4.30 – Microfissuras e fendas na matriz, arranque e ruptura de fibras nos cp´s LME
submetido à tração.
Ainda para os cp´s LMEF, a fratura também se caracterizou como lateral ao furo e no
meio do galgo (LGM - lateral Gage Middle), e só é válida se e somente se, a fratura ocorrer
na região do furo, devido o efeito da concentração de tensão. A figura 4.31 mostra este tipo de
fratura após o ensaio de tração uniaxial.
No que diz respeito a analise microscópica, mais uma vez, os cp’s LMEF também não
apresentaram a presença da delaminação entre as camadas, fato já esperado uma vez que o
mesmo é formado apenas por mantas de fibras de vidro o que origina pouca discrepância entre
as tensões interlaminares (Aquino e Tinô, 2012).
As imagens mostradas nas figuras 4.32 e 4.33 foram obtidas no microscópio óptico
para os cp’s LMEF. Características da fratura como a presença de fissurações na matriz, de
fratura adesiva (interface fibra/matriz) e fratura coesiva na fibra e na matriz são observadas.
E finalizando a análise referente à fratura final dos cp’s LME com os cp´s LMEF no
quando submetidos ao ensaio de tração uniaxial, com exceção as fendas na matriz, todas as
outras formas características de fratura final foram encontradas em ambos os cp´s. Observa-se
na figura 4.34 uma síntese do mecanismo de dano para cada tipo de cp desenvolvido e
estudado. Vale lembrar que o envelhecimento não alterou significativamente o comportamento
de fratura mecânica final.
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Direção do carregamento
(a)

Região da
fratura final

(b)

Furo (6 mm)

Fratura LGM
Figura 4.31 – Figuras: (a) região de fratura final após o ensaio e (b) detalhe da região de
fratura final, ambos para os cp´s LMEF.

Fissuração na
matriz

Fissuração
na matriz

Figura 4.32 – Fissurações na matriz nos cp´s LMEF submetido à tração.
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Fratura
adesiva

Fratura
coesiva na
fibra

Fratura
coesiva na
matriz

Figura 4.33 – Fratura adesiva e fratura coesiva na fibra e na matriz para os cp´s LMEF –
Tração uniaxial.

Ruptura de fibras
LME e LMEF

Fendas
LME

Fratura Adesiva
LME e LMEF

Fratura final: LGM
LME e LMEF

COMPARATIVO DA CARACTERÍSTICA DA FRATURA

Fratura coesiva na fibra
LME e LMEF

Fissuração da matriz
LME e LMEF

Delaminação
Nenhum cp

Fratura coesiva na matriz
LME e LMEF

Figura 4.34 – Esquema comparativo das características da fratura dos cp’s após ensaio de
Tração uniaxial – cp´s LME X LMEF.
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES - CONFIGURAÇÃO LT 0/90˚ – PARTE C

Nesta parte do capítulo apresentam-se os resultados dos ensaios de tração uniaxial para
o estado original, em primeiro lugar sem a presença do furo concêntrico e, posteriormente,
com presença do furo concêntrico. Em seguida, o mesmo procedimento será adotado para o
estado envelhecido com e sem furo concêntrico. Vale salientar que para a análise do
desempenho mecânico do laminado vários parâmetros foram usados: característica de fratura,
propriedades residuais (uso dos critérios PSC e ASC) e o Modelo inédito IE/FCPM; agora
para a configuração LT 0/90˚ do laminado compósito LT.
Mais uma vez, deve-se lembrar de que as nomenclaturas e definições usadas neste
capítulo para os cp’s já foram descritas em Materiais e Métodos, mais especificamente, na
tabela 3.2.

4.3.1 – Desempenho mecânico para os cp´s LTO 0/90˚

A primeira configuração a ser ensaiada à tração uniaxial para o laminado compósito
reforçado com tecido bidirecional de fibras de vidro-E foi com orientação de fibras a 0/90º
com relação à aplicação da carga no estado original, ou seja, os cp´s LTO 0/90º.
A figura 4.35, mostra o gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LTO 0/90º onde a
linearidade entre a tensão e a deformação não pode ser considerada, diferentemente dos cp´s
LMO, certamente pelo diferente tipo de reforço utilizado e a orientação da fibra. Ressalta-se
que a curvatura inicial observada no diagrama σ x ε corresponde ao ajuste automático dos cp’s
às garras da máquina de ensaio mecânico.
A tabela 4.8 mostra os resultados obtidos com os valores médios de resistência ultima
à tração (MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de
aplicação da carga) e deformação de ruptura (%); além dos valores de suas respectivas
dispersões calculados sob mesmos parâmetros já citados para a configuração LM.
É importante observar que os valores das dispersões são superiores aos obtidos nos
cp´s LMO, isso devido ao tipo de reforço (o tecido bidirecional é considerado como
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ortotrópico) e consequentemente a presença da anisotropia (Tinô e Aquino, 2012; Tinô et al.,
2013).
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Figura 4.35 – Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LTO 0/90º. Tração uniaxial.
Tabela 4.8 - Propriedades mecânicas dos cp´s LTO 0/90º à Tração uniaxial.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

186,59

15,13

Módulo de elasticidade (GPa)

3,03

9,63

Deformação de ruptura (%)

5,89

20,58

4.3.2 – Desempenho mecânico para o LTOF 0/90˚

Para os cp´s LTOF 0/90º, o gráfico Tensão x Deformação obtido nos ensaios de tração
uniaxial é mostrado na figura 4.36. O comportamento entre a tensão e a deformação pode até
ser considerado linearmente elástico, se comparado com os cp´s LTO 0/90º. Ressalta-se mais
uma vez que a curvatura inicial observada no diagrama σ x ε corresponde ao ajuste automático
dos cp’s às garras da máquina de ensaio mecânico.
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A partir dos valores obtidos para os cp´s ensaiados, os valores médios das propriedades
mecânicas para o laminado LTOF 0/90º foram calculados. A tabela 4.9 mostra a resistência
última à tração (MPa), o módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção
de aplicação da carga) e a deformação de ruptura (%) para este laminado; além dos respectivos
valores de suas dispersões.
Verifica-se, mais uma vez que, os resultados encontrados para as dispersões são
superiores aos obtidos nos cp´s da configuração LM como um todo, isso devido ao tipo de
reforço (tecido bidirecional) e consequentemente a presença da anisotropia.
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Figura 4.36 – Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LTOF 0/90º. Tração uniaxial.

Tabela 4.9 - Propriedades mecânicas médias dos cp´s LTOF 0/90º. Tração Uniaxial.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

152,99

15,56

Módulo de elasticidade (GPa)

3,15

11,52

Deformação de ruptura (%)

4,73

13,10
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4.3.2.1 – Comparativo LTO 0/90º x LTOF 0/90º - Desempenho mecânico

A figura 4.37 mostra um estudo comparativo entre as propriedades mecânicas dos cp´s
LTO 0/90º e LTOF 0/90º.
A influência da presença do furo concêntrico no estado original da configuração LT
0/90º resultou na perda (-) ou ganho (+) das propriedades mecânicas correspondendo aos
seguintes valores:
Resistência última à tração: - 18,01%;
Módulo de elasticidade: + 3,96% e
Deformação de ruptura: - 19,69%.
Ressalta-se que houve uma perda de resistência deste laminado (cerca de 18%) quando
na presença de um furo concêntrico, demonstrando a influência do furo no mesmo, devido à
concentração de tensão existente.
Em relação ao módulo de elasticidade, levando em consideração a dispersão existente,
este não teve uma alteração significativa, outro sim mostrando uma tendência de acréscimo,
ou seja, onde os cp´s LTO 0/90º apresentaram um valor inferior aos cp´s LTOF 0/90º. Para a
deformação de fratura, houve uma razão proporcional com a resistência última, ou seja, a
presença do furo concêntrico levou a uma perda da resistência em proporções iguais à perda
da deformação máxima.

(a)
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(b)

(c)

Figura 4.37 – Propriedades mecânicas: LTO 0/90º e LTOF 0/90º. (a) Resistência última à
tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.

4.3.2.2 – Propriedades mecânicas residuais – Influência do furo para o estado original

O valor das propriedades residuais aqui determinadas, mais uma vez, é unicamente em
função da presença do furo concêntrico no estado original do laminado compósito tecido com
configuração a 0/90˚.
A Resistência e o Módulo Residual para o LTO 0/90˚ /LTOF 0/90˚ foram calculados,
de acordo com as equações 4.11 e 4.12 respectivamente:
LT 0 / 90
RSOF
=

σ CD σ LTOF 0 / 90 152,99 MPa
=
=
= 0,82
σ SD σ LTO 0 / 90 186,59 MPa
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LT 0 / 90
RM OF
=

ECD E LTOF 0 / 90 3,15GPa
=
=
= 1,04
ESD
E LTO 0 / 90 3,03GPa

(4.12)

De forma geral, na escolha de uma configuração mais insensível a presença de “furos”,
se torna necessário optar por uma configuração com a presença de fibras contínuas em relação
à direção de aplicação da carga, já que a retenção das propriedades mecânicas para os cp´s
LTO 0/90º no que diz respeito a resistência última é menor em relação aos cp´s LMO.
Quanto ao RM não se pode afirmar o mesmo, pois os valores do módulo elástico
aumentaram cerca de quatro centésimos (0,04), corroborando com os resultados expostos no
estudo comparativo, onde a rigidez do material praticamente não sofre alteração no estado
original em presença de furo concêntrico para o laminado compósito em questão.

4.3.2.3 – Utilização dos critérios PSC e ASC – Resultados semi-empíricos

Assim como no item 4.2.2.3, aqui se fazem necessários as aplicações dos modelos
ASC e PSC que ao longo dos anos vêm tentando predizer a Resistência Residual dos
compósitos quando em presença de furo circular.
O objetivo aqui é o de determinar essas distâncias de forma semi-empirica, isto é,
considerando os modelos de fratura PSC e ASC além dos valores da Resistência Residual
determinada no item anterior (equação 4.11), para a configuração LT 0/90˚. Por se tratar de
um laminado compósito considerado ortotrópico, o cálculo semi-empírico de d0 e a0 foi
utilizado apenas o valor de K = 2,58 determinado unicamente em função da geometria do cp
ensaiado (Shigley e Mischke,1989).
Para um melhor entendimento das distâncias características d0 e a0, um percentual de
referência dessas distâncias com relação à largura líquida da placa “η” (região de atuação da
concentração de tensão) é determinado. A largura líquida da placa “η” é determinada pela
equação (4.7), já descrita anteriormente.
Os valores das distâncias características para ambos os critérios, assim como os
percentuais em relação à “η”, estão listados na tabela 4.10.
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Tabela 4.10 - Valores de d0 e a0 com os respectivos percentuais de η - LT 0/90˚.
FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO
K
2,58

%η
%η
PSC
ASC
d0 (mm)
a0 (mm)
3,1

20,7

12,2

81,7

Os valores semi-empíricos das distâncias características mostraram que o uso do valor
simplificado de K, ou seja, determinado unicamente em função da geometria, apresentam boa
aproximação com relação ao percentual da região de atuação da concentração da tensão
apenas para o critério PSC. Já em relação ao critério ASC, o mesmo não pode ser afirmado,
visto que o valor de a0 se aproximou da região mais afastada da vizinhança do furo, região no
qual a concentração de tensão, independentemente da natureza do material, é amenizada
(região de tensão mínima).

4.3.3 – Caracterização da fratura mecânica – cp´s LTO 0/90º e LTOF 0/90º

A característica da fratura para os cp´s LTO 0/90º inicia-se com uma fissuração
progressiva intensa e transversalmente à aplicação da carga que se propaga em todo o
comprimento útil dos cp´s, ver figura 4.38, apresentando estado de saturação da mesma antes
da fratura final. Apresentou também, o fenômeno do “rasgamento de fibras” na região final da
fratura, dano característico dos compósitos poliméricos a base de tecidos (Freire Júnior e
Aquino, 2002). É importante lembrar que esse “rasgamento de fibras” torna-se perceptível
após a retirada dos cp´s das garras da máquina.
A figura 4.39 mostra a região de fratura final dos cp´s LTO 0/90º, que segundo a
norma ASTM D 3039-08, o tipo de fratura é lateral na região mediana do galgo (LGM lateral Gage Middle), portanto, válida para este tipo de ensaio.
Na análise da fratura em nível microscópico, ainda para os cp´s LTO 0/90º, além da
fissuração na matriz também denominada de fratura coesiva na matriz, foram observadas
características de dano como fratura adesiva, delaminação e ruptura de fibras. A microscopia
óptica revelou que as fissuras transversais na matriz quando propagadas até a interface entre as
camadas do laminado originou as delaminações, como mostra a figura 4.40. Já a fratura

Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

125

Capítulo 4 – Resultados e Discussões/Parte C

adesiva (desaderência na interface fibra/matriz) é mostrada nas figuras 4.41 e 4.42, além da
presença de bifurcações de fissuras.

Estado de saturação
da fissuração na matriz

Figura 4.38 – Estado de saturação da fissuração transversal na matriz para os cp´s LTO 0/90º.
Tração Uniaxial.

Direção do carregamento

Rasgamento

Fratura
LGM

Figura 4.39 – Região de fratura final dos cp’s LTO 0/90º. Tração uniaxial.
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Ruptura de
fibras

Microfissura
transversal

Delaminação

Figura 4.40 – Características da fratura nos cp´s LTO 0/90º. Tração uniaxial.

Bifurcação
da fissura

Fratura
adesiva

Figura 4.41 – Bifurcação da fissura e fratura adesiva nos cp´s LTO 0/90º. Tração uniaxial.

É interessante observar que apesar da existência de defeitos de fabricação no laminado,
ver figura 4.42, o mesmo não originou qualquer tipo de dano durante todo o carregamento,
muito pelo contrário verifica-se a presença de uma fratura adesiva muito próxima ao mesmo,
porém em uma região sem qualquer tipo de defeito aparente.
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Fratura
adesiva

Defeito de
fabricação

Figura 4.42 – Defeito de fabricação sem originar qualquer tipo de dano no material nos cp´s
LTO 0/90º. Tração uniaxial.
Ainda se tratando dos cp´s LTO 0/90º, a análise obtida na microscopia eletrônica de
varredura (MEV), ver figura 4.43, mostra uma região de fratura adesiva (interface
fibra/matriz) e com a presença de alguns vestígios de resina na mesma, ou seja, caracterizando
a fratura coesiva na matriz.

Fratura
adesiva

Fratura
coesiva na
matriz
Figura 4.43 – Região de fratura adesiva com resquícios de resinas nas fibras – Cp´s LTO
0/90º. Tração uniaxial.
O estudo macroscópico da característica final de fratura para os cp´s LTOF 0/90º
mostra um dano que se inicia com fissurações na matriz, transversal à aplicação da carga, e
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que progressivamente se propaga ao longo de todo o comprimento dos cp´s; apresentando
estado de saturação da mesma antes da fratura final.
A fratura final nos cp´s LTOF 0/90º ocorre na seção do furo o que é previsto pela
norma ASTM D 5766-07, e sua fratura final é classificada como lateral ao furo e no meio do
galgo (LGM - lateral Gage Middle).
A figura 4.44 mostra os cp’s após o ensaio de tração uniaxial para o LTOF 0/90º. A
análise macroscópica da região de fratura mostra o fenômeno do “rasgamento de fibras”,
típico para laminados reforçados com tecido. É importante observar também, que a simples
presença do furo no laminado não alterou o comportamento da fratura final se comparado com
os cp´s LTO 0/90º. A região de fratura final apresentou-se com saturação da fissuração na
matriz, se observado mais detalhadamente na figura 4.45, as fissurações transversais que
ocorrem na matriz ficam com espaçamento (distância entre as fissuras) menor na região do
furo, caracterizando de fato o fenômeno da concentração de tensão.

