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RESUMO 

 

Os materiais compósitos têm uma ampla aplicação nos mais variados setores, como 

por exemplo, na área médica na confecção de próteses, na indústria automotiva e no setor 

aeroespacial. Assim é essencial o desenvolvimento de novos compósitos e uma melhor 

compreensão frente às mais diversas condições de carga e serviço. Vários elementos 

estruturais são fabricados na presença de descontinuidade geométrica (entalhe, furo etc.) em 

suas seções longitudinais e/ou transversais, e essas prejudicam a resposta mecânica desses 

elementos. O objetivo do trabalho é estudar a resposta mecânica de laminados compósitos 

híbridos de matriz polimérica reforçado com fibras de vidro/juta em um ensaio de tração 

uniaxial. A resposta mecânica leva em conta tanto a influência da presença de uma 

descontinuidade geométrica (entalhes semicirculares) quanto da orientação das fibras nas 

camadas (anisotropia). Os entalhes semicirculares estão localizados na seção longitudinal 

(com redução da seção transversal) dos mesmos. Nessa análise, a anisotropia é caracterizada 

por dois tipos de configurações (com diferentes orientações das fibras nas camadas externas). 

Um estudo comparativo das propriedades mecânicas com e sem a presença dos entalhes é 

desenvolvido. As duas configurações consistem de quatro camadas de tecidos bidirecionais de 

fibras de juta e uma camada central de tecido bidirecional de fibras de vidro. Além das 

propriedades mecânicas, também foi estudada as características da fratura desenvolvidas em 

cada laminado compósito. Os resultados mostraram que, no estudo comparativo, a anisotropia 

e a presença dos entalhes semicirculares influi diretamente no comportamento mecânico dos 

laminados compósitos, principalmente na redução da resistência à tração, e bem como na 

característica final da fratura.  

 

Palavras-chave: compósito híbrido, entalhes semicirculares, propriedades mecânicas, fratura. 
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ABSTRACT 
 

 

 Composite materials have a wide application in various sectors, such as the medical 

field in the manufacture of prostheses, in automotive and aerospace. Thus it is essential to the 

development of new composite and a better understanding in the face of various loading 

conditions and service. Several structural elements are manufactured in the presence of 

geometric discontinuity (notch, hole, etc…) in their longitudinal sections and/or cross-cutting, 

and these affect the mechanical response of these elements. The objective is to study the 

mechanical response of laminated polymer matrix hybrid composites reinforced with glass 

fiber/jute in a uniaxial tensile test. The mechanical response takes in account both the 

influence of the presence of a geometric discontinuity (semicircular notches) and the 

orientation of fibers in the layers (anisotropy). The semicircular notches are located in 

longitudinal section (with a reduction in cross section) of the same. In this analysis, the 

anisotropy is characterized by types of configurations (with different orientations of fibers in 

the outer layers). A comparative study of mechanical properties with and without the presence 

of notches is developed. Both configurations consist of four layers of woven jute fiber 

bidirectional and a central layer of bidirectional woven glass fibers. In addition to the 

mechanical properties was also studied the characteristics of the fracture developed in each 

composite laminate. The results showed that in the comparative study, the anisotropy and the 

presence of semicircular notches directly influences the mechanical behavior of laminates 

composites, mainly in reducing the tensile strength, and well as the final characteristics of the 

fracture. 

 

Keywords: hybrid composite, semicircular notches, mechanical properties, fracture. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As pesquisas contínuas em novos materiais que possam associar alto desempenho com 

baixo peso específico vêm sendo o foco de muitos trabalhos de análise nos últimos tempos. Os 

materiais compósitos atendem bem os itens citados acima fazendo esses parâmetros essenciais 

em muitas aplicações estruturais. A literatura revela que poucos estudos de propriedades 

mecânicas de compósitos híbridos de fibras naturais e sintéticas reforçados com matriz 

polimérica são viáveis (Reddy et al., 2008).  Assim o desenvolvimento desses é um desafio de 

extrema importância, pois associará compatíveis propriedades mecânicas e a utilização de 

fonte renovável (fibras naturais) que está sendo a tônica de trabalhos nos dias atuais. 

As propriedades mecânicas dos compósitos dependem de vários fatores, tais como, 

tipos de reforço e matriz, o percentual de seus constituintes, distribuição e orientação das 

fibras (Mendonça, 2005). Além disso, muitos elementos estruturais podem apresentar 

descontinuidades geométricas (entalhes e furos) para a viabilização das conexões entre as 

peças. Essas descontinuidades geram sérios problemas com relação à distribuição das tensões 

internas nos elementos estruturais, conhecido como concentração de tensão (Aquino e Tinô, 

2009). Esse fenômeno influi nas propriedades mecânicas dos componentes estruturais. 

O efeito da concentração de tensões em compósitos de um modo geral é bem mais 

complexo em relação aos materiais convencionais (Wu, 1968), pois durante os anos alguns 

modelos experimentais e teóricos vêm buscando essa compreensão, com a finalidade de 

quantificá-lo. Em razão dessa dificuldade encontrada, o estudo da Resistência Residual, que é 

determinada pelo quociente da resistência do laminado com e sem descontinuidade geométrica 

é muito utilizado para análise da presença de descontinuidades geométricas em compósitos. 

Neste trabalho é analisada a influência de entalhes semicirculares na seção longitudinal 

de laminados compósitos híbridos nas propriedades mecânicas de resistência, rigidez e 

característica da fratura, sob carregamento de tração uniaxial. Como estudo complementar a 

influência nessas mesmas propriedades da presença anisotropia, caracterizada por diferentes 

orientações das fibras nas camadas externas dos laminados, é também estudada. A escolha de 

entalhes semi-circulares como descontinuidade geométrica se justifica como estudo 



 ix 

complementar na área, já que trabalho de pesquisa semelhante está sendo realizado para o 

caso da presença de furos concêntricos nesses mesmos tipos de laminados compósitos. 

As configurações desenvolvidas se resumem em dois laminados compósitos 

envolvendo a presença de 4 camadas de tecido bidirecional de fibras de juta e 1 camada 

central de tecido bidirecional de vidro-E.  O diferencial das configurações está em diferentes 

orientações das fibras (com relação à carga aplicada) nas camadas externas dos laminados. 

Essas configurações foram desenvolvidas para aplicação  em próteses femurais (William, F. 

Q. 2008) 

Os laminados compósitos foram fabricados industrialmente (Tecniplas Nordeste 

Indústria e Comércio Ltda) e utilizando o processo de laminação manual (hand-lay-up). A 

resina de poliéster ortofitálica foi utilizada para a impregnação de todas as configurações. A 

fibra de vidro-E foi escolhida pelo seu baixo custo e potencial de aplicação em elementos 

estruturais. 

As propriedades mecânicas analisadas, tais como resistência  última à tração, módulo de 

elasticidade longitudinal e deformação de ruptura, foram determinadas a partir da realização 

do ensaio estático de tração uniaxial nos laminados compósitos nas condições acima 

especificadas. 

O estudo da concentração de tensão foi analisado pela Resistência Residual (RS), 

parâmetro mais utilizado em análises de descontinuidade geométrica em compósitos. 

As características finais da fratura em níveis, macroscópico e microscópico, foram 

realizadas para todas as condições em estudo. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar as propriedades mecânicas (resistência e 

rigidez) e características finais da fratura em compósitos híbridos a base de tecido de fibras de 

vidro e juta, submetidos ao ensaio de tração uniaxial, quando em presenças de entalhes 

semicirculares na seção longitudinal e da anisotropia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudo da resistência, rigidez e característica final da fratura em compósitos híbridos de 

matriz polimérica reforçado com tecido bidirecional de vidro-E e tecido bidirecional de 

juta, onde todas as fibras estão orientadas a 0/90° (LC (0/90°)) e submetidas ao 

carregamento de tração uniaxial com e sem a presença de entalhes semi-circulares; 

 Estudo da resistência, rigidez e característica final da fratura em compósitos híbridos de 

matriz polimérica reforçado com tecido bidirecional de vidro-E e tecido bidirecional de 

juta, esta última (nas camadas externas) orientada a ± 45° (LC (±45°)) e submetidas ao 

carregamento de tração uniaxial com e sem a presença de entalhes semi-circulares; 

 Estudo comparativo das propriedades mecânicas dos laminados compósitos com e sem 

presença de entalhes semi-circulares; 

 Estudo comparativo das propriedades mecânicas dos laminados compósitos com relação à 

anisotropia (diferentes orientações das fibras com relação à direção de aplicação da carga);  

 Análise da característica final da fratura, em níveis macroscópico e microscópico para 

todos os compósitos híbridos estudados. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1 – Introdução 

 

Nesse capítulo é apresentada uma revisão sobre a definição, a classificação e os 

processos de fabricação dos materiais compósitos, com a finalidade de demonstrar os 

conceitos fundamentais relacionados a este tipo de material. Será abordada, também, a teoria 

básica que fundamenta a presença de descontinuidade geométrica nos materiais compósitos e 

com ênfase em seus efeitos causados na resposta mecânica final nesse tipo de material.  