Direção do carregamento

Rasgamento
Furo de 6 mm

Fratura LGM
Figura 4.44 – Região de fratura final para os cp´s LTOF 0/90º.

Os defeitos de fabricação são inerentes ao tipo do processo de fabricação usado, e por
isso podem levar a falhas nos materiais, a figura 4.46 mostra que a bolha formada no processo
de impregnação do laminado compósito para os cp´s LTOF 0/90º originou uma fissura no
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mesmo, que se propaga ao longo da camada da fibra e da matriz, caracterizando fraturas do
tipo adesiva e coesiva.

Região onde as
fissurações se
concentram

Direção do carregamento

Fissurações na
matriz

Figura 4.45 – Fissurações na matriz que ocorreram nos cp´s LTOF 0/90º.

Fissura
originada a
partir de um
defeito de
fabricação

Fratura adesiva

Fratura coesiva
na fibra
Figura 4.46 – Presença de bolha e que originou a formação de uma fissura a longo dos cp´s
LTOF 0/90º.
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Ainda analisando os cp´s LTOF 0/90º, também foram encontradas fissuras que se
propagaram na interface das mechas, mostrado na figura 4.47; que também mostra claramente
a direção das fibras, ou seja, as fibras com aspecto circular estão a 0º enquanto as com aspecto
elíptico estão a 90º (isso devido ao fato em que apenas partes das fibras estão expostas e outras
encobertas pela resina), em relação à direção do carregamento. Além disso, a figura 4.47
também mostra fratura adesiva na interface fibra/matriz, fratura coesiva na matriz e na fibra
(tanto na fibra a 0º como a 90º).

Fissura –
interface da
mecha

Fratura
adesiva
Fratura
coesiva na
matriz

Fratura
coesiva na
fibra

Figura 4.47 – Fissuração que foi propagada na interface da mecha nos cp´s LTOF 0/90º.

Na figura 4.48 observa-se a desaderência entre as camadas do compósito laminado, ou
seja, a delaminação que ocorreu entre as camadas de fibra de vidro devido às discrepâncias
ocorridas nas distribuições de tensões no laminado.

Delaminação

Figura 4.48 – Presença de delaminação entre as camadas dos cp´s LTOF 0/90º.
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Para os cp´s LTOF 0/90º, com as imagens obtidas no MEV, observa-se a presença de
fendas na matriz na região com excesso de resina, de fratura adesiva ocorrida na interface
fibra/matriz, que podem ser observadas na figura 4.49.

Fratura
adesiva

Fenda na
matriz

Figura 4.49 – Fenda na matriz e fratura adesiva encontradas nos cp´s LTOF 0/90º.
A figura 4.50, obtida no MEV, mostra a presença de fratura adesiva, no qual se
observa a existência de fibras com superfície limpa de matriz além do arranque de fibras
transversais, após a fratura do cp.

Arranque
de fibras
Fratura
adesiva

Figura 4.50 – Ruptura de fibras e fratura adesiva observadas no MEV nos cp´s LTOF 0/90º.
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E finalizando a análise referente à fratura final dos cp’s LTO 0/90˚ e LTOF 0/90º
quando submetidos ao ensaio de tração uniaxial, observa-se na figura 4.51 uma síntese do
mecanismo de dano para cada tipo de cp desenvolvido e estudado.

Fendas
LTO 0/90º e
LTOF 0/90º

Ruptura de fibras
LTO 0/90º e
LTOF 0/90º

Fratura Adesiva
LTO 0/90º e
LTOF 0/90º

Fratura final:
LGM
LTO 0/90º e
LTOF 0/90º

COMPARATIVO DA CARACTERÍSTICA DA FRATURA

Fratura coesiva na fibra
LTO 0/90º e
LTOF 0/90º

Fissuração da matriz
LTO 0/90º e
LTOF 0/90º

Delaminação
LTO 0/90º e
LTOF 0/90º

Fratura coesiva na matriz
LTO 0/90º e LTOF 0/90º

Figura 4.51 – Esquema comparativo das características da fratura dos cp’s LTO 0/90˚ X
LTOF 0/90˚ após ensaio de Tração uniaxial.

4.3.4 – Estado envelhecido para a configuração LT 0/90˚

Aqui se analisam, inicialmente, os aspectos morfológicos referentes dos cp’s LTE
0/90˚ e LTEF 0/90˚. O objetivo do estudo é o se obter uma análise comparativa com relação à
intensidade do fenômeno da deterioração ocorrida nos cp’s envelhecidos, através dos estudos
do processo de fotoxidação e da degradação microestrutural da superfície envelhecida. Esta
análise foi realizada na espessura dos cp’s (deterioração superficial na borda e ao longo das
camadas) mediante a microscopia óptica. Para avaliação da integridade estrutural dos
laminados compósitos após o término do período de envelhecimento, são mostrados os
resultados obtidos referentes à Técnica de Medição de Variação de Massa (TMVM).
Em seguida, o destaque é dado para o desempenho mecânico dos cp´s analisados com
foco na influência do envelhecimento e/ou do furo concêntrico do referido laminado
compósito.
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Deve-se lembrar que as nomenclaturas e definições usadas neste capítulo para os cp’s
já foram descritas em Materiais e Métodos, mais especificamente, na tabela 3.2.

4.3.4.1 – Morfologia e integridade estrutural dos cp´s LTE 0/90˚ e LTEF 0/90˚

Através do processo de escaneamento eletrônico, foi feito um monitoramento do
processo de deterioração das superfícies dos cp’s ao longo do período de exposição, referentes
ao tempo inicial e (antes do condicionamento) os períodos de 35 e 84 dias de envelhecimento.
A condição de envelhecimento ambiental acelerado foi através de ciclos alternados e
independentes de radiação UV e exposição ao vapor aquecido, conforme descrito em materiais
e métodos. Ressalta-se que o tempo total de exposição equivale a 84 dias ou 2016 h. O
objetivo do monitoramento é de visualizar macroscopicamente as características referentes ao
seu aspecto visual, para uma posterior análise do nível de propagação da degradação
(deterioração das superfícies), devido ao envelhecimento, ao longo dos cp’s.
Na Figura 4.52 mostram-se as imagens dos cp’s LTE 0/90˚ usados no ensaio de tração
uniaxial para um estudo comparativo macrográfico, após o envelhecimento, no tocante à
mudança de coloração, ou seja, o processo de fotoxidação e o estado de degradação sofrido,
como possíveis perdas de resina e, consequentemente, de exposição das fibras. A Figura 4.52
(a) se refere aos cp’s antes de serem submetidos ao ensaio de envelhecimento ambiental
(estado original - LTO 0/90˚), enquanto que as Figuras 4.52 (b) e (c) correspondem as
imagens que os cp’s apresentam após o envelhecimento de 35 dias de exposição (840 h) e 84
dias de exposição (2016 h), respectivamente.
As imagens utilizadas no estudo da inspeção visual (figura 4.53) de possíveis
alterações morfológicas ocorridas na configuração LT 0/90˚ com presença do furo
concêntrico. Estas imagens também são usadas em um estudo comparativo macrográfico no
tocante à mudança de coloração (fotoxidação) e do estado de degradação a que eles atingiram
devido o processo de exposição. A Figura 4.53 (a) se refere aos cp’s antes de serem
submetidos ao ensaio de envelhecimento ambiental (estado original - LTO 0/90˚), enquanto
que as Figuras 4.53 (b) e (c) correspondem às imagens que os cp’s apresentam após o
envelhecimento de 35 dias (840h de exposição) e 84 dias (2016h de exposição),
respectivamente.
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Cp´s LTO 0/90˚Estado original
Cp´s LTE 0/90˚envelhecidos 840 h.
Cp´s LTE 0/90˚envelhecidos 2016 h.

(a)
(b)
(c)
Figura 4.52 – Cp’s da configuração LT 0/90˚: (a) no estado original (cp’s a serem
envelhecidos), (b) envelhecidos por 35 dias, (c) envelhecidos por 84 dias.
A Figura 4.54 mostra um quadro geral comparativo das imagens referentes ao aspecto
visual da configuração LT 0/90˚, retirada sempre de um mesmo ponto do cp, onde é possível
verificar a variação de cor da mesma, além do aparecimento de fibras para o ciclo de
envelhecimento a partir dos 35 dias de exposição, ficando mais acentuado para o tempo
máximo de exposição de 84 dias. Vale lembrar que as marcações que aparecem de cor
vermelha e depois de cor preta, foram feitas na outra face do cp, ficando visíveis, devido o
grau de transparência da resina.
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Cp´s LTOF 0/90˚Estado original
Cp´s LTEF 0/90˚envelhecidos 840 h.
Cp´s LTEF 0/90˚envelhecidos 2016 h.

(a)
(b)
(c)
Figura 4.53 – Cp’s da configuração LT 0/90˚: (a) no estado original (cp’s a serem
envelhecidos), (b) envelhecidos por 35 dias, (c) envelhecidos por 84 dias.
Continuando a análise da Figura 4.54, verifica-se uma mudança considerável na cor
tornando a superfície mais opaca, já a partir dos 35 dias de exposição tanto para as amostras de
LTE 0/90˚ como para as amostras LTEF 0/90˚. Esta variação de cor acontece exatamente
devido ao processo de fotoxidação da matriz. A influência do furo concêntrico neste
compósito pode-se observar que na região próxima ao furo (ver figura 4.53) há uma
intensificação da fotoxidação, ou seja, com uma mudança de coloração mais acentuada,
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devido a passagem da radiação UV e umidade pela cavidade do furo, característica esta,
semelhante à configuração LM.
Analisando as amostras no primeiro estágio de condicionamento (35 dias), já se detecta
o aparecimento das fibras de vidro para ambos os cp´s LTE 0/90˚ e LTEF 0/90˚, causada pela
deterioração da matriz; além disso, o aumento do número de fibras expostas no urdume
(direção longitudinal do tecido) cresce, ao término do ensaio de envelhecimento (84 dias).

COMPARATIVO – TEMPO DE ENVELHECIMENTO
LTO 0/90˚ - Original

LTOF 0/90 - Original

LTE 0/90˚ - 35 dias

LTE 0/90˚ - 84 dias

LTEF 0/90˚ - 35 dias

LTEF 0/90˚ - 84 dias

Figura 4.54 – Comparativo do processo de fotoxidação em função do tempo de exposição para
os cp’s da configuração LT 0/90˚, com e sem presença do furo central.
A instabilidade estrutural é avaliada com a técnica desenvolvida baseada na
determinação da variação de massa dos cp´s denominada de TMVM (Técnica de Medição de
Variação de Massa).
Para a TMVM, a variação de massa é dada em perda percentual para os cp´s LTE
0/90˚ e LTEF 0/90˚, após o término do ensaio de envelhecimento total no qual as amostras
foram expostas, observado na figura 4.55. Em análise ao comportamento da perda de massa
Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.
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em função do tempo, se constata que os cp’s iniciaram a perda de massa em tempos
semelhantes de envelhecimento, ou seja, partir do 14º dia (aproximadamente 336 h) de
exposição.
Nos cp´s LTEF 0/90˚ (0,77 % de perda de massa e dispersão absoluta 4,7 %) a
degradação foi superior aos cp´s LTE 0/90˚ (0,72 % de perda de massa e dispersão absoluta
5,2 %), atingindo o valor de perda de massa de, aproximadamente, cinco centésimos (0,05 %)
maior. Mais uma vez, pode-se destacar a influência da presença do furo, que torna a o cp mais
suseptível a variação da difusão da temperatura e umidade no tocante a ter uma região central
aberta (cavidade) na direção do fluxo de radiação e umidade do cp.
A TMVM indica consistência nos levantamentos feitos e pode ser possível aplicá-la
em condições satisfatórias no monitoramento de estruturas de PRFV reforçados com tecido
bidirecional em condições ambientais próximas as da pesquisa realizada.
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Figura 4.55 – Variação de massa ao longo do período de envelhecimento dos cp´s LTE 0/90˚
e LTEF 0/90˚.
Ainda em relação ao processo de envelhecimento, para a configuração LT 0/90˚, após
a primeira semana de condicionamento (168 h) foi observado o processo de “encurvamento
por ação térmica” nos cp’s (ver figuras 4.56 e 4.57). Este processo de encurvamento foi
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caracterizado na direção convexa em relação à incidência do gradiente de fluxo de UV e
umidade, ou seja, as tensões residuais térmicas internas no laminado compósito tenderam a
encurvar os cp’s durante o processo de condicionamento dos mesmos. Este comportamento foi
verificado em ambos os cp’s seja com ou sem furo concêntrico.
Vale lembrar que os valores do encurvamento foram medidos através de um
paquímetro digital de resolução 0,01 mm, no qual os cp´s foram posicionados em uma mesa de
desempeno com objetivo de garantir planicidade e evitar erros na aferição das medições da
flexa máxima situada no centro dos cp´s.
Observa-se que a presença de duas direções de simetria no tecido (ortotropia) incidiu
para que as tensões térmicas residuais encurvassem, predominantemente, na direção do
urdume da fibra, ou seja, a zero grau (0˚) em relação à direção de aplicação de carga, com
máximo encurvamento no centro dos cp’s. Este fenômeno também pode ser explicado devido
a um maior percentual de vazios, principalmente, entre o cuzamento da trama e do urdume do
tecido de fibra de vidro, podendo concentrar tensões térmicas residuais internas que culminam
numa dilatação volumétrica no interior destas regiões.
Os valores médios de encurvamento dos cp’s LTE 0/90˚ e LTEF 0/90˚ foram
respectivamente de 1,73 mm e 1,98 mm. Observa-se que a presença do furo levou a um maior
encurvamento, devido maior penetração do gradiente de radiação UV e umidade na cavidade
do furo dos cp’s, culminando em uma maior concentração de tensões residuais térmicas.

FLUXO DE UV E UMIDADE

ENCURVAMENTO
(média de 1,73 mm)

Figura 4.56 - Encurvamento dos cp’s LTE 0/90˚ após a primeira semana de condicionamento.
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Após a metade do tempo de condicionemento (42 dias ou 1002 h) o processo de
encurvamento foi diminuindo (aproximadamente 60 % do valor mensurado na primeira
semana), até que no final dos 84 dias de condicionamento, tanto os cp’s LTE 0/90˚ quanto os
cp’s LTEF 0/90˚ não mais se apresentaram com este comportamento. Em resumo, ao final do
ensaio de envelhecimento, de certa forma, as tensões residuais térmicas e a dilação das fibras
se aliviaram.

FLUXO DE UV E UMIDADE

ENCURVAMENTO
(média de 1,98 mm)

Figura 4.57 - Encurvamento dos cp’s LTEF 0/90˚ após a primeira semana de
condicionamento.