    

1.2 – Materiais compósitos 

 

Defini-se por material compósito, termo de uso bastante divulgado, o resultado da 

combinação de dois ou mais materiais diferentes em suas propriedades físicas. Trata-se, 

portanto, de uma classe de um meio heterogêneo cuja finalidade é a obtenção de um material 

que, associado às características de seus componentes de maneira correta, apresenta um 

desempenho melhor do que o componente usado como matriz. 

 Segundo a norma ASTM D 3878 – 95, compósito é uma substância constituindo 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. 

 A junção dos materiais permite vantagens, em especial do ponto de vista do 

comportamento mecânico, tais como, o aumento da rigidez e da resistência mecânica e 

diminuição do peso, mantendo-se o nível de resistência. 

Os compósitos apresentam dois ou mais elementos fisicamente distintos, separados por 

uma interface. A matriz é um elemento contínuo que dá a forma do compósito e, ao mesmo 

tempo, pode estar diretamente exposta ao meio ambiente. Já o segundo elemento, disperso na 

matriz, é o reforço que atua aprimorando as propriedades mecânicas da matriz (Neto, 2006). 

Mesmo sem fundamentação teórica alguma, a utilização de compósitos ocorre desde a 

pré-história, onde mistura argila com palha de trigo ou de arroz produzia materiais com 

melhor maleabilidade e com menor desenvolvimento de fraturas (Moslemi, 1999). Até mesmo 
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em 5000 a.C, usava-se uma combinação de juco e piche na construção de botes, onde o piche 

servia como adesivo (Sheldon, 1982). 

 A busca incessante do homem por materiais de alto nível tecnológico fez com que os 

materiais compósitos se tornassem uma opção de substituição aos materiais de engenharia 

convencionais. Um grande avanço nos desenvolvimentos de compósitos é observado na 

indústria automobilística (Hemais, 2003). Nesta aplicação, uma das maiores vantagens se trata 

da capacidade de obtenção de elevada resistência mecânica com baixo peso final da estrutura. 

Essa característica que relaciona as propriedades mecânicas com a massa específica é 

denominada de propriedade específica. 

Um fato importante é que vários compósitos apresentam propriedades específicas 

superiores aos dos materiais ditos convencionais, o que amplia sua aplicabilidade em relação à 

outros materiais. Um exemplo disso é no setor aeronáutico, onde a substituição do alumínio 

por compósitos poliméricos estruturais representa uma redução de cerca de 20 a 30% do peso 

da estrutura (Rezende, 2000). Nas tabelas 1.1 e 1.2, apresentam-se alguns exemplos de 

materiais mostrando a resistência à tração específica e o módulo de elasticidade específico, 

onde podemos concluir que alguns materiais compósitos possuem propriedades específicas 

superiores aos ditos materiais convencionais. (Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 

2008). 

As propriedades mecânicas dos compósitos poliméricos reforçados por fibras 

dependem de muitos fatores como adesão fibra-matriz, fração volumétrica de fibras, razão de 

aspecto das fibras e orientação (Mendonça, 2005). 

 As frações volumétricas e mássicas das fibras devem ser analisadas, pois há uma faixa 

mínima e máxima que irá influenciar no reforço. Usualmente, o aumento do reforço aumenta 

as propriedades mecânicas (Joseph e Mattoso, 2002), embora um alto teor de reforço possa 

elevar a aglomeração de fibras. 

 A orientação das fibras também é um fator importante nas propriedades mecânicas dos 

compósitos. Sabe -se que as fibras orientadas têm uma resistência à tração ao longo do seu 

eixo e a transferência tensão no compósito é favorecida (Mendonça, 2005). 

Outro fator que deve ser considerado são os teores de vazios nos compósitos que se 

formam durante o processo de fabricação desses materiais. Os vazios podem ser formados por 

duas razões: devido à falta de molhabilidade da resina sobre as fibras, levando a formação de 
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bolhas de ar que podem ficar presas em razão da alta viscosidade da resina; outro, devido à 

presença de compostos voláteis que se formam no processo de cura (Hull, 1988). 

 

Tabela 1.1 - Comparativo da resistência à tração específica entre materiais compósitos 

(lâminas unidirecionais) analisada no sentido paralelo à fibra) e os metais. 

Materiais Resistência à tração específica 

(MPa/(g/cm³)) 

Aço 219,6 

Alumínio 178,9 

Kevlar 1000 

Vidro/E 390 

Vidro/S-2 862 

 

Tabela 1.2 - Comparativo do módulo de elasticidade específico entre materiais compósitos 

(lâminas unidirecionais) analisada no sentido paralelo à fibra) e os metais. 

Materiais Módulo de elasticidade específico 

(GPa/(g/cm³)) 

Aço 26,4 

Alumínio 25,5 

Kevlar-Epoxi 55,6 

Vidro/E-Poliester 19,7 

Vidro/S-2-Epoxi 21,75 

 

 

 

1.2.1 – Materiais compósitos e suas aplicações 

 

Os materiais compósitos possuem altas propriedades específicas, portanto, em 

inúmeras situações estes servem como opção aos materiais convencionais, podemos destacar 

as seguintes áreas: 

 Na indústria aeroespacial, os materiais compósitos são utilizados desde a década de 60 

e sua aplicação cresce a cada ano, devido às excelentes propriedades mecânicas específicas 

que este material confere ao componente que está sendo projetado. A substituição do alumínio 

por compósitos poliméricos estruturais em aeronaves tem permitido uma redução de peso de 

20 a 30%, além de 25% na redução do custo final de obtenção das peças (Rezende, 2000). 
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 Na área automobilística, onde o avanço tecnológico é primordial os compósitos são 

usados numa freqüência maior, como podemos observar na Formula-1, onde são usados 

compósitos de carbono/carbono em discos de freios (Rezende, 2000). 

 Na construção civil, os materiais compósitos são aplicados na construção de pontes e 

também no reparo e reforço de pontes pré-existentes (Keller, 2003). Usualmente, o custo 

inicial de projeto e de material para a construção de uma ponte ou passarela em material 

compósito é superior em relação a uma estrutura equivalente em aço, entretanto economiza-se 

em mão de obra e equipamentos durante a construção e em manutenção durante a vida útil da 

estrutura. Além disso, o tempo para montagem da estrutura é menor (Sobrino e Pulido, 2002). 

Nas figuras 1.1 e 1.2 são ilustradas aplicações de material compósito de fibra de vidro na 

construção de bicicleta de montanha e pontes (protótipo desmontável projetada pela 

Universidade de Tecnologia de Aachen, a mesma é toda feita de material compósito e tem 20 

metros de vão e capacidade de suportar um veículo de 136KN). 

  

Figura 1.1 – Bicicleta de montanha. Discos de travamento. (<www.dhbrasil.com.br>). 

 



Cap. 1 - Revisão Bibliográfica 

Hallyjus Alves Dias Bezerra, fevereiro/2011.   9 

 

 

Figura 1.2 – Ponte de protótipo da RWTH – Aachen, Alemanha, 2002.( Sedlacek e Trumpf, 

2002) 

  

 Na medicina os compósitos poliméricos e híbridos têm encontrados aplicações na 

produção de próteses ortopédicas externas e internas. Queiroz (2008) foi idealizador de um 

compósito híbrido para a fabricação de próteses de membros inferiores. 

 Na área de petróleo na construção de plataformas Off-Shore e de equipamentos para a 

extração de petróleo em alto mar. A área de esporte abrange uma ampla aplicação de 

compósitos, tais como, confecções de esquis, pranchas, tacos de golfe, varas de pescar, 

piscinas e raquetes de tênis (<www.saintgobain.com>). 

 Devido os compósitos possuirem boas propriedades de reflexão de rádio-frequência e 

alta estabilidade dimensional, ampliou-se sua aplicação na área de telecomunicações como por 

exemplo: a fabricação de sistemas de antenas,  isto inclui às parabólicas, super refletores e 

estruturas de emissores de rádio-freqüência. Já no campo da eletrônica destaca-se sua 

aplicação na fabricação de caixas de junção, placas de componentes, maletas de 

computadores, copiadoras e fax (Rezende, 2000).  

 

 

 

http://www.saintgobain.com/
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1.3 – Classificação dos materiais compósitos 

 

Segundo Hull (1988), os materiais compósitos são divididos em duas categorias: 

materiais compósitos naturais, criado pela natureza (Exs: madeira e músculo); e materiais 

compósitos sintéticos, fabricado pelo o homem. Dentro da classe dos compósitos sintéticos os 

mesmos são subdivididos em materiais macrocompósitos e microcompósitos. 

 Os macrocompósitos são aqueles em que as fases são macroscópicas, como exemplo, 

concreto armado, enquanto que, os materiais microcompósitos são aqueles em que as fases do 

compósito só podem ser identificadas com o auxílio da microscopia, tal como, os plásticos 

reforçados. A tabela 1.3 esquematiza essa classificação e exemplifica os compósitos sintéticos 

e naturais. 