Para a análise morfológica, a figura 4.58 mostra uma imagem obtida através da
microscopia óptica com objetivo de analisar a integridade da estrutura da configuração LT
0/90˚ antes do processo de envelhecimento acelerado (cp’s LTO 0/90˚). Ainda se tratando da
figura 4.58 pode-se observar que ambas as faces, a que será exposta (menor concentração da
matriz) e a oposta (maior concentração da matriz) à exposição na câmera de envelhecimento.
Quanto aos cp’s após o envelhecimento, ver figura 4.59, a análise por microscopia
óptica mostra que houve um desgaste da matriz onde se verificam uma exposição das fibras ao
término do ensaio de envelhecimento, evidenciado pela desaderência fibra/matriz devido a
deterioração ocorrida na matriz. Isto acontece devido a resina ficar mais frágil e quebradiça,
fato também relatado nas pesquisas de Zainuddin et al. (2011) e Felipe (2012c), devido ao
mesmo processo de exposição.
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Face
exposta

Borda do
cp

Vazio

Borda do
cp

Face
oposta
Figura 4.58 – Imagens das bordas do cp LTO 0/90˚ antes do envelhecimento acelerado.
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Face
exposta
Borda do cp com o
desgaste da resina e
aparecimento do
material de reforço
– fibras de vidro
expostas.
Efeito da fotoxidação
nas camadas mais
internas do compósito

Vazio

Face
oposta

Figura 4.59 – Imagens das bordas do cp LTE 0/90˚ após o envelhecimento.

4.3.4.2 – Desempenho mecânico para os cp´s LTE 0/90˚
A Figura 4.60, mostra o diagrama Tensão x Deformação (σ x ε) no que se refere ao
ensaio de tração uniaxial para os cp´s LTE 0/90˚, podendo esse comportamento ser
considerado linearmente elástico entre a tensão e a deformação até a fratura final. Neste
sentido, pode-se dizer que o processo do envelhecimento alterou esse perfil do material visto
que nas condições original (cp´s LTO 0/90˚ e LTOF 0/90˚) o mesmo comportamento não foi

Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

142

Capítulo 4 – Resultados e Discussões/Parte C

observado. A não linearidade inicial observada no gráfico corresponde a adaptação das garras
da máquina ao cp, fato este comum aos PRFV (Aquino e Tinô, 2012).
Os valores médios obtidos para a resistência última à tração, para o módulo de
elasticidade longitudinal (medido na direção de aplicação da carga) e para a deformação de
ruptura, para os cp´s LTE 0/90˚, são mostrados na tabela 4.11, com os seus respectivos
valores de dispersões absolutas.
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Figura 4.60 – Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LTE 0/90º.

Tabela 4.11 - Propriedades Mecânicas médias dos cp´s LTE 0/90º.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES
MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

166,70

11,34

Módulo de elasticidade (GPa)

4,15

7,79

Deformação de ruptura (%)

3,80

14,59

4.3.4.3 – Desempenho mecânico para o LTEF 0/90˚

No que se refere ao ensaio de tração uniaxial para o compósito reforçado com tecido
bidirecional de fibras vidro-E e com presença do furo concêntrico no estado envelhecido, cp´s
LTEF 0/90˚, a figura 4.61 mostra o gráfico σ x ε obtido. Observou-se um comportamento que
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pode até ser considerado linear elástico entre a tensão e a deformação, em outras palavras, a
presença de um furo no estado envelhecido não alterou significativamente o comportamento
do material, se comparado com os cp´s LTE 0/90˚. Ressalta-se, mais uma vez que, a curvatura
inicial observada no diagrama

σ x ε corresponde ao ajuste dos cp’s às garras da máquina de

ensaio mecânico.
A tabela 4.12 mostra os valores médios da resistência última à tração (MPa), módulo
de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de aplicação da carga) e
deformação de ruptura (%). São apresentados, também, os valores referentes às suas
respectivas dispersões.
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Figura 4.61 – Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LTEF 0/90º.
Tabela 4.12 - Propriedades Mecânicas médias dos cp´s LTEF 0/90˚.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES
MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

148,80

13,07

Módulo de elasticidade (GPa)

3,90

8,03

Deformação de ruptura (%)

4,00

11,67
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4.3.4.4 – Visão global: comparativo do desempenho mecânico

Após o desempenho mecânico apresentado para os estados original e envelhecido com
e sem furo concêntrico, faz-se necessário um comparativo global da influência do furo, do
envelhecimento e de ambos os parâmetros simultaneamente. Desta forma, mais uma vez, vale
lembrar que no item 4.3.2.1 apenas a influência do furo para o estado original foi analisado,
logo, têm-se outros parâmetros a serem discutidos.
A figura 4.62 mostra um resumo de como é este comparativo. A numeração marcada
na figura 4.62 está descrita e explicada a seguir:
1- Situação 1- Influência do furo: ambos cp’s no estado original (já realizado no item
4.3.2.1);
2- Situação 2- Influência do furo: ambos cp’s no estado envelhecido;
3- Situação 3 - Influência do envelhecimento: ambos os cp´s sem presença de furo;
4- Situação 4 - Influência do envelhecimento: ambos os cp´s com presença de furo;
5- Situação 5 - Influência simultânea do furo e do estado envelhecido.

Figura 4.62 – Esquema explicativo das análises comparativas – configuração LT 0/90˚.
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Ainda se tratando da influência da presença do furo concêntrico (situação 2), mostrada
no comparativo da figura 4.63, em que ambos os cp’s sofrem o processo de envelhecimento
ambiental acelerado: cp´s LTE 0/90˚ x LTEF 0/90˚, tem-se perda (-) ou ganho (+) das
propriedades mecânicas correspondendo aos seguintes valores:
Resistência última à tração: - 10,74%;
Módulo de elasticidade: - 6,02% e
Deformação de ruptura: + 5,26%.
Observa-se que quanto a resistência última à tração não houve um comportamento
diferente do comparativo feito entre os cp´s LTO 0/90˚ e LTOF 0/90˚. Já em relação ao
módulo elástico e a deformação de ruptura o mesmo não pode ser afirmado, já que para o
estado envelhecido a variação sempre foi de aumento na rigidez e diminuição da capacidade
de deformação, comparado ao estado original quando em presença do furo concêntrico. Vale
ressaltar que as dispersões absolutas já foram calculadas anteriormente.

(a)

(b)
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(c)

Figura 4.63 – Comparativo das propriedades mecânicas: cp´s LTE 0/90˚ e LTEF 0/90˚. (a)
Resistência última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento).
Tração uniaxial.
A influência apenas do envelhecimento cp´s LTO 0/90˚ e LTE 0/90˚ (situação 3),
inicialmente, pode ser ressaltada com o comparativo da figura 4.64. O envelhecimento
resultou na perda (-) ou ganho (+) das propriedades mecânicas correspondendo aos seguintes
valores:
Resistência última à tração: - 10,66 %;
Módulo de elasticidade: + 36,60 % e
Deformação de ruptura: - 35,50 %.

(a)
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(b)

(c)

Figura 4.64 – Comparativo das propriedades mecânicas: cp´s LTO 0/90˚ e LTE 0/90˚. (a)
Resistência última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento).
Tração uniaxial.
Na figura 4.65, também, é estudado a influência do envelhecimento ambiental
acelerado já que o comparativo é entre ambos os cp’s com presença de furo cp´s LTOF 0/90˚
e LTEF 0/90˚ (situação 4). A análise feita resultou nos seguintes valores de propriedades
mecânicas:
Resistência última à tração: - 2,75 %;
Módulo de elasticidade: + 23,81 % e
Deformação de ruptura: - 15,79 %.
Observa-se que quanto à resistência última e a deformação de ruptura no que diz
respeito à influência do envelhecimento, há diferenças nos percentuais calculados quando
comparamos ambos os cp’s sem presença furo (LTO 0/90˚ e LTE 0/90˚) e depois com
presença do furo (LTOF 0/90˚ e LTEF 0/90˚). Desta forma, pode-se dizer que o
envelhecimento influencia diretamente nas propriedades mecânicas do laminado compósito, já
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que não houve uma concordância de valores no comparativo analisado, apesar da perda ou do
ganho ter sido mantida.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.65 – Comparativo das propriedades mecânicas: cp´s LTOF 0/90˚ e LTEF 0/90˚. (a)
Resistência última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento).
Tração uniaxial.
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Para a influência simultânea do envelhecimento e do furo (LTO 0/90˚ e LTEF 0/90˚),
correspondendo a situação 5, os valores podem ser ressaltados com o comparativo da figura
4.66 e que resultou na perda (-) ou ganho (+) das propriedades mecânicas correspondendo aos
seguintes valores:
Resistência última à tração: - 20,26 %;
Módulo de elasticidade: + 27,87 % e
Deformação de ruptura: - 32,20 %.

(a)

(b)
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(c)

Figura 4.66 – Comparativo das propriedades mecânicas: cp´s LTO 0/90˚ e LTEF 0/90˚. (a)
Resistência última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento).
Tração uniaxial.
4.3.4.5 – Propriedades mecânicas residuais – Influência do furo para o estado
envelhecido
O valor das propriedades residuais aqui determinadas é unicamente em função da
presença do furo concêntrico no estado envelhecido da configuração LT 0/90˚.
Deste modo, a RS e o RM para os cp´s LTEF 0/90˚/LTE 0/90˚ foram calculados, de
acordo com as equações 4.13 e 4.14 respectivamente:
LT 0 / 90
RS EF
=

σ CD σ LTEF 0 / 90 148,80 MPa
=
=
= 0,89
σ SD σ LTE 0 / 90 166,70 MPa

(4.13)

ECD E LTEF 0 / 90 3,90 GPa
=
=
= 0,94
E SD
E LTE 0 / 90
4,15GPa

(4.14)

LT 0 / 90
RM EF
=

Comparando as propriedades residuais do estado original (cp´s LTOF 0/90˚ e LTO
0/90˚) com o estado envelhecido (cp´s LTEF 0/90˚ e LTE 0/90˚), pode-se afirmar que a
concordância entre os valores tiveram boa aproximação, já que, em relação ao módulo residual
o valor esteve próximo a 1 (um) o que levando em consideração a dispersão dos ensaios podese negligenciá-lo. Desta forma, a rigidez do material praticamente não sofre alteração no
estado envelhecido em presença de furo concêntrico para o laminado compósito em questão.
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Já em relação à resistência residual os valores se mantiveram próximos com retenção de
propriedades na média entre 11 e 18 %, respectivamente.

4.3.4.6 – Modelo IE/FCPM
Procedimento semelhante ao utilizado no estudo da influência simultânea do
envelhecimento ambiental e a presença do furo no laminado compósito LM, ou seja, o
emprego do Modelo IE/FCPM, também será aplicado ao laminado compósito LT. Aqui se
observa, também, que todas as variações ocorridas nas propriedades mecânicas (perdas ou
ganhos) analisadas, apresentaram valores próximos à soma da média dos comparativos
considerando apenas a influência do furo (situação 1 + situação 2) com a influência apenas do
envelhecimento (situação 3 + situação 4). Em outras palavras, se analisarmos as propriedades
residuais devido a presença do furo (cp´s LTO 0/90˚ x LTOF 0/90˚ e cp´s LTE 0/90˚ x
LTEF 0/90˚) e devido ao envelhecimento (cp´s LTO 0/90˚ x LTE 0/90˚ e cp´s LTOF 0/90˚ x
LTEF 0/90˚), independentemente, a soma da média destes valores se aproxima dos valores
experimentais obtidos na análise simultânea do envelhecimento e do furo. Em síntese, a
presença de fibras contínuas no laminado compósito não alterou a capacidade de
simultaneidade em relação a estes parâmetros analisados. Neste sentido, a aplicação do
Modelo IE/FCPM, tem-se que:

 λOOF + λEEF
2


λELT+0F/ 90 (% ) = 

  λOE + λOF
EF
 + 
2
 





(4.15)

Onde:

λELT+0F/ 90

é dado em percentual e significa a perda ou ganho nas propriedades

mecânicas da configuração LT 0/90˚ quando submetido ao envelhecimento e com presença do
furo concêntrico, simultaneamente (cp´s LTEF 0/90˚);

λOOF é dado pelo percentual de perda ou ganho nas propriedades mecânicas dos cp´s
LTO 0/90˚ x LTOF 0/90˚;
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λEEF

é dado pelo percentual de perda ou ganho nas propriedades mecânicas dos cp´s

LTE 0/90˚ x LTEF 0/90˚;

λOE

é dado pelo percentual de perda ou ganho nas propriedades mecânicas dos cp´s

LTO 0/90˚ x LTE 0/90˚;

λOF
EF

é dado pelo percentual de perda ou ganho nas propriedades mecânicas dos cp´s

LTOF 0/90˚ x LTEF 0/90˚.
Tomando como exemplo os valores experimentais encontrados das situações 1, 2, 3 e 4
e substituindo na equação 4.15 para a resistência última e módulo de elasticidade,
respectivamente, são encontrados os valores da tabela 4.13, de forma a validar o modelo
inédito proposto.

Tabela 4.13 – Validação do Modelo IE/FCPM - configuração LT 0/90˚.
Propriedade Mecânica

Valores experimentais (%) –
cp´s LTEF 0/90˚/LTO 0/90˚

λELT+0F/ 90 (%)

Resistência última

- 20,26

- 21,08

Módulo de elasticidade

+ 27,87

+ 28,83

4.3.4.7 – Caracterização da fratura mecânica – Estado envelhecido cp´s LTE 0/90˚ e
LTEF 0/90˚

A característica da fratura para os cp´s LTE 0/90º inicia-se com uma fissuração
progressiva intensa e transversal à aplicação da carga que se propaga em todo o comprimento
útil dos mesmos, ver figura 4.67, apresentando estado de saturação da mesma antes da fratura
final. Apresentou também, o fenômeno do “rasgamento de fibras” na região final da fratura,
dano característico dos compósitos poliméricos a base de tecidos (Freire Júnior e Aquino,
2002). É importante lembrar que esse “rasgamento de fibras” torna-se perceptível após a
retirada dos cp’s das garras da máquina.
A figura 4.67 mostra a região de fratura final dos cp´s LTE 0/90º, que segundo a
norma ASTM D 3039-08, o tipo de fratura é lateral na região mediana do galgo (LGM lateral Gage Middle), portanto, válida para este tipo de ensaio.
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Face oposta

Face exposta
Direção do carregamento

Fratura final LGM

Rasgamento de fibras

Estado de saturação de
fissuração da matriz

Figura 4.67 – Característica da fratura final após tração uniaxial dos cp´s LTE 0/90˚.
Já na análise da fratura em nível microscópico além da fissuração na matriz, também
denominada de fratura coesiva na matriz, foram observadas características de dano como
fratura adesiva, delaminação e ruptura de fibras. A microscopia óptica revelou que as fissuras
transversais na matriz quando propagadas até a interface entre as camadas do laminado
originou as delaminações. Também foram encontradas fissuras que se propagaram na interface
das mechas. Nas figuras 4.68 observam-se todos os modos de falha comentados acima.
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(a)

Delaminação

(b)

Fissuração
na
interface
da mecha

(c)

Fratura
coesiva na
matriz
Fratura
adesiva

Fratura
coesiva na
fibra

Figura 4.68 – Modos de fratura nos cp´s LTE 0/90º na tração uniaxial: (a) delaminação, (b)
fissuração na interface da mecha e (c) fraturas coesivas na fibra e na matriz e adesiva.
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O estudo macroscópico da característica final de fratura para os cp´s LTEF 0/90º
mostra um dano que se inicia com fissurações na matriz, transversal à aplicação da carga, e
que progressivamente se propaga ao longo de todo o comprimento do cp; apresentando estado
de saturação da mesma antes da fratura final, ou seja, a presença do furo concêntrico no estado
envelhecido não alterou este comportamento, como observado na figura 4.69.

Face oposta

Face exposta
Direção do carregamento

Fratura final LGM

Rasgamento de fibras

Furo (6 mm)

Estado de saturação de
fissuração da matriz

Figura 4.69 – Característica da fratura final após tração uniaxial dos cp´s LTEF 0/90˚.
A fratura final no LTEF 0/90º ocorre na seção do furo o que é previsto pela norma
ASTM D 5766-07, e sua fratura final é classificada como lateral ao furo e no meio do galgo
(LGM - lateral Gage Middle). A figura 4.69 mostra os cp’s após o ensaio de tração uniaxial
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para os cp´s LTEF 0/90º nas suas duas faces, a exposta e a oposta ao condicionamento de
envelhecimento. A análise macroscópica da região de fratura mostra o fenômeno do
“rasgamento de fibras”, típico para laminados reforçados com tecido independente da presença
do furo concêntrico (Aquino e Tinô, 2012). Mais uma vez, o destaque pode ser dado pelo fato
da região de fratura final se apresentar com estado saturação de fissuração na matriz,
observado na figura 4.68. As fissurações transversais que ocorrem na matriz ficam bem menos
espaçadas na região do furo concêntrico, caracterizando de fato, o fenômeno da concentração
de tensão, e enfatizando que o envelhecimento não altera o comportamento.
No que diz respeito à análise da microscopia óptica, para os cp´s LTEF 0/90º
ocorreram fissuras transversais na matriz, fratura adesiva na interface fibra/matriz, fratura
coesiva na fibra e na matriz, delaminações entre as camadas e a presença de alguns defeitos de
fabricação que originaram fissurações no laminado. Alguns destes modos de fratura mecânica
podem ser visualizados na figura 4.70 e detalhados nos parágrafos seguintes..

(a)

Delaminação

(b)
Fissuração
Bolhadefeito de
fabricação
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(c)

Fratura
coesiva na
matriz
Fratura
adesiva

Figura 4.70 – Características da fratura nos cp´s LTEF 0/90º na tração uniaxial: (a)
delaminação, (b) bolha que origina falha no material e (c) fratura adesiva e coesiva na matriz.
Na figura 4.70 (a) também se observa a desaderência entre as camadas do compósito
laminado, ou seja, a delaminação que ocorreu entre as camadas de fibra de vidro devido as
discrepâncias ocorridas nas distribuições de tensões no laminado.
Os defeitos de fabricação são inerentes ao tipo do processo de fabricação usado, e por
isso podem levar a falhas nos materiais, a figura 4.70 (b) mostra que a bolha formada no
processo de impregnação do laminado compósito originou uma fissura no mesmo, que se
propaga ao longo da camada da fibra e da matriz, caracterizando fraturas do tipo adesiva e
coesiva.
Foram verificadas fissuras que se propagaram na interface das mechas. A figura 4.70
de uma forma geral, também mostra a direção das fibras, ou seja, as fibras com aspecto
circular estão a 0º enquanto as com aspecto elíptico estão a 90º, em relação ao carregamento.
Além disso, a figura 4.70 também mostra fratura adesiva na interface fibra/matriz, fratura
coesiva na matriz e na fibra (tanto na fibra a 0º como a 90º).
E finalizando a análise referente à fratura final dos cp’s da configuração LT 0/90˚ no
estado envelhecido com e sem presença de furo quando submetidos ao ensaio de tração
uniaxial, observa-se na figura 4.71 uma síntese do mecanismo de dano para cada tipo de cp
desenvolvido e estudado.
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Ruptura de fibras
LTE 0/90º e
LTEF 0/90º

Fendas
LTE 0/90º e
LTEF 0/90º

Fratura Adesiva
LTE 0/90º e
LTEF 0/90º

COMPARATIVO DA CARACTERÍSTICA DA FRATURA

Fratura coesiva na fibra
LTE 0/90º e
LTEF 0/90º

Fissuração da matriz
LTE 0/90º e
LTEF 0/90º

Fratura final:
LGM
LTE 0/90º e
LTEF 0/90º

Delaminação
LTE 0/90º e
LTEF 0/90º

Fratura coesiva na matriz
LTE 0/90º e LTEF 0/90º

Figura 4.71 – Esquema comparativo das características da fratura dos cp’s envelhecidos após
ensaio de Tração uniaxial – cp´s LTE 0/90º e LTEF 0/90º.
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4.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES - CONFIGURAÇÃO LT ±45º - PARTE D

Na penúltima parte deste capítulo, apresentam-se os resultados dos ensaios de tração
uniaxial para o estado original, inicialmente, sem a presença do furo concêntrico e
posteriormente com presença do furo concêntrico. Em seguida, o mesmo procedimento será
adotado para o estado envelhecido com e sem furo concêntrico. Vale salientar que para a
análise do desempenho mecânico do laminado, vários parâmetros foram usados: característica
de fratura, propriedades residuais (uso dos critérios PSC e ASC) e o Modelo inédito
IE/FCPM; agora para a configuração LT ±45º do laminado compósito LT.
Vale lembrar que as nomenclaturas e definições usadas neste capítulo para os cp’s já
foram descritas em materiais e métodos, mais especificamente, na tabela 3.2 em Materiais e
Métodos.

4.4.1 – Desempenho mecânico para os cp´s LTO ±45º

Para o estado original, a figura 4.72, mostra o gráfico σ x ε para os cp´s LTO ±45º
obtido no ensaio de tração uniaxial. A linearidade entre a tensão e a deformação é mantida até
certo valor da carga de ruptura e coincidente com o início do processo de fissuração da matriz.
Esta fissuração ocorre de forma intensa levando o gráfico a ter uma característica não linear,
ou seja, com variações nas curvas, caracterizadas por quedas no suporte de carga do cp
durante a parte final do ensaio.
Outro fator que pode influir nesse comportamento é a forte presença do cisalhamento
se sobrepondo ao de tração devido à orientação das fibras frente à direção do carregamento.
Vale salientar que esse comportamento é típico de um compósito considerado ortotrópico com
reforço a 45º em relação a direção de aplicação da carga (Hufner e Accorsi, 2009).
Os valores médios das propriedades mecânicas de resistência à tração (MPa), módulo
de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de aplicação da carga) e
deformação de ruptura (%); além dos valores de suas respectivas dispersões para os cp´s LTO
±45º, são mostrados na tabela 4.14.
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Figura 4.72 – Gráfico σ x ε para os cp´s LTO ±45º. Tração uniaxial.
Tabela 4.14 - Propriedades mecânicas dos cp´s LTO ±45º à Tração uniaxial.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

76,14

8,89

Módulo de elasticidade (GPa)

3,28

7,71

Deformação de ruptura (%)

5,51

19,08

4.4.2 – Desempenho mecânico para os cp´s LTOF ±45º

Ainda para o estado original, a resposta dos cp´s LTOF ±45º frente ao carregamento
de tração uniaxial é mostrada no gráfico σ x ε da figura 4.73. De forma semelhante, como
ocorreu nos cp´s LTO ±45º, a linearidade entre a tensão e a deformação é mantida até o inicio
do dano (fissuração na matriz) correspondendo a uma pequena parcela da carga de ruptura do
material como citado em Hufner e Accorsi (2009). Vale lembrar que, para este tipo de
orientação das fibras, a forte presença do cisalhamento também é responsável pela
característica na resposta do laminado.
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Na tabela 4.15 são mostrados os valores médios das propriedades mecânicas de
resistência à tração (MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção
de aplicação da carga) e deformação de ruptura (%); além dos valores de suas respectivas
dispersões.
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Figura 4.73 – Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LTOF ±45º.
Tabela 4.15 - Propriedades mecânicas dos cp´s LTOF ±45º à Tração uniaxial.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

67,44

13,68

Módulo de elasticidade (GPa)

3,65

18,75

Deformação de ruptura (%)

4,26

25,01

Em análise às dispersões obtidas se observa, mais uma vez que, os mesmos são mais
altos quando comparados aos cp´s LTO ±45º. Neste sentido, se pode comprovar que a alta
dispersão deve-se a presença do furo concêntrico nos laminados estudados, independente
inclusive, da direção da orientação das fibras, já que todos apresentaram essa característica nos
ensaios de tração uniaxial. Observa-se também que as maiores dispersões estão relacionadas
com a capacidade de deformação e, consequentemente, influenciando no módulo de
elasticidade.
Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

162

Capítulo 4 – Resultados e Discussões/Parte D

4.4.2.1 – Comparativo cp´s LTO ±45º x LTOF ±45º - Desempenho mecânico

Os gráficos da figura 4.74 mostram os valores médios das propriedades mecânicas dos
cp´s do laminado compósito LT (configuração LT ±45º) no estado original, com e sem furo
concêntrico.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.74 – Propriedades mecânicas dos cp´s LTO ±45º e LTOF ±45º. (a) Resistência
última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.
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Ao analisar a influência da presença da descontinuidade geométrica (furo concêntrico)
no estado original, em relação às propriedades mecânicas dos cp´s LTOF ±45º com os cp´s
LTO ±45º, teremos os seguintes valores de perda (-) ou ganho (+):
Resistência última à tração: - 11,43%;
Módulo de elasticidade: + 11,28% e
Deformação de ruptura: - 22,69%.
De forma geral, a perda de resistência desta configuração foi inferior às outras duas
(LM e LT 0/90º) quando a comparação é feita em relação ao estado original em relação à
retenção de propriedades mecânicas em presença do furo concêntrico.

4.4.2.2 – Propriedades mecânicas residuais – Influência do furo para o estado original

O valor das propriedades residuais aqui determinadas é unicamente em função da
presença do furo concêntrico no estado original do laminado compósito tecido a ±45º no
estado original.
A Resistência e o Módulo Residual para os cp´s LTO ±45º/LTOF ±45º foram
calculados de acordo com as equações 4.16 e 4.17, respectivamente:
LT ± 45
RSOF
=

σ CD σ LTOF ±45 67,44 MPa
=
=
= 0,89
σ SD σ LTO ±45 76,14 MPa

(4.16)

ECD E LTOF ±45 3,65GPa
=
=
= 1,11
E SD
E LTO ±45 3,26 GPa

(4.17)

LT ± 45
RM OF
=

Semelhante à configuração LT 0/90º observa-se, mais uma vez, que não foi registrado
um comportamento uniforme com relação às propriedades mecânicas, já que o módulo
elástico também registrou ganho quando submetido à presença de furo concêntrico.
De forma geral, a perda de resistência desta configuração foi inferior às outras (LM e
LT 0/90º), apenas 11 %, mas que mesmo assim, deve ser um valor a se considerar no que diz
respeito a projetos estruturais, pois houve uma nocividade do furo concêntrico.
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Quanto ao RM não se pode afirmar o mesmo, pois os valores de rigidez aumentaram
cerca de onze centésimos (0,11), o que levando em consideração a dispersão dos ensaios não
se pode negligenciá-lo, apesar de em Shin e Wang (2004), valores de propriedades residuais
muito próximas de laminados carbono/epóxi também foram encontrados para o RM quando
em presença de furo circular, afirmando assim uma grande complexidade do estudo do módulo
elástico em relação à concentração de tensão.

4.4.2.3 – Utilização dos critérios PSC e ASC – Resultados semi-empíricos

Assim como nos itens 4.2.2.3 e 4.3.2.3, aqui se fazem necessários as aplicações dos
modelos ASC e PSC que ao longo dos anos vêm tentando predizer a Resistência Residual dos
compósitos quando em presença de furo circular.
O objetivo aqui é o de determinar essas distâncias de forma semi-empírica, isto é,
considerando os modelos de fratura PSC e ASC além dos valores da Resistência Residual
experimental determinada no item anterior (equação 4.16), para a configuração LT 0/90˚. Por
se tratar de um compósito com comportamento ortotrópico, o cálculo semi-empírico de d0 e a0
foi utilizado apenas o valor geométrico de K = 2,58 (Shigley e Mischke,1989) determinado
unicamente em função da geometria do cp ensaiado.
Os valores das distâncias características para ambos os critérios, assim como os
percentuais em relação à “η”, estão listados na tabela 4.16 e foram calculadas com mesmo
fundamento usado para as configurações LM e LT 0/90º.

Tabela 4.16 - Valores de d0 e a0 com os respectivos percentuais de η - LT ±45º.
FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO
K
2,58

%η
PSC
ASC
d0 (mm)
a0 (mm)
4,2

32,3

21,5

%η
165,4

Os valores semi-empíricos das distâncias características mostraram que o uso do valor
simplificado de K, ou seja, determinado unicamente em função da geometria, apresentam boa
aproximação principalmente com relação ao percentual da região de atuação da concentração
da tensão apenas para o critério PSC, assim como na configuração dos cp’s a 0/90˚ sob
mesmas condições de análise (estado original). Já em relação ao critério ASC, os valores das
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distâncias características, mais uma vez, não apresentaram boa aproximação com relação à
área de atuação de concentração de tensão, visto que, o valor de a0 deu um ponto fora (21,65
mm) da região de largura liquida dos cp´s, mostrando que no caso de ortotropia a ±45˚ onde as
tensões cisalhantes são predominantes, a aplicação do critério apenas em função da geometria
não possui boa aproximação para o critério ASC.

4.3.3 – Caracterização da fratura mecânica – cp´s LTO ±45º e LTOF ±45º

Para os cp´s LTO ±45º, a característica da fratura mostrou de forma similar a dos cp´s
LTO 0/90º, ou seja, primeiramente ocorreu o processo de fissuração de toda a matriz de forma
progressiva e transversal à aplicação da carga, mas essa fissuração se apresentou menos
intensa (maior espaçamento entre as fissuras) que nos cp´s da configuração LT 0/90º. Os cp´s
LTO ±45º apresentaram também um estado de saturação da fissuração antes da fratura final,
ver figura 4.75. Por ser um compósito reforçado com tecido apresentou, também, o fenômeno
do “rasgamento” de fibras (Tinô, 2010) observado na figura 4.75.
Direção do carregamento

Fissuração da
matriz

Rasgamento
Figura 4.75 – Análise macroscópica da região de fratura dos cp´s LTO ±45º.
Com relação ao tipo de fratura do laminado segundo a norma ASTM D 3039-08,
também foi do tipo lateral na região mediana do galgo (lateral Gage Middle), ou seja, LGM.
A análise microscópica da fratura para os cp´s LTO ±45º mostrou que não ocorreram
delaminações entre as camadas. As fissuras ocorreram também a 45º (figura 4.76), na direção
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do cisalhamento. Foram observadas fraturas na interface fibra matriz (adesiva) e fraturas
coesivas, além da presença de fendas entre os cruzamentos das mechas.
A análise microscópica da fratura para os cp´s LTO ±45º mostrou que não ocorreram
delaminações entre as camadas. As fissuras ocorreram também a 45º (figura 4.76), na direção
do cisalhamento. Foram observadas fraturas na interface fibra matriz (adesiva) e fraturas
coesivas, além da presença de fendas entre os cruzamentos das mechas.

Fissuras à 45º

Fissuras à 45º

Figura 4.76 – Microfissuras a 45º que ocorreram nos cp´s LTO ±45º.

Uma característica importante para os cp´s LTO ±45º foi à presença, em todo o
comprimento útil dos cp´s, de fendas em toda a região do cruzamento das mechas, como é
observado na figura 4.77, devido ao forte cisalhamento que ocorre na direção do reforço a 45º.
A figura 4.78, evidencia o efeito dessa fragilidade dos cruzamentos das mechas, através do
surgimento de fendas longitudinais e intralaminares. Observa-se também que através delas,
originam-se fraturas adesivas na interface fibra/matriz e coesivas na fibra e na matriz.
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Fendas na região
dos cruzamentos
das mechas

Fendas
longitudinais
na matriz

Figura 4.77 – Ocorrência de fendas na região do cruzamento das mechas no cp´s LTO ±45º.

Fratura
adesiva na
interface

Fratura
coesiva na
fibra de
vidro

Fendas

Figura 4.78 – Fendas, fraturas adesiva e coesiva nos cp´s LTO ±45º.