 

Tabela 1.3 - Classificação dos materiais compósitos (Hull, 1988). 

NATUREZA DOS MATERIAIS EXEMPLOS 

 

 

Materiais 

Compósitos 

 

Naturais 

- Madeira; 

- Ossos 

- Músculos; 

 

Sintéticos 

Microcompósitos - Plástico reforçado; 

Macrocompósitos - Concreto Armado; 

 

 A classificação dos materiais compósitos varia de acordo com o autor, por exemplo, 

Mendonça (2005) foca seu estudo nos materiais compósitos modernos que são os compostos 

de plásticos reforçados por fibras de alta resistência e dentro desses, de acordo com a 

orientação da fibra, recebe sua classificações como: lâminas com fibras unidirecionais, 

lâminas com fibras tecidas e laminado composto por várias lâminas orientadas em diferentes 

direções. Como se pode ver na figura 1.3. 
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Figura 1.3 – Tipos de lâminas: (a) lâminas com fibras unidirecionais, (b) lâminas com fibras 

tecidas e (c) laminado composto por várias lâminas orientadas em diferentes direções 

(Mendonça, 2005). 

 

Segundo Ventura (2009), os materiais compósitos podem ser classificados pelo 

material que forma a matriz que é a fase contínua, que envolve a outra fase, chamada reforço 

ou fase dispersa. A fase matriz pode ser um polímero que confere estrutura ao material 

compósito preenchendo os espaços vazios que ficam no reforço e mantendo-o na sua posição. 

Já a fase dispersa ou reforço existe em diversas formas sendo a classificação mais geral em 

três categorias: compósitos particulados, compósitos de fibras descontínuas e compósitos de 

fibras contínuas. A figura 1.4 apresenta o esquema da classificação dos compósitos.  

Existem pelo menos duas configurações possíveis em relação à orientação das fibras: 

uma com fibras (geralmente contínuas) orientadas com relação ao sentido de aplicação da 

carga e outra com fibras (em geral descontínuas) com disposição totalmente aleatória. As 

fibras descontínuas podem estar orientadas aleatoriamente ou parcialmente orientadas, ver 

figura 1.5. 

Os compósitos com fibras contínuas e orientadas possuem melhores respostas 

mecânicas em relação às fibras descontínuas (curtas) com orientação aleatória, entretanto, em 

vários casos, a fibra curta com orientação aleatória possui uma maior aplicabilidade industrial 

devido seu fácil manuseio quanto ao processo de fabricação. A orientação e comprimento da 

fibra para um determinado compósito dependem do nível e natureza da tensão aplicada, bem 

como dos custos de fabricação.  
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Figura 1.4 – classificação geral dos materiais compósitos. (Ventura, 2009) 

 

 

Figura 1.5 – Esquema das formas mais comuns de reforços. (Ventura, 2009) 
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1.3.1 – Compósitos híbridos 

 

O avanço da tecnologia busca materiais com combinação de propriedades que não são 

encontrados nos compósitos reforçados com fibras convencionais. Os compósitos híbridos são 

preparados pela combinação de dois ou mais reforços com uma matriz e constituem uma 

alternativa para a produção de novos materiais multifuncionais, com uma larga faixa de 

aplicações (Callister Jr, 2008). Geralmente as características desejadas não são encontradas em 

um único reforço com uma matriz e a combinação adequada de dois ou mais reforços tem 

levado à formação de materiais que apresentam propriedades complementares. 

 A utilização das fibras vegetais em compósitos tem crescido significativamente nos 

últimos anos. Essas apresentam ainda um potencial de redução do peso (Carvalho, 2006), um 

exemplo disto é a indústria automotiva onde, em um veículo, cerca de 40% do seu peso é 

reduzido comparado com as fibras de vidro (BMW GROUP, 2006). Além disso, a 

preocupação com as questões ecológicas faz destas a necessidade de sua utilização. Entretanto 

as fibras naturais apresentam seus pontos negativos, tais como, problema de aderência com a 

matriz, não homogeneidade e uma alta absorção de umidade, (Xie et al., 2010). Assim o 

desenvolvimento de compósitos híbridos é uma alternativa do ponto de vista de associar as 

boas propriedades das fibras naturais e as altas propriedades das fibras sintéticas com intuito 

de obter um material de propriedades mecânicas superiores em relação aos compósitos com 

um único tipo de reforço natural. Vários trabalhos relacionados com compósitos híbridos vêm 

sendo desenvolvidos, como exemplo temos: 

 