Em relação à característica da fratura final para os cp´s LTOF ±45º, a análise
macroscópica mostra também, um dano que se inicia com fissurações na matriz, transversal à
aplicação da carga como mostra a figura 4.79. As mesmas se propagam de forma progressiva
ao longo de todo o cp, comportamento este que se repetiu para todos os laminados compósitos
reforçados com tecido bidirecional, seja com ou sem a presença de furo concêntrico. Ainda em
relação aos cp´s LTOF ±45º o estado de saturação da fissuração na matriz antes da fratura
final também foi observado. A fratura final para o LTOF ±45º foi concentrada na seção do
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furo conforme previsto na norma. De acordo com a norma ASTM D 5766-07, a fratura é
definida pela sigla LGM (lateral Gage Middle), ou seja, lateral no meio do galgo, o que é
perfeitamente válido para este ensaio. Na figura 4.79 se observa ainda a formação de trincas
na seção do furo, local onde estão concentradas as tensões.
A figura 4.80 mostra a região final de fratura na seção do furo para os cp´s LTOF
±45º, que como dito anteriormente, foi caracterizada por ser na seção de área do furo. Para
todos os laminados aqui estudados e reforçados com tecido têxtil o “rasgamento” de fibras foi
encontrado.

Início do dano
na seção do
furo

Direção do
carregamento

Fissuração na
matriz

Figura 4.79 – Início do dano na seção do furo com fissuras no cp; Laminado LTOF ±45º.

Rasgamento de
fibras

Furo
Figura 4.80 – Fenômeno do rasgamento de fibras nos cp´s LTOF ±45º.

No que diz respeito à análise da fratura realizada com a microscopia óptica, a fratura
dos cp´s LTOF ±45º foi caracterizada pela presença de fendas mais intensas na região mais
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próxima a fratura, fissuração no encontro das mechas do reforço, características estas que
também foram encontradas neste laminado sem furo concêntrico. A fratura final foi bastante
localizada não sendo observado delaminação entre as camadas. Fendas transversais internas e
na camada de fibra de vidro (intralaminar) também foram detectadas. Estas fendas estão
restritas na região de fratura final como mostra a figura 4.81.
Ainda para os cp´s LTOF ±45º, na figura 4.82, é evidenciada a presença de fratura
adesiva, ou seja, desaderência na interface fibra/matriz na camada de fibra de vidro, esta se dá
devido à fissuração que ocorre na região do cruzamento das mechas e que depois se propaga
no sentido transversal da camada de fibra de vidro.

Fendas

Figura 4.81 – Fenda transversal intralaminar nos cp´s LTOF ±45º.

A figura 4.83 evidencia que essa fissuração que começa no cruzamento das mechas,
além de atingir a camada do reforço (fissura intralaminar), provoca fissurações na matriz e
todas na direção de 45º aproximadamente.
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Fratura
adesiva

Fissuração na região
do cruzamento das
mechas
Figura 4.82 – Fratura adesiva na interface fibra/matriz nos cp´s LTOF ±45º.

Fissuras na
matriz a 45º

Fissuras na
matriz a 45º

Figura 4.83 – Fissuras na matriz na direção do reforço, a 45º, na matriz e intralaminar.

E finalizando a análise referente à fratura final dos cp’s no estado original para a
configuração LT ±45º com e sem presença de furo quando submetidos ao ensaio de tração
uniaxial, na figura 4.84 evidencia-se uma síntese do mecanismo de dano para cada tipo de cp
estudado.
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Ruptura de fibras
LTO ±45º e
LTOF ±45º

Fendas
LTO ±45º e
LTOF ±45º

Fratura Adesiva
LTO ±45º e
LTOF ±45º

COMPARATIVO DA CARACTERÍSTICA DA FRATURA

Fratura coesiva na fibra
LTO ±45º e
LTOF ±45º

Fissuração da matriz
LTO ±45º e
LTOF ±45º

Fratura final:
LGM
LTO ±45º e
LTOF ±45º

Delaminação
Nenhum cp

Fratura coesiva na matriz
LTO ±45º e LTOF ±45º

Figura 4.84 – Esquema comparativo das características da fratura dos cp’s no estado original
após ensaio de Tração uniaxial – cp´s LTO ±45º e LTOF ±45º.

4.4.4 – Estado envelhecido para a configuração LT ±45º

Serão analisados, inicialmente, os aspectos morfológicos referentes aos cp’s da
configuração LT ±45º quando envelhecido com e sem a presença de furo (cp´s LTE ±45ºe
LTEF ±45º). O objetivo do estudo é o se obter uma análise comparativa com relação à
intensidade do fenômeno da deterioração da fotoxidação e degradação microestrutural nos
mesmos. Esta análise foi realizada na espessura dos cp’s (desgaste superficial na borda e ao
longo das camadas) mediante a microscopia óptica. Para avaliação estrutural dos laminados
compósitos após o término do período de envelhecimento foi obtido com a Técnica de
Medição de Variação de Massa (TMVM). Em seguida o destaque será dado para o
desempenho mecânico dos cp´s analisados com foco na influência do envelhecimento e/ou do
furo concêntrico.
Mais uma vez, deve-se lembrar de que as nomenclaturas e definições usadas neste
capítulo para os cp’s já foram descritas anteriormente em Materiais e Métodos (tabela 3.2).
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4.4.4.1 – Morfologia e integridade estrutural dos cp´s LTE ±45ºe LTEF ±45º
Através do escaneamento eletrônico foi feito um monitoramento ao longo do período
de envelhecimento ambiental acelerado, no tempo inicial (antes do envelhecimento) e nos
períodos de 35 e 84 dias de envelhecimento. Já que a condição de envelhecimento ambiental
acelerado foi através de ciclos alternados e independentes de radiação UV e exposição ao
vapor aquecido, conforme descrito em materiais e métodos. Ressalta-se que o tempo total de
exposição também equivale a 2016 h.
O objetivo do monitoramento é o de visualizar macroscopicamente as características
referentes ao aspecto visual, para uma posterior análise do nível de propagação da degradação,
devido ao envelhecimento, ao longo dos cp’s.
A Figura 4.85 mostra as imagens dos cp’s LTE ±45º que foram usados,
posteriormente, no ensaio de tração uniaxial. Estas imagens trazem um estudo comparativo
macrográfico após o envelhecimento no que diz respeito à mudança de coloração (processo de
fotoxidação) e do estado de degradação a que os cp’s atingiram devido à exposição. A Figura
4.85 (a), (b) e (c) se referem respectivamente aos cp’s antes de serem submetidos ao ensaio de
envelhecimento ambiental (cp´s LTO ±45º), após o envelhecimento de 35 dias de exposição
(840 h) e 84 dias de exposição (2016 h).
A figura 4.86 mostra as imagens utilizadas no estudo da inspeção visual de possíveis
alterações morfológicas ocorridas nos cp´s LTEF ±45º. Estas imagens também são usadas em
um estudo comparativo macrográfico no tocante à mudança de coloração e do estado de
degradação a que eles atingiram devido o processo de exposição. A Figura 4. 85 (a), (b) e (c)
se referem respectivamente aos cp’s antes de serem submetidos ao ensaio de envelhecimento
ambiental (cp´s LTOF ±45º), após o envelhecimento de 35 dias de exposição (840 h) e 84
dias de exposição (2016 h).
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Cp´s LTO ±45º Estado original
Cp´s LTE ±45º envelhecidos 840 h.
Cp´s LTE ±45º envelhecidos 2016 h.

(a)
(b)
(c)
Figura 4.85 – Cp’s da configuração LT±45º: (a) no estado original (cp’s a serem
envelhecidos), (b) envelhecidos por 35 dias, (c) envelhecidos por 84 dias.
A Figura 4.87 mostra um quadro geral comparativo das imagens referentes ao aspecto
visual dos cp´s LTE ±45º e LTEF ±45º, retirada sempre de um mesmo ponto do corpo de
prova, onde é possível verificar a variação de cor da mesma, além do aparecimento de fibras
para o ciclo de envelhecimento a partir dos 35 dias de exposição, ficando mais acentuado para
o tempo máximo de exposição de 84 dias. Vale lembrar que as marcações inicialmente que
aparecem de cor vermelha e depois de cor preta, foram feitas na outra face (oposta) do cp, e
tornam-se visíveis, devido o grau de transparência da resina.
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Cp LTOF ±45º Estado original
Cp LTEF ±45º envelhecidos 840 h.
Cp LTEF ±45º envelhecidos 2016 h.

(a)
(b)
(c)
Figura 4.86 – Cp’s da configuração LT ±45º: (a) no estado original (cp’s a serem
envelhecidos), (b) envelhecidos por 35 dias, (c) envelhecidos por 84 dias.
Continuando a análise da Figura 4.87, verifica-se uma mudança considerável na cor
tornando a superfície mais opaca, já a partir dos 35 dias de exposição tanto para as amostras de
LTE ±45º como para as amostras LTEF ±45º, isso devido ao processo de degradação de
fotoxidação na matriz. Quando se compara a influência do furo concêntrico neste compósito
pode-se observar, assim como para os outros laminados compósitos, que a passagem da
radiação UV e da umidade através da cavidade do furo torna maior a degradação (na
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vizinhança do furo), que pode ser observado com uma mudança de coloração acentuada se
comparado com regiões mais afastadas.
COMPARATIVO – TEMPO DE ENVELHECIMENTO
LTO ±45º - Original

LTOF ±45º - Original

LTE ±45º - 35 dias

LTE ±45º - 84 dias

LTEF ±45º - 35 dias

LTEF ±45º - 84 dias

Figura 4.87 – Comparativo de mudança de coloração em função do tempo de condicionamento
para os cp´s da configuração LT ±45º.
Analisando as amostras após o fim do envelhecimento no período de 84 dias, já se
detecta o aparecimento das fibras de vidro para ambas as amostras LTE ±45º e LTEF ±45º,
causada pela perda de matriz; além disso, o aumento do número de fibras expostas (urdume
especificamente - na direção longitudinal do tecido) aumenta, ao término do período de
ensaio.
A integridade estrutural foi também avaliada com a técnica desenvolvida com base na
determinação da perda de massa dos cp’s denominada de TMVM (Técnica de Medição de
Variação de Massa).
Para a TMVM, a variação de massa dos cp´s LTE ±45º e LTEF ±45º, após o término
do ensaio de envelhecimento total em que os mesmos foram expostos pode ser observado na
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figura 4.88. O comportamento da perda de massa em função do tempo (em dias) se constata
que os cp’s iniciaram a perda de massa em tempos semelhantes de envelhecimento, ou seja,
para ambos a perda de massa se deu a partir do 14˚ dia (aproximadamente 336 h) de
exposição, comportamento este semelhante para todas as configurações estudadas.
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Figura 4.88 – Variação de massa ao longo do período de envelhecimento dos cp´s LTE ±45º e
LTEF ±45º.
Nos cp´s LTEF ±45º (0,74 % e dispersão absoluta de 4,5 %) a degradação ocorreu de
forma mais acentuada do que no cp´s LTE ±45º (0,64 % e dispersão absoluta de 4,9 %),
atingindo o valor de perda de massa de aproximadamente um décimo (0,1 %) maior. Mais
uma vez, pode-se destacar a influência da presença do furo concêntrico, que torna a o cp mais
suseptível a variação da difusão da temperatura e umidade no tocante a ter uma região central
aberta (cavidade) na direção do fluxo de radiação e umidade do cp, o que leva provavelmete, a
uma perda maior na região da vizinhança do furo. Vale salientar que em todas as
configurações estudadas esta foi a com maior influência do furo concêntrico em relação a
perda de massa.
Ainda em relação à configuração ±45º para a TMVM, destacando a influência da
direção das fibras na detrioração do laminado compósito, não se pode negligenciar a
consistência nos levantamentos feitos e sendo possível ser aplicadas em condições satisfatórias
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no monitoramento de estruturas de PRFV reforçados com tecido bidirecional, até mesmo para
uma configuração equiangular (±45º), em condições ambientais próximas as da pesquisa
realizada.
Continuando a análise do processo de envelhecimento ambiental acelerado, para a
configuração LT ±45º, após a primeira semana de condicionamento (168 h), assim como para
a configuração LT 0/90˚, foi observado o processo de “encurvamento por ação térmica” nos
cp´s que pode ser observado nas figuras 4.89 e 4.90. Este processo de encurvamento também
foi caracterizado na direção convexa em relação à incidência do gradiente de fluxo de UV e
umidade, ou seja, as tensões residuais térmicas internamente no compósito tenderam a
encurvar o cp durante o processo de condicionamento. Este comportamento foi verificado em
ambos os cp’s seja com ou sem presença de furo concêntrico, cp´s LTE ±45º e LTEF ±45º.
Vale lembrar que os valores do encurvamento foram medidos através de um
paquímetro digital de resolução 0,01 mm, cujo procedimento, foi similar ao realizado para os
cp´s da configuração LT 0/90˚.

FLUXO DE UV E UMIDADE

ENCURVAMENTO
(média de 3,5 mm)

Figura 4.89 – Encurvamento dos cp’s LTE ±45º após a primeira semana de condicionamento.

Pode-se observar que a presença de duas direções de simetria no tecido (ortotropia),
neste caso equiangular, levou a que estas tensões térmicas residuais, encurvassem
predominantemente na direção do urdume da fibra, ou seja, a zero grau (0˚) em relação à
direção de aplicação de carga e com valor máximo no centro do cp. Este encurvamento
também pode ser explicada pelo fato de um maior percentual de vazios, principalmente, entre
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o cuzamento da trama e do urdume do tecido de fibra de vidro, pontos estes que podem
concentrar tensões residuais internas resultando em uma dilatação volumétrica interna destas
regiões.
FLUXO DE UV E UMIDADE

ENCURVAMENTO
(média de 1,79 mm)

Figura 4.90 – Encurvamento dos cp’s LTEF ±45º após a primeira semana de exposição.

Os valores médios de encurvamento, após a primeira semana dos cp’s LTE ±45º e
LTEF ±45º foram respectivamente de 3,5 mm e 1,79 mm. Observa-se que a presença do furo
concêntrico não levou a um maior encurvamento, diferentemente do compósito a 0/90˚. De
certa forma, a direção das fibras na configuração LT ±45º se sobreporam a presença do furo
concêntricono no que diz respeito a tensões internas residuais devido ao condicionamento de
envelhecimento.
Após a metade do tempo de condicionemento (42 dias ou 1002 h) o processo de
encurvamento foi diminuindo, até que no final dos 84 dias de condicionamento (2016 h), tanto
os cp´s LTE ±45º como os cp´s LTEF ±45º se apresentaram com uma redução do
encurvamento: 2,2 mm e 1,40 mm, respectivamente. Em resumo, ao final do ensaio de
envelhecimento, as tensões residuais térmicas e a dilação da fibra se aliviaram parcialmente.
Para a análise morfológica se faz necessário o estudo da imagem obtida no
microscópio óptico com intuito de analisar a integridade da estrutura da configuração LT ±45º
antes do processo de envelhecimento, ou seja, no estado original (ver figura 4.91), onde podese observar ambas as faces, a exposta (menor concentração da matriz) e a oposta (maior
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concentração da matriz) à exposição na câmera de envelhecimento. Mais uma vez, ocorre a
presença de alguns vazios no compósito que são normais em se tratando de um processo de
fabricação hand lay-up.
Face
exposta

Borda do
cp

Vazio

Borda do
cp

Face
oposta
Figura 4.91 – Imagens das bordas da configuração LT ±45º antes do envelhecimento.
Já para o cp após o envelhecimento, ver figura 4.92, a análise por microscopia óptica
mostra que houve uma deterioração da matriz onde, mais uma vez, se verifica a exposição de
fibras ao término do ensaio de envelhecimento, evidenciado pela desaderência fibra/matriz.
Isto acontece devido a resina ficar mais frágil e quebradiça, análise também descrito nas
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pesquisas de Felipe (2012c) devido ao mesmo processo de exposição para uma lâmina (1
camada) poliéster/manta de fibras de vidro-E.