 Segundo Reddy et al. (2008) que estudou as propriedades de tração e dureza de um 

compósito híbrido constituído por tecido de fibras de kapoc e tecido de fibras de vidro 

impregnados com resina poliéster, as propriedades dos compósitos híbridos são maiores em 

relação as compósitos constituídos somente por fibra natural e resina poliéster; 

 

 Segundo John et al. (2004) que estudou as propriedades de impacto e compressão de 

compósitos híbridos de fibra de vidro e fibra de sisal, na qual as propriedades do compósito 

híbrido são superiores em relação ao compósito com apenas a matriz e a fibra natural. 
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 Segundo Gualberto et al. (2009), a utilização de um compósito híbrido constituído por 

lâminas de liga-Al interdispersas com mantas de fibras fortalecedoras de vidro imersas em 

resina epóxi, conhecido como GLARE (Glass Reinforced fiber/metal laminate) e  utilizada 

na indústria aeronáutica. A figura 1.6 apresenta o arranjo do compósito. 

 

 

Figura 1.6 – Arranjo híbrido para o compósito GLARE (Gualberto et al., 2009) 

            

1.4 – Matrizes poliméricas 

 

Os compósitos poliméricos apresentam como matriz (fase contínua) as resinas dos 

tipos termoplásticas ou termofixas (Callister Jr., 2008). Também denominados simplesmente 

de polímeros termoplásticos ou termofixos, a principal diferença entre eles está no 

comportamento característico quando aquecidos, isto é, os termoplásticos podem ser fundidos 

facilmente e assim pode ser reciclado, isso é devido à baixa intensidade das ligações e por não 

possuírem ligações cruzadas entre as cadeias; diferentemente dos termofixos que não podem 

ser fundidos e nem reciclados, isso se deve ao fato das forças de união entre as cadeias serem 

tão intensas que chegam a se igualar às da construção delas mesmas, antes de separarem elas 

se desintegram quando aumenta a temperatura (HULL, D. 1988). As figuras 1.7 e 1.8 mostram 

essa diferença entre ambas às cadeias. 
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Figura 1.7 – Cadeia termoplástica (Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008). 

 

 

Figura 1.8 – Cadeia termofixa (Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008). 

 

A tabela 1.4 apresenta as principais características dos polímeros termoplásticos e 

termofixos. 

 

Tabela – 1.4 – Características básicas dos polímeros termoplásticos e termofixos (Banco de 

dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008). 

Polímero Características 

 

 

 

Termoplástico 

Sensíveis ao calor sofrem o processo de 

fluência quando se aplicam cargas; 

propriedades finais dependem do processo de 

fabricação e do peso molecular; podem ser 

fundidas facilmente; e assim podem ser 

recicladas; são anisotrópicas; baixo módulo 

elástico. 

 

 

Termofixo 

Não perdem suas propriedades com o 

aumento da temperatura, possuem baixo 

custo; fácil manuseio e processamento; 

apresentam comportamento quebradiço; são 

isotrópicas e sensibilidade à radiação e 

oxigenação no espaço. 
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Os polímeros termofixos são mais utilizados para o uso estrutural em materiais 

compósitos por apresentarem algumas vantagens em relação aos termoplásticos, tais como alta 

estabilidade térmica, elevada rigidez, alta estabilidade dimensional, boas propriedades de 

isolamento térmico e elétrico, resistência à fluência e à deformação sob carregamento 

(Pickering, 2006). 

Em sua utilização como matriz nos compósitos poliméricos pode-se destacar algumas 

resinas de uso em geral. São elas, para as termoplásticas: polipropileno, poliamidas, 

policarbonatos, polyvinil e poliuretano; e para as termofixas: epóxi, poliéster insaturado e 

fenólica. 

As resinas termofixas mais usadas e mais baratas são as de poliésteres insaturados, as 

quais são usadas principalmente para compor compósitos reforçados com fibras de vidro. As 

resinas epóxi são mais caras e além das aplicações estruturais, também são muito utilizadas 

em aplicações aeroespaciais por possuírem melhores propriedades mecânicas e resistência à 

umidade do que os poliésteres.  

A maioria das resinas utilizadas nos compósitos industriais são termofixas. As resinas 

de poliéster insaturadas são largamente utilizadas graças ao seu baixo custo, fácil manuseio e 

bom balanceamento das propriedades mecânicas, elétricas e químicas. Entretanto, compósitos 

a base de resinas termofixas são materiais de comportamento frágeis, o qual deve ser levado 

em conta quanto da sua aplicação final. 

A resina poliéster é um tipo de material obtido por meio de uma reação de condensação 

entre um poliácool e um ácido policarboxílico. Esse pode ser classificado de acordo com a sua 

formulação, tais como, ausência ou presença de duplas ligações entre os átomos de carbono 

(insaturações) que formam sua cadeia molecular, eles 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., 2008). 