Face
exposta
Borda do cp com o
desgaste da resina e
aparecimento do
material de reforço –
fibras de vidro expostas.

Efeito da fotoxidação
nas camadas mais
internas do compósito

Vazio

Face
oposta

Figura 4.92 – Imagens das bordas da configuração LT ±45º após o envelhecimento.

4.4.4.2 – Desempenho mecânico para o LTE ±45º

Para o estado envelhecido, a figura 4.93, mostra o gráfico σ x ε para os cp´s LTE ±45º
obtido no ensaio de tração uniaxial. Mais uma vez, a linearidade entre a tensão e a deformação
é mantida até certo valor da carga de ruptura (35 MPa) e coincidente com o início do processo
de fissuração da matriz. A característica não linear, mostrada pelas variações nas curvas ocorre
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devido as quedas parciais na capacidade de suporte de carga do material a medida que a
fissuração na matriz vai aumentando.
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Figura 4.93 – Gráfico Tensão x Deformação para os cp´s LTE ±45º.

Outro fator que pode influir nesse comportamento é a forte presença do cisalhamento,
que independente do envelhecimento, se sobrepõe ao de tração devido a orientação das fibras
frente à direção do carregamento. Esse comportamento é típico de um compósito considerado
ortotrópico com reforço a 45º em relação à aplicação da carga (Hufner e Accorsi, 2009).
Os valores médios das propriedades mecânicas de resistência à tração (MPa), módulo
de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de aplicação da carga) e
deformação de ruptura (%); além dos valores de suas respectivas dispersões para os cp´s LTO
±45º, são mostrados na tabela 4.17.

Tabela 4.17– Propriedades Mecânicas médias dos cp´s LTE ±45º.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES
MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

57,10

19,78

Módulo de elasticidade (GPa)

3,55

16,78

Deformação de ruptura (%)

4,50

21,78
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4.4.4.3 – Desempenho mecânico para os cp´s LTEF ±45º

Ainda para o estado envelhecido, a resposta dos cp´s LTOF ±45º frente ao
carregamento de tração uniaxial é mostrada no gráfico σ x ε da figura 4.94. De forma
semelhante, como ocorreu nos cp´s LTO ±45º, a linearidade entre a tensão e a deformação é
mantida até o início do dano (fissuração na matriz) correspondendo a uma pequena parcela da
carga de ruptura do material, cerca de 35 MPa, como ocorrido também em Hufner e Accorsi
(2009). Vale lembrar que, para este tipo de orientação das fibras, a forte presença do
cisalhamento também é responsável pela característica na resposta do laminado, mesmo em
condição de envelhecimento.
Na tabela 4.18 mostram-se os valores médios das propriedades mecânicas de
resistência à tração (MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção
de aplicação da carga) e deformação de ruptura (%); além dos valores de suas respectivas
dispersões.
80
70

Tensão (MPa)

60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

Deformação (%)
Figura 4.94 – Gráfico Tensão x Deformação para o LTEF ±45º.

Em análise às dispersões obtidas observa-se que em ambos os estados, seja original ou
envelhecido, a presença do furo concêntrico incide em uma maior dispersão. Neste sentido,
pode-se comprovar que a alta dispersão ocorre devido ao furo concêntrico nos laminados
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estudados, independente inclusive, da direção da orientação das fibras, já que todos
apresentaram essa característica nos ensaios de tração uniaxial. Observa-se também que as
maiores dispersões estão relacionadas com a capacidade de deformação e, consequentemente,
influenciando no módulo de elasticidade. Ainda se tratando do comportamento dos gráficos σ
x ε, a presença do furo tanto no estado original como no envelhecido levou a uma menor
quebra da resina durante o ensaio e isto pode ser comprovado quando observado que a as
variações nas curvas tornam-se mais suaves.
Tabela 4.18 – Propriedades Mecânicas médias do LTEF ±45º.
PROPRIEDADES
MECÂNICAS

VALORES
MÉDIOS

DISPERSÕES (%)

Resistência última (MPa)

48,85

22,13

Módulo de elasticidade (GPa)

3,80

17,87

Deformação de ruptura (%)

2,55

25,35

4.4.4.4 – Visão global: comparativo do desempenho mecânico

Após o desempenho mecânico apresentado para os estados original e envelhecido com
e sem furo concêntrico, faz-se necessário um comparativo global da influência do furo, do
envelhecimento e de ambos os parâmetros, simultaneamente. Desta forma, vale lembrar que
no item 4.4.2.1 apenas a influência do furo para o estado original foi analisado. A figura 4.95,
mostra de forma resumida, como se dá o comparativo:
Situação 1- Influência do furo: ambos cp’s no estado original (já realizado no item
4.2.2.1);
Situação 2- Influência do furo: ambos cp’s no estado envelhecido;
Situação 3 - Influência do envelhecimento: ambos os cp´s sem presença de furo;
Situação 4 - Influência do envelhecimento: ambos os cp´s com presença de furo;
Situação 5 - Influência simultânea do furo e do estado envelhecido.
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Figura 4.95 – Esquema explicativo dos comparativos - configuração LT ±45º
Ainda se tratando da influência da presença do furo concêntrico, pode-se ressaltar o
comparativo da figura 4.96 em que ambos os cp’s sofrem o processo de envelhecimento
ambiental acelerado: cp´s LTE ±45º x LTEF ±45º (situação 2). Isso resulta na perda (-) ou
ganho (+) das propriedades mecânicas correspondendo aos seguintes valores:
Resistência última à tração: - 14,45%;
Módulo de elasticidade: + 7,04% e
Deformação de ruptura: - 43,33%.
Observa-se que quanto à resistência última e o módulo elástico não houve um
comportamento muito diferente do comparativo feito entre os cp´s LTO ±45º e LTOF ±45º,
em outras palavras, o processo de envelhecimento não alterou este comportamento. Já em
relação à deformação de ruptura o mesmo não pode ser afirmado já que para o estado
envelhecido a diferença aumentou duas vezes capacidade de deformação em relação ao estado
original em presença do furo concêntrico. Esta parcela de diferença pode ser atribuída ao
processo de envelhecimento se sobrepondo a presença do furo.
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Resistência última à tração: - 25,01 %;
Módulo de elasticidade: + 7,58 % e
Deformação de ruptura: - 18,18 %.
(a)

(b)

(c)

Figura 4.97 – Propriedades mecânicas: cp´s LTO ±45º e LTE ±45º. (a) Resistência última à
tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.
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Na figura 4.98 também é estudado a influência do envelhecimento ambiental
acelerado, já que o comparativo é entre ambos os cp’s com presença de furo concêntrico
LTOF ±45º e LTEF ±45º (situação 4). A análise feita resultou nos seguintes valores de
propriedades mecânicas:
Resistência última à tração: - 27,58 %;
Módulo de elasticidade: + 3,4 % e
Deformação de ruptura: - 40 %.

(a)

(b)
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.96 – Propriedades mecânicas cp´s LTE ±45º e LTEF ±45º: (a) Resistência última à
tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.
A influência apenas do envelhecimento cp´s LTO ±45º e LTE ±45º (situação 3),
inicialmente, pode ser ressaltada com o comparativo da figura 4.97, no qual resultou na perda
(-) ou ganho (+) das propriedades mecânicas correspondendo aos seguintes valores:
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(c)

Figura 4.98 – Propriedades mecânicas: cp´s LTOF ±45º e LTEF ±45º. (a) Resistência última
à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.
Observa-se que quanto à resistência última e a deformação de ruptura no que diz
respeito à influência do envelhecimento (situação 3/situação 4) não há diferenças
consideráveis quando se compara ambos os cp’s sem furo concêntrico (cp´s LTO ±45º e LTE
±45º) e com o furo concêntrico (cp´s LTOF ±45º e LTEF ±45º). Porém, o envelhecimento
para a configuração a ±45º influencia diretamente nas propriedades mecânicas de capacidade
de deformação do laminado compósito, pois os valores de deformação dobram quando em
presença do furo concêntrico. Deste modo, pode-se destacar a influência das tensões
cisalhantes, que de certa forma, alteram a capacidade de deformação do laminado compósito.
Para a influência simultânea do envelhecimento e do furo concêntrico (cp´s LTO ±45º
e LTEF ±45º) (situação 5), os valores podem ser ressaltados com o comparativo da figura
4.99, que resulta na perda (-) ou ganho (+) das propriedades mecânicas correspondendo aos
seguintes valores:
Resistência última à tração: - 35,85 %;
Módulo de elasticidade: + 15,15 % e
Deformação de ruptura: - 53,64 %.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.99 – Propriedades mecânicas: cp´s LTO ±45º e LTEF ±45º. (a) Resistência última à
tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação (alongamento). Tração uniaxial.
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4.4.4.5 – Propriedades mecânicas residuais – Influência do furo para o estado
envelhecido
Mais uma vez, o valor das propriedades residuais aqui determinadas é unicamente em
função da presença do furo concêntrico no estado envelhecido para a configuração LT ±45º.
Deste modo, a RS e o RM para os cp´s LTEF ±45º /LTE ±45º foram calculados, de
acordo com as equações 4.18 e 4.19, respectivamente:
LT ± 45
RS EF
=

σ CD σ LTEF ±45 48,85MPa
=
=
= 0,86
σ SD σ LTE ±45 57,10 MPa

(4.18)

ECD E LTEF ±45 3,80 GPa
=
=
= 1,07
ESD
E LTE ±45 3,55GPa

(4.19)

LT ± 45
RM EF
=

Comparando-se as propriedades residuais do estado original com o estado envelhecido,
pode-se dizer que a concordância entre os valores tiveram boa aproximação, já que, por
exemplo, em relação ao módulo residual o valor é próximo a 1 (um) o que levando em
consideração a dispersão dos ensaios, pode-se negligenciar o valor. Desta forma, o módulo
elástico do material, praticamente, não sofre alteração no estado envelhecido em presença de
furo concêntrico para o compósito em questão. Já em relação à resistência residual os valores
se mantiveram próximos com retenção de propriedades na média de mais de 10 %.

4.4.4.6 – Modelo IE/FCPM
Na aplicação do Modelo inédito IE/FCPM proposto para a configuração LT ±45º,
observa-se que quanto à influência simultânea do envelhecimento e do furo concêntrico
houve, também, uma coerência entre os valores determinados experimentalmente e os
determinados a partir do modelo proposto nas propriedades mecânicas analisadas. Os mesmos
apresentaram valores próximos à soma da média dos comparativos apenas da influência do
envelhecimento com a influência apenas do furo, no tocante ao módulo elástico e resistência
última à tração. Em outras palavras, analisando-se as perdas ou ganhos devido o
envelhecimento (cp´s LTO ±45º x LTE ±45º e cp´s LTOF ±45º x LTEF ±45º) e ao furo
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concêntrico (cp´s LTO ±45º x LTOF ±45º e cp´s LTE ±45º x LTEF ±45º),
independentemente, a soma da média destes valores se aproxima dos valores obtidos na
análise simultânea do envelhecimento e do furo concêntrico (situação 5).
Em síntese, a presença de fibras contínuas nas direções ±45º para a configuração LT
±45º não alteram a capacidade de simultaneidade no que diz respeito ao módulo elástico e a
resistência última. Da mesma forma que na análise das configurações LM e LT 0/90˚, a
aplicação do Modelo IE/FCPM, inédito, resulta na equação:

 λOOF + λEEF
2


λELT+±F45 (% ) = 

F
λELT+±45

  λOE + λOF
EF
 + 
2
 





(4.20)

é dado em percentual e significa a perda ou ganho nas propriedades mecânicas

da configuração LT ±45º quando submetido ao envelhecimento e com presença do furo,
simultaneamente (cp´s LTEF ±45º);

λOOF é dado pelo percentual de perda ou ganho nas propriedades mecânicas dos cp´s
LTO ±45º x LTOF ±45º;

λEEF

é dado pelo percentual de perda ou ganho nas propriedades mecânicas dos cp´s

LTE ±45º x LTEF ±45º;

λOE

é dado pelo percentual de perda ou ganho nas propriedades mecânicas dos cp´s

LTO ±45º x LTE ±45º;

λOF
EF

é dado pelo percentual de perda ou ganho nas propriedades mecânicas dos cp´s

LTOF ±45º x LTEF ±45º.
Tomando como exemplo os valores experimentais encontrados (situações 1, 2, 3 e 4),
substituindo na equação 4.18, resultam nos valores descritos na tabela 4.19, validando assim, o
modelo proposto.
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Tabela 4.19 – Validação do modelo proposto para a determinação da influência simultânea do
envelhecimento e do furo para a configuração LT ±45º.
Propriedade Mecânica

Valores experimentais (%) –
cp´s LTEF ±45º /LTO ±45º

F
λELT+±45
(%)

Resistência última

- 35,85

- 39,24

Módulo de elasticidade

+ 15,16

+ 14,65

4.4.4.7 – Caracterização da fratura mecânica – cp´s LTE ±45º e LTEF ±45º
A característica da fratura para os cp´s LTE ±45º, de forma similar à configuração LT
0/90˚, inicia-se com uma fissuração progressiva intensa e transversalmente à aplicação da
carga que se propaga em todo o comprimento útil dos cp´s, ver figura 4.100, apresentando
estado de saturação da mesma antes da fratura final. Apresentou também, o fenômeno do
“rasgamento de fibras” na região final da fratura, dano característico dos compósitos
poliméricos a base de tecidos (Freire Júnior e Aquino, 2002). É importante lembrar que esse
“rasgamento” torna-se perceptível após a retirada dos cp’s das garras da máquina.
A figura 4.100 mostra, também, a região de fratura final dos cp´s LTE ±45º, que
segundo a norma ASTM D 3039-08, o tipo de fratura é lateral na região mediana do galgo
(LGM - lateral Gage Middle), portanto, válida para este tipo de ensaio.
Já na análise da fratura em nível microscópico além da fissuração na matriz, também
denominada de fratura coesiva na matriz, foram observadas características de dano como
fratura adesiva e fratura coesiva seja na fibra ou na matriz. A microscopia óptica revelou que
as fissuras transversais na matriz quando propagadas até a interface entre as camadas do
laminado originou fissurações entre as mechas, mas não, delaminação entre as camadas. Vale
lembrar que as fissurações na matriz ocorrem na direção de 45˚. Nas figuras 4.101 (a), (b) e (c)
pode-se ver todos os modos de falha comentados acima para os cp´s LTE ±45º.
O estudo macroscópico da característica final de fratura para os cp´s LTEF ±45º
mostra um dano que se inicia com fissurações na matriz, transversal à aplicação da carga, e
que progressivamente, se propaga ao longo de todo o comprimento do cp; apresentando estado
de saturação da mesma antes da fratura final, ou seja, a presença do furo concêntrico no
envelhecimento não altera este comportamento.

Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

193

Capítulo 4 – Resultados e Discussões/Parte D

Face exposta

Face oposta
Direção do carregamento

Fratura final LGM

Rasgamento de fibras

Estado de saturação de
fissuração da matriz

Figura 4.100 – Característica da fratura final após tração uniaxial dos cp´s LTE ±45º.