Existe uma grande variedade de resina poliéster, tais como, ortoftálica, tereftálica e 

isoftálicas que são diferenciadas pela adição de seus constituintes na reação de condensação 

para obtenção das mesmas (Carvalho, 1992). A mais utilizada é o tipo ortoftálica, que é mais 

simples e que é de fácil obtenção. 
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As principais propriedades dessas resinas podem ser destacadas (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. 

 

1.5 – Fibras de reforço para compósitos  

As fibras são uns dos reforços mais importantes na concepção dos materiais 

compósitos poliméricos. Essas podem ser classificadas de acordo com a sua origem em fibras 

naturais e sintéticas. 

 

 

1.5.1 – Fibras sintéticas - Fibras de vidro 

As fibras de vidro constituem um dos principais materiais de reforço para matrizes 

poliméricas devido o seu baixo custo e sua qualidade (Callister Jr., 2008). Estes materiais são 

aplicados em diversas áreas, tais como, indústria automobilística, aeronáutica, naval, 

embalagens e dentre outras. 

 Segundo Neto (2006), a produção das fibras de vidro envolve fusão dos reagentes, tais 

como, bórax, sílica, alcalina, alcalinos, esses estão, em geral, na forma de óxidos e carbonatos; 

a fusão ocorre em temperaturas entre 1200 e 1500°C. Em seguida, é realizado o fibramento 

através de orifícios de pequenos diâmetros e posteriormente é realizado um revestimento com 
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uma película fina de diversos compostos químicos que é chamado de encimagem. Após essa 

etapa ocorre o enrolamento (em bobinas), onde as fibras são agrupadas na forma de fio de base 

(roving) obtendo o produto final. O último procedimento é a etapa de secagem, na qual as 

fibras já enroladas passam por diferentes tipos de secagem para eliminar o excesso de resíduos 

do processo de encimagem. De um modo geral as fibras de vidro apresentam: baixo 

coeficiente de dilatação térmica, boas propriedades mecânicas, baixa sensibilidade a variação 

de temperatura, facilidade de processamento, é um material isotrópico e de durabilidade.  

 Há vários tipos de fibras de vidro (dependendo do percentual dos óxidos constituintes), 

onde a seleção dessas depende da aplicação que se deseja. A fibra de vidro-E é mais utilizada 

em materiais compósitos (mais de 90% das aplicações), pois é a mais barata, possui boas 

propriedades elétricas, de rigidez e desgaste (Van Vlack, 1989). 

 As principais características das fibras de vidro que proporcionam vantagens 

significativas em relação às outras (Aquino, 1992) são: 

 Aquisição do material é baixo; 

 Fácil processamento; 

 Alta resistência à tração específica; 

 Boa resistência ao calor; 

 Resistência química; 

 Resistência térmica; 

 Resistência elétrica; 

 Resistência à umidade. 

 

Segundo Carvalho (1992), as fibras de vidro são vendidas em várias formas e 

gramaturas. Tais como, fios e tecidos roving, tecidos uni e bidirecionais, mantas de fios e 

entre outros. A figura 1.9 ilustra a fibra de vidro na forma de tecido bidirecional. 
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Figura 1.9 – Tecidos de fibras de vidro. (<www.sprayfm.com/www.icder.com.br>) 
 
 

1.5.2 – Fibras naturais  

 

Nos últimos anos, a crise energética, o baixo grau necessário para o processamento 

destas fibras, sua abundância, baixo custo e os problemas relacionados pelo uso de fibras 

sintéticas ao meio ambiente, tem novamente despertado a atenção e o interesse de 

pesquisadores de todo o mundo (Monteiro et al., 2006). 

 Atualmente, pesquisadores tentam desenvolverem novos compósitos utilizando 

recursos naturais renováveis, com grande incremento no uso das fibras naturais, tais como, 

juta, sisal, rami, coco e entre outras (Summerscales et al., 2010). Os compósitos reforçados 

com fibra de vidro que tinha uma posição de domínio em vários setores da indústria passaram 

a ter competição de vários compósitos reforçados com fibras vegetais (Passos, 2005). 

 A busca pelos materiais compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais está 

crescendo em aplicações industriais e em pesquisas. Elas são renováveis, baratas, completa ou 

parcialmente recicláveis e biodegradáveis. Essas fibras são incorporadas na matriz, tais como, 

polímeros termofixos e termoplásticos (Summerscales et al., 2010). 