(a)

Fissuração na
matriz - a 45˚
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(b)
Fissuração
na
interface
da mecha

(c)

Fratura
coesiva na
matriz
Fratura
adesiva

Fratura
coesiva na
fibra
Figura 4.101 – Características da fratura nos cp´s LTE ±45º: (a) fissurações a 45º, (b)
fissuração na interface da mecha e (c) fraturas adesiva e coesiva.
A fratura final nos cp´s LTEF ±45º ocorre na seção do furo o que é previsto pela
norma ASTM D 5766-07, e sua fratura final é classificada como lateral ao furo e no meio do
galgo (LGM - lateral Gage Middle). A figura 4.102 mostra os cp’s após o ensaio de tração
uniaxial para o LTEF ±45º nas suas duas faces, a exposta e a oposta ao condicionamento de
envelhecimento. A análise macroscópica da região de fratura mostra o fenômeno do
“rasgamento de fibras”, típico para laminados reforçados com tecido (Aquino e Tinô, 2012).
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Face exposta

Face oposta
Direção do carregamento

Fratura final LGM

Rasgamento de fibras

Furo (6 mm)

Estado de saturação de
fissuração da matriz

Figura 4.102 – Característica da fratura final após tração uniaxial dos cp´s LTEF ±45º.

No que diz respeito à análise da microscopia óptica, para os cp´s LTEF ±45º
ocorreram fissuras transversais na matriz, fratura adesiva na interface fibra/matriz, fratura
coesiva na fibra e na matriz. Também foram encontradas fissuras que se propagaram na
interface das mechas. Alguns destes modos de fratura mecânica podem ser visualizados na
figura 4.103. O detalhe pode ser dado ao fato que as fissurações, também, ocorreram na
direção de 45º.
De uma forma geral, o processo de envelhecimento ambiental acelerado não alterou o
mecanismo de dano final para o laminado em estudo, visto que em ambos os estados original
ou envelhecido se procederam de forma semelhante.
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(a)
Fissuração
na matriz a
45˚

(b)

Bolhadefeito de
fabricação
Fissuração
na interface
das mechas

(c)

Fratura
coesiva na
matriz
Fratura
coesiva na
fibra
Fratura
adesiva

Figura 4.103 – Características da fratura nos cp´s LTEF ±45º: (a) fissuração a 45˚, (b)
fissuração na interface das mechas e (c) fratura adesiva e coesiva na matriz e na fibra.
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E por fim, um comparativo global para o estado envelhecido pode ser observado na
figura 4.104 com objetivo de melhorar o entendimento do mecanismo de dano final.

Ruptura de fibras
LTE ±45º e
LTEF ±45º

Fendas
LTE ±45º e
LTEF ±45º

Fratura Adesiva
LTE ±45º e
LTEF ±45º

COMPARATIVO DA CARACTERÍSTICA DA FRATURA

Fratura coesiva na fibra
LTE ±45º
e LTEF ±45º

Fissuração da matriz
LTE ±45º e
LTEF ±45º

Fratura final:
LGM
LTE ±45º e
LTEF ±45º

Delaminação
Nenhum cp

Fratura coesiva na matriz
LTE ±45º e LTEF ±45º

Figura 4.104 – Esquema comparativo das características da fratura dos cp’s envelhecidos após
ensaio de Tração uniaxial – cp´s LTE ±45º e LTEF ±45º.

Sérgio Renan Lopes Tinô, 2014.

198

Capítulo 4 – Resultados e Discussões/Parte E

4.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES - PARTE E – COMPARATIVO GLOBAL

Nesta ultima seção do capítulo apresentam-se os resultados dos estudos comparativos
globais dos laminados compósitos aqui analisados, no que diz respeito à influência da
configuração dos mesmos nas propriedades mecânicas, caracterizados pelas diversas
condições de ensaios.
A análise se estabelece em várias partes, as quais se relacionam os tipos característicos
das fraturas; desempenhos mecânicos dos laminados compósitos quando em presença ou
ausência de furo, nos estados original e envelhecido; influência nas propriedades residuais e
validação do Modelo inédito IE/FCPM. Em ultima instância, uma análise comparativa da
perda de massa (TMVM), assim como, o fenômeno do encurvamento no tocante a integridade
estrutural relativo ao processo de envelhecimento ambiental acelerado.

4.5.1 – Desempenho mecânico: Visão geral do comportamento mecânico na tração
uniaxial

Sabendo-se que a resposta mecânica dos materiais compósitos exibe uma forte
influência das propriedades de seus constituintes, como tipos de reforços e matrizes,
percentuais desses constituintes e principalmente da distribuição e orientação das fibras
(anisotropia) (Herakovich, 1997). A propriedade de anisotropia torna-se, inclusive, um
limitante em termos de aplicação para os materiais compósitos na forma de estrutura laminar.
Na figura 4.105 é mostrada uma visão global da influência tanto da presença do furo
concêntrico quanto do envelhecimento, assim como do tipo de configuração dos compósitos
em estudo.
Independentemente da configuração, em todos os casos, o furo concêntrico apresentou
um grau de nocividade à resistência à tração do material. Percebe-se que para o laminado
reforçado com manta de fibra de vidro, essa nocividade foi mais acentuada (aproximadamente
30%) se comparado com os laminados reforçados com tecido, mostrando que para materiais
considerados macroscopicamente isotrópicos (LM) essa influência é mais relevante em
relação aos com comportamento ortotrópico (LT 90˚ e LT ±45˚).
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Figura 4.105 – Diagrama Global do desempenho mecânico.
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Ainda em relação ao laminado compósito a base de manta, pode-se observar que tanto
para o estado original quanto para o estado envelhecido a influência do furo sempre foi maior
quando comparado com o laminado ortotrópico LT, mais especificamente os casos das
direções das fibras a 0/90˚ e ±45˚. Em suma, a anisotropia para os laminados reforçados com
fibras de vidros influi diretamente na resposta mecânica dos laminados em presença de furo
concêntrico.
Em termos gerais, para melhor entendimento da influência de todas as condições
estudadas com relação aos tipos de configurações, o laminado LM será designado como
configuração LM, enquanto que o laminado LT será designado como configurações LT 0/90˚
e LT ±45 para os casos das fibras estarem orientadas à 0/90˚ e à ±45˚ com relação à direção da
carga aplicada, respectivamente.
A configuração LT 0/90º apresentou um comportamento mecânico superior em relação
à configuração LM e a configuração LT ±45˚, o que era esperado devido aos tipos de reforços
e orientação das fibras, principalmente com a presença de fibras a 0º com relação à direção da
carga aplicada (Aquino e Tinô, 2012). A menor diferença percentual entre a resistência última
à tração, considerando apenas a presença do furo, foi encontrada para a configuração LT ±45˚,
de aproximadamente 11% e estas análises podem ser admitidas tanto para o estado original
quanto o envelhecido.
Um parâmetro importante a ser analisado é a influencia da orientação da fibra
(anisotropia) nestes laminados em relação à resistência última e ao módulo elástico tanto para
o estado original quanto envelhecido. Esse estudo comparativo encontra-se nas figuras 4.106 a
4.109. Com relação à resistência última pode-se dizer que quando comparado os cp’s da
configuração LT 0/90º com os outros das configurações LM e LT ±45º, houve uma coerência
no que diz respeito à orientação da fibra, ou seja, quando comparado os laminados sob
mesmas condições, ou ambos com furo ou ambos sem furo para o estado original, as
diferenças percentuais ficaram próximas. Já para o comparativo entre as configurações LM e
LT ±45º essa diferença percentual não obedeceu a uma relação coerente, pois quando
comparado ambas as configurações sem o furo houve superioridade da configuração LM
sobre a LT ±45º, enquanto para ambas com furo ocorreu o inverso.
Para o módulo de elasticidade, observa-se que ao se comparar a influência da
configuração, a LT ±45º resulta em um comportamento complexo já que a presença do
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cisalhamento, de alguma forma, altera a capacidade de deformação dessa configuração frente
às outras, seja comparado entre as configurações isotrópicas (cp´s LMO e LMOF) ou
anisotrópicas (cp´s LTO 0/90º e LTOF 0/90º).

Resistência Última

LTO ±45º
LMO

LTOF 0/90º
LMOF
LTO 0/90º
LMO

LTOF ±45º
LMOF
LTO 0/90º
LTO ±45º

LTOF 0/90º
LTOF ±45º

Figura 4.106 – Estudo da influência da configuração: comparativo entre os cp´s com relação à
resistência última à tração para o estado original.

Observa-se também que para os materiais compósitos considerados anisotrópicos esta
relação varia de acordo com muitos fatores como o grau de anisotropia, configuração do
laminado, natureza dos constituintes, direção da carga, como é o caso das configurações LT
0/90º e LT ±45º no estado original, inclusive para este último, a presença direta das tensões
cisalhantes, leva o mesmo a uma resistência última de aproximadamente 41% em relação ao
primeiro, diferentemente do que acontece com os materiais convencionais, onde segundo
Shigley e Mischke (1989), a resistência última ao cisalhamento de um material é 50% de sua
resistência última à tração.
Para o estado envelhecido, mais uma vez, o destaque da influência da configuração fica
por conta da configuração LT ±45º que resulta em um comportamento complexo já que a
presença do cisalhamento altera a capacidade de deformação, independente do estado dos cp´s,
quando analisado em relação à resistência última. Para o módulo elástico as diferenças
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percentuais se apresentam de maneira oposta quando comparado os cp´s no estado
envelhecido para as configurações LM e LT ±45º com e sem presença de furo concêntrico, da
mesma forma que ocorrera com o estado original.
Módulo Elástico
LTOF 0/90º
LTOF ±45º

LTOF ±45º
LMOF
LTO ±45º
LMO

LTO 0/90º
LTO ±45º

LTOF 0/90º
LMOF
LTO 0/90º
LMO

Figura 4.107 – Estudo da influência da configuração: comparativo entre os cp´s com relação
ao módulo elástico para o estado original.

Ainda se tratando do estado envelhecido, independentemente da configuração
envolvida, pode-se afirmar que o módulo elástico em nenhum dos comparativos apresentou
boa aproximação de valores, e isso pode ser justificado pelo fato de que o envelhecimento
influencia diretamente a rigidez do material principalmente em presença do furo concêntrico.
Apesar de em seu trabalho Shin e Wang (2004), considerar que apenas a presença do furo
proporcionou uma espécie de “amolecimento”, ou seja, diminuição de rigidez local na
vizinhança do furo que leva a uma redução do módulo, como um todo, do material. Isso
também reforça que a maior penetração dos gradientes de UV e umidade na região do furo
incidem, mais ainda, na diminuição de rigidez do material.
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Resistência Última

LTE ±45º
LME

LTEF ±45º
LMEF

LTEF 0/90º
LMEF

LTEF 0/90º
LTEF ±45º

LTE 0/90º
LME

LTE 0/90º
LTE ±45º

Figura 4.108 – Estudo da influência da configuração: comparativo entre os cp´s com relação à
resistência última à tração para o estado envelhecido.

Módulo Elástico

LTE ±45º
LME

LTE 0/90º
LME

LTEF 0/90º
LMEF

LTEF ±45º
LMEF

LTE 0/90º
LTE ±45º

LTEF 0/90º
LTEF ±45º

Figura 4.109 – Estudo da influência da configuração: comparativo entre os cp´s com relação
ao módulo elástico para o estado envelhecido.
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De forma geral, a presença de elementos que possam concentrar tensão nos materiais
compósitos precisa ser considerada em qualquer configuração e independentemente do grau de
anisotropia ou do estado, seja original ou envelhecido, apesar de Feraboli et al. (2009)
considerar em seu trabalho que para um pré-impregnado descontínuo de carbono/epóxi a
concentração de tensão se dá, predominantemente, devido a heterogeneidade do material e não
pela existência da descontinuidade geométrica e/ou ação de intempéries, e que portanto,
considera o material insensível ao entalhe.

4.5.2 – Visão global do comportamento mecânico residual na tração uniaxial

A influência do furo em relação às configurações estudadas pode ser verificada nas
figuras 4.110 a 4.113, no qual o estudo das propriedades de Resistência e Módulo Residuais
está presente.

Figura 4.110 – RS para a influência do furo no estado original: comparativo entre as
configurações LM, LT 0/90˚e LT ±45˚.

Quanto a RS não foi percebido grande diferença da influência do furo concêntrico para
os estados original e envelhecido, apenas se pode destacar que para a configuração LT 0/90˚ o
envelhecimento aumenta a retenção das propriedades mecânicas, já que o valor da RS aumenta
em 0,07 (sete centésimos). Ainda para a configuração LT ±45˚, a influência do
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envelhecimento se apresenta de forma contrária à configuração LT 0/90˚. E finalizando, para a
configuração LM os valores das propriedades residuais em relação à tensão se mantêm
praticamente os mesmos.

Figura 4.111 – RS para a influência do furo no estado envelhecido: comparativo entre as
configurações LM, LT 0/90˚e LT ±45˚.

Figura 4.112 – RM para a influência do furo no estado original: comparativo entre as
configurações LM, LT 0/90˚e LT ±45˚.
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Figura 4.113 – RM para a influência do furo no estado envelhecido: comparativo entre as
configurações LM, LT 0/90˚e LT ±45˚.
Para o RM a influência do envelhecimento diminui a retenção da rigidez do material
quando em presença de furo concêntrico para a configuração LM em cerca de 20%,
mostrando que o envelhecimento, neste caso, é acrescido a influencia do furo na resposta final
de rigidez da mesma. Para as configurações LT ±45˚ ou LT 0/90˚, a retenção da rigidez do
material aumenta, para o estado original, quando comparada à configuração LM. Já para o
estado envelhecido esta retenção é menor apenas para a configuração LT 0/90˚. Mais uma vez,
pode-se observar a grande dificuldade no comportamento mecânico para laminados com fibras
contínuas, ou seja, o grau de anisotropia leva a uma maior complexidade do comportamento
mecânico residual principalmente em se tratando do módulo elástico.

4.5.3 – Comparativo global na aplicação dos critérios PSC e ASC

A tabela 4.20 traz todos os valores das distâncias características d0 e a0 como forma de
comparativo entre as configurações, levando em conta a presença do furo concêntrico e apenas
para o estado original.
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Tabela 4.20 - Valores de d0 e a0 com os respectivos percentuais de η – Comparativo global.
FATOR DE CONCENTRAÇÃO
DE TENSÃO K
3,0
LM

%η
%η
PSC
ASC
d0 (mm)
a0 (mm)
1,75
11,67
5,75
38,33

2,58

1,85

12,33

5,75

38,33

LT 0/90˚

2,58

3,1

20,7

12,2

81,7

LT 45˚

2,58

4,2

32,3

21,5

165,4

De forma geral, os critérios PSC e ASC podem ser aplicados para a configuração LM
com maior aproximação dos valores dados na literatura (Awerbuch e Madhukar, 1985) d0
igual a 1,0 mm e a0 igual a 3,75 mm para um compósito carbono/epóxi. Desta forma, os
critérios relacionados à RS são aplicados com boa aproximação apenas para o caso de
materiais compósitos, em se tratando de reforço de fibras de vidro, considerados
macrocroscopicamente isotrópicos, seja usando o valor de K igual a três (3,0), valor esse
encontrado na literatura, seja como o valor em função unicamente da geometria do cp e igual a
2,58.
Os valores semi-empíricos das distâncias características para as configurações LT
0/90˚ e LT ±45˚ mostraram que o uso do valor simplificado de K, ou seja, determinado
unicamente em função da geometria, apresentam boa aproximação, principalmente com
relação ao percentual da região de atuação da concentração da tensão, apenas para o critério
PSC. Já em relação ao critério ASC, os valores das distâncias características não apresentaram
boa aproximação com relação à área de atuação de concentração de tensão, visto que, o valor
de a0 se aproximou muito da região mais afastada da vizinhança do furo, região no qual a
concentração de tensão, independentemente da natureza do material, é amenizada (região de
tensão mínima).

4.5.4 – Aplicação do Modelo IE/FCPM de forma generalizada

Em relação ao novo Modelo IE/FCPM proposto na tese, que determina a variação
percentual (perda ou ganho) nas propriedades mecânicas dos laminados compósitos reforçados
por fibras de vidro, quando submetidos ao processo de envelhecimento em presença de furo,
simultaneamente, pode ser resumido de forma generalista pela equação 4.21:
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EF
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(4.21)

Vale lembrar que as definições da equação 4.21 já foram definidas em seções
anteriores e seguem os mesmos parâmetros já descritos para cada tipo de laminado compósito
(LM, LT 0/90˚ e LT ±45˚).
O novo modelo idealizado e proposto em relação aos PRFV se mostrou eficaz para
quantificar as perdas ou ganhos percentuais nas propriedades mecânicas de resistência última à
tração e módulo elástico, independentemente, do grau de anisotropia. No entanto, é importante
destacar que o material a ser projetado terá que ser o mesmo e deverá ser exposto às mesmas
condições para o qual o modelo foi elaborado.

4.5.5 – Comparativo global da integridade estrutural dos compósitos

Em relação ao fenômeno de encurvamento, a tabela 4.21 traz os valores médios para
todos os cp’s dos laminados compóstitos analisados.

Tabela 4.21 – Encurvamento dos cp’s envelhecidos – Comparativo global.

COMPARATIVO - ENCURVAMENTO
Amostras

Original

7 dias

42 dias

84 dias

LME

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

LMEF

0 mm

0 mm

0 mm

0 mm

LTE 0/90˚

0 mm

1,73 mm 0,70 mm

0 mm

LTEF 0/90º

0 mm

1,98 mm 0,80 mm

0 mm

LTE ±45º

0 mm

3,50 mm 2,90 mm 2,20 mm

LTEF ±45º

0 mm

1,79 mm 1,48 mm 1,40 mm
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Em se tratando da integridade estrutural dos laminados compósitos em estudo pode-se
dizer que a presença da isotropia, ou seja, a presença de manta de fibras curtas de vidro-E
levou, de certa forma, a resistir o processo de encurvamento. A distribuição aleatória das
fibras em relação à direção de aplicação de carga, não origina tensões térmicas residuais nos
cp´s, as quais são responsáveis pelo encurvamento temporário (durante o processo de
envelhecimento) e permanente (após o termino do ensaio de envelhecimento).
O processo de encurvamento ocorreu, predominantemente, nas configurações LT 0/90˚
e LT ±45˚, com destaque ao alívio de tensões que ocorreu para a configuração LT 0/90˚, que
no final do período de envelhecimento, não mais se apresentou com tal característica. Para a
configuração LT ±45˚ as tensões se aliviaram parcialmente ao longo do período de
condicionamento, mesmo sabendo que ao término do envelhecimento, ainda fora verificado
um valor significante de encurvamento. De certa forma, a presença de fibras predominante na
direção do cisalhamento leva a uma maior carga de tensões térmicas residuais internas nos
cp´s.
Se por um lado a resistência residual da configuração LT ±45˚ apresnta o maior valor,
ou seja, a configuração é a menos sensível a presença do furo concêntrico, por outro lado, em
relação ao envelhecimento, o comportamento é o oposto, visto que a simples presença de
tensões térmicas levam ao processo de encurvamento que diminui a capacidade de suporte de
carga final, resultando em tensões residuais que afetam a resposta final do mesmo.
De maneira geral, quando necessário projetar um material compósito levando em
consideração a concentração de tensão e a exposição a intempéries, é necessário ter o
balanceamento em relação a qual fator de projeto vai ser predominante na escolha, ou seja, se
a maior nocividade no elemento estrutural vai ser a descontinuidade geométrica ou a presença
de fatores climáticos (intempéries).
A figura 4.114 traz um comparativo global das variações das perdas de massa, de
forma a se ter uma maior observância de que fatores em relação às diferentes configurações
(aqui em função da resposta de todos os cp’s) foram preponderantes na degradação dos
laminados compósitos (LM e LT) em análise na tese.
O estudo das perdas percentuais de massa realizados de modo contínuo durante o teste
de envelhecimento e, imediatamente, ao final dos ciclos de radiação e de umidade por vapor
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aquecido, como já descrito, pretende aqui entender como tais fatores se relacionam entre os
compósitos com e sem a presença de furo concêntrico em sua configuração.

Figura 4.114 – Comparativo global da variação da perda de massa em percentual.

Para a perda de massa dos cp’s com presença de furo concêntrico sempre se
comportaram mais suscetíveis à degradação pelo processo de envelhecimento ambiental
acelerado, visto que sempre levou a um maior valor percentual de perda. Enfim, independente
do grau de anisotropia ou isotropia no laminado compósito, desde manta de fibras curtas a
tecido bidirecional de fibras de vidro, sempre se mostraram com maior perda de massa para o
uso de furo concêntrico. Isto, mais uma vez, pode ser atribuído ao fato de o furo está mais apto
à penetração de radiação UV e umidade em maior gradiente de volume, levando estes, a
maiores degradações em condicionamento de envelhecimento ambiental acelerado. Em suma,
com relação à perda de massa, temos que para a TMVM: LM ˃ LT 0/90˚ ˃ LT ±45º.
Portanto, a configuração que mais se mostrou resistente quanto à perda de massa no tocante a
uma integridade estrutural final menos afetada, foi a configuração LT ±45˚.
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Em resumo, pode-se dizer que a menor nocividade tanto em relação à presença de furo
como em relação ao envelhecimento ambiental acelerado foi a configuração LT ±45˚, visto
que, os valores de retenção ou perda de propriedades mecânicas juntamente com a degradação
pela perda de massa se mostraram menos afetados.

4.5.6 – Comparativo global das características da fratura dos compósitos

No comparativo global referente às características da fratura final (cp’s já rompidos)
entre os laminados compósitos em estado original ou envelhecido, assim como, com ou sem
presença de furo concêntrico podem ser observadas nas figuras 4.115 e 4.116.
Em relação ao furo concêntrico nos laminados compósitos, como um todo,
independente da configuração, não houve variação do modo de fratura mecânica final dos
mesmos. Em relação ao envelhecimento pode-se chegar à mesma conclusão, já que quando
comparado a influência do envelhecimento, apenas entre a mesma configuração, percebe-se
que não houve diferença na fratura mecânica final tanto a nível macro como microscópico.

Figura 4.115 – Comparativo global da característica de fratura final no estado original.
No tocante à configuração dos laminados compósitos, dois destaques podem ser feitos:
o primeiro é que apenas para a configuração a 0/90˚ ocorre a delaminação entre as camadas do
laminado em ambos os estados, devido principalmente um destacado maior suporte de carga,
levando as tensões iterlaminares a romperem as camadas do laminado, antes de fraturarem a
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fibra. O segundo é que a presença de fendas na matriz dos laminados compósitos não ocorreu
apenas para os cp´s LMEF (ver figura 4.116) e, portanto, houve influência direta do furo
concêntrico para esta configuração no estado envelhecido.

Figura 4.116 – Comparativo global da característica de fratura final no estado envelhecido
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5. CONCLUSÕES
A densidade volumétrica do laminado compósito LT foi um pouco superior ao
laminado compósito LM (cerca de 7%), certamente devido à diferença de gramatura de seus
reforços e a um maior percentual volumétrico de reforço contido no mesmo; ainda em relação
ao percentual de constituintes, o laminado compósito LT apresentou um percentual
volumétrico mais elevado de reforço em sua estrutura, característica típica para materiais
reforçados por tecido têxtil;

Todos os laminados compósitos no estado envelhecidos sofreram o processo de
fotoxidação;

O processo de encurvamento dos cp’s foi observado apenas nas configurações LT
0/90˚ e LT ±45˚, com destaque que após o término do período de condicionamento ocorreu
um alívio das tensões térmicas internas que levou apenas a configuração LT ±45˚ a
permanecer encurvado, ou seja, a influência da direção das fibras (anisotropia) incide
diretamente neste comportamento;

Em média, as maiores perdas de massa foram para o laminado compósito LM, após o
envelhecimento, considerando todas as condições analisadas, levando a concluir que a
ausência de fibras contínuas na direção do carregamento para os PRFV leva a uma menor
resistência interfacial fibra/matriz e a uma maior degradação superficial quando submetido ao
envelhecimento ambiental acelerado;

A TMVM mostrou-se coerente, podendo ser utilizada no momento de especificação de
um elemento estrutural, quando este for exposto às mesmas condições de serviço em que os
respectivos laminados desenvolvidos nesta tese foram analisados. O desenvolvimento da
TMVM facilita a análise da integridade estrutural ocorrida nos PRFV após envelhecimento,
ou seja, quando submetidos a intempéries do ambiente externo, simulando assim condições
reais do campo;
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A presença do furo concêntrico teve uma influência negativa no que diz respeito à
propriedade mecânica de resistência última nos estados normal e envelhecido para todos os
cp´s dos laminados compósitos estudados, em contrapartida, para o módulo de elasticidade
essa lógica não foi observada visto que para a configuração LT ±45º houve ganho para ambos
os estados;

Ainda com relação às propriedades mecânicas, observou-se que há uma perda maior
de resistência para o laminado compósito reforçado com manta (LM) em relação ao reforçado
com tecido (LT), em presença de furo concêntrico nos estados original e envelhecido;

A configuração com menor resistência última foi a LT ±45º, isso devido à influência
direta das tensões cisalhantes que ocorrem a 45º no ensaio de tração uniaxial, além da não
presença de fibras na direção de aplicação da carga. A maior resistência última foi encontrada
para a configuração LT 0/90º, independente do estado analisado;

O laminado compósito LM se mostrou o mais sensível à presença do furo central seja
no estado envelhecido ou original, com perda de sua resistência perto de 30% e, portanto, é
considerado o material com maior sensibilidade ao entalhe;

Dependendo do projeto em questão e se o coeficiente de segurança utilizado for alto, o
laminado compósito LT (configuração LT ±45º) submetidas às condições aqui estudadas
(furo concêntrico, carregamento de tração uniaxial e razão entre largura/diâmetro de 6:1), pode
até ser considerado em apresentar baixa sensibilidade ao entalhe nos estados normal ou
envelhecido, visto que a perda de resistência foi próxima a 10%;

No que diz respeito à RS o menor valor foi encontrado para o laminado compósito LM,
ou seja, o mesmo possui a maior sensibilidade ao entalhe quando em presença de furo central
em comparação aos demais laminados compósitos. Para o laminado compósito considerado
anisotrópico (configurações LT 0/90º e LT ±45º) a sensibilidade ao entalhe é inferior ao
considerado isotrópico (LM), pois os mesmos possuem maior Resistência Residual;
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Em relação ao RM, mais uma vez, podemos dizer que o laminado compósito LM teve
o menor valor tanto para o estado original como o envelhecido, já para o laminado compósito
LT (configurações LT 0/90º e LT ±45º) os valores apresentaram maior complexidade de
análise, visto que quando em presença de furo seja no estado original ou envelhecido os
valores deram maior que 1 (um), havendo ganho de rigidez no material;

Quanto ao comportamento à fratura dos laminados compósitos LM e LT, apresentaram
fratura final do tipo LGM (lateral Gage Middle);

Na análise micrográfica do dano final observou-se a presença de fraturas coesiva na
matriz, na fibra e adesiva (interface fibra/matriz) para todos os laminados estudados, já a
presença de delaminações (desaderência entre as camadas do laminado) ocorreu apenas na
configuração LT 0/90º em todas as condições de ensaio, em relação à ausência de fendas
longitudinais o destaque pode ser dado apenas para os cp´s LMEF;

Quanto ao comportamento à fratura, dos laminados em estudo, destaque se faz para um
processo de fissuração intenso na matriz ao longo de todo o comprimento das amostras para
todos os cp´s dos laminados compósitos apenas reforçados por tecido bidirecional, com uma
característica bem peculiar à configuração LT ±45º, no qual as fissurações quando observadas
microscopicamente ocorreram na direção do reforço independente do estado original ou
envelhecido. De uma forma geral, a formação e propagação da fratura ficam na dependência
dos parâmetros estudados, ou seja, anisotropia do reforço, presença ou não do furo concêntrico
e processo de envelhecimento ambiental;

Para o laminado compósito LM os valores semi-empíricos das distâncias
características, determinadas pelos critérios de PSC e ASC, para ambos os valores de K se
mostraram com boa aproximação;
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Os valores semi-empíricos das distâncias características para as configurações LT
0/90˚ e LT ±45˚ mostraram que o uso do valor simplificado de K, ou seja, determinado
unicamente em função da geometria, apresentam boa aproximação principalmente com
relação ao percentual da região de atuação da concentração da tensão e apenas para o critério
PSC. Já em relação ao critério ASC, os valores das distâncias características não apresentaram
boa aproximação com relação à área de atuação de concentração de tensão, visto que, o valor
de a0 se aproximou muito da região mais afastada da vizinhança do furo;
O Modelo inédito IE/FCPM aqui proposto para se determinar, em termos de variação
percentual, a influência simultânea do envelhecimento e do furo concêntrico apresentou uma
boa aproximação de resultados e poderá servir como ferramenta auxiliar no desenvolvimento
de projeto na predição do comportamento dos PRFV em condições analisadas nesta tese;

De uma forma geral, quando se projeta não só materiais convencionais assim como
materiais compósitos, deve-se ter uma preocupação bastante significativa no que diz respeito à
presença de elementos concentradores de tensão ou de degradação por envelhecimento
ambiental devido a inúmeras intempéries que os mesmos podem vir a serem submetidos, pois
estes podem levar a falhas no projeto para cargas de intensidades menores. Neste sentido,
estudos mais detalhados com relação a esses fatores concentradores de tensão poderão ser
desenvolvidos com objetivo de quantificar, localmente, as perdas verificadas nas resistências
dos compósitos.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

1- Estudo do efeito de diferentes tamanhos de furo, nos comportamentos mecânicos de
laminados compósitos nos estados original e envelhecido.
2- Estudo do efeito de outros tipos de descontinuidades geométricas em laminados
compósitos seja no estado original e/ou envelhecido.
3- Estudos em carregamento de fadiga com presença de furos concêntricos em diferentes
tipos de compósitos em estado envelhecido e original.
4- Determinação experimental do fator de concentração de tensão K para os materiais
compósitos.
5- Utilização de técnicas como a fotoelasticidade ou a interferometria para quantificar os
valores e regiões de tensões máximas que ocorrem no material compósito com presença de
descontinuidade geométrica.
6- Modelagem computacional através do método de elementos finitos para determinação
do fator de concentração de tensão K.
7- Estudo dos efeitos causados pelo envelhecimento ambiental: em laminados com e sem
presença de descontinuidades geométricas.
8- Fazer um paralelo entre o compósito submetido ao envelhecimento na condição
ambiental real e quando colocado na câmara de envelhecimento objetivando a realização de
uma modelagem para o processo de envelhecimento.
9- Estudo da densidade do compósito após exposição ao envelhecimento, já que houve
variação de massa espessura ao término do período de exposição.
10- Efeito do envelhecimento quando em presença do furo com recheio de resina, pino ou
parafuso, simulando a condição de serviço de flanges, ou seja, com a interrupção parcial do
fluxo da radiação UV e da umidade pela cavidade do furo.
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