 Dentro do campo de aplicações, o setor automobilístico desponta como exemplo de um 

bom consumidor de fibras naturais e, em especial, das fibras de sisal e coco. Essas são 

aplicadas em vários componentes. 
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As fibras naturais são derivadas de animais, vegetais e minerais. A tabela 1.5 mostra a 

classificação das fibras naturais. 

Tabela 1.5 – Classificação das fibras naturais (Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 

2008). 

De origem animal: De origem mineral: De origem vegetal: 

Lã; 

Seda. 

 

Arbesto. Juta; 

Sisal; 

Abacaxi; 

Curauá etc. 

 

As fibras naturais são geradas do caule, folhas, sementes, frutos ou madeira. A tabela 

1.6 mostra uma relação com as principais espécies. 

 

Tabela – 1.6 – Fibras vegetais (Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008). 

Parte do 

Vegetal 

Caule Folhas Sementes Frutos Lenhosas (madeira) 

Espécie Linho 

Juta 

Cânhamo 

Bagaço de 

cana 

Sisal 

Rami 

Curauá 

Bananeira 

Abacaxi 

Algodão 

Kapoc 

Coco 

Paina 

Pinheiro 

Eucalipto 

 

As propriedades físicas das fibras dependem da estrutura química. As fibras naturais 

são bastante heterogêneas, pois dependem do tipo de solo, das condições climáticas, dos 

fertilizantes utilizados, do tipo de colheita, das folhas, dos frutos ou do caule dos vegetais 

(kalaprasad et al., 2004). 

 As fibras naturais são compostas de celulose, hemicelulose, lignina, pectina e minerais. 

A celulose é um polissacarídeo linear de alta massa molecular, é o principal constituinte 

estrutural, sendo responsável pela estabilidade e resistência das fibras (Marinelli et al., 2008). 

 A celulose é a base estrutural das fibras naturais e está presente em todas as plantas. Na 

fibra, a celulose está associada com outras substâncias como lignina e as hemiceluloses 

(Dence e Reeve, 1996). 
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 De acordo com Chand (1988), a resistência à tração e o módulo de elasticidade das 

fibras são diretamente proporcionais ao teor de celulose e inversamente proporcionais ao 

ângulo das microfibilas. Já o alongamento de ruptura aumenta com o ângulo, pois é maior o 

trabalho de fratura necessário para o estiramento das microfibilas. 

 A hemicelulose atua como um elemento de ligação entre a celulose e a lignina, não 

estando diretamente correlacionada à resistência e dureza das fibras. Soluções alcalinas de 

hidróxido de sódio e potássio são as mais utilizadas para a extração de hemiceluloses (Azuma 

et al., 1985). 

 A lignina é um polímero de estrutura amorfa, com constituintes aromáticos e alifáticos, 

que une as fibras celulósicas, formando a parede celular. Fornece resitência à compressão ao 

tecido celular e às fibras, enrijecendo a parede celular. A concentração dessas influencia a 

estrutura, as propriedades, a morfologia e a flexibilidade. Fibras com alto teor de lignina serão 

rígidas e fortes (Marinelli et al.,2008). 

 A pectina é um polissacarídeo, rico em ácido galacturônico, presente nas paredes 

celulares e com função aglutinante.  

  A composição dos teores dos constituintes das fibras naturais influencia nas suas 

propriedades de uma forma geral. As tabelas 1.7 e 1.8 mostram os teores dos constituintes e as 

propriedades das fibras respectivamente.  

 

Tabela – 1.7 – Composição das fibras naturais (Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 

2008). 

Constituintes Sisal Coco Algodão Juta Linho Rami Curauá 

Celulose 67-78 36-43 82,7 61-71,5 64,1 68,6 70,7-73 

Hemicelulose 10-14,2 0,15-0,2 5,7 13,6-20 16,7 13,1 13-10 

Lignina 8-11 41-45  12-13 2,0 0,6 7,5-11 

Pectina 10 3-4 5,7 0,2 0,2 1,9  

Solúveis em 

água 

16,2  1,0 1,1 3,9 5,5  

Ceras 2  0,6 0,5 0,5 0,3  
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Tabela - 1.8 – Propriedades mecânicas das fibras vegetais (Banco de dados da BPMCC – 

DEM/UFRN, 2008). 

Fibra Diâmetro 

(µm) 

Densidade 

(g/cm³) 

Resistência 

à tração 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Alongamento 

(%) 

Juta 200 1,3 393-773 26,5 1,5-1,8 

Linho  1,5 345-1035 27,6 2,7-3,2 

Rami  1,5 400-938 61,4-128 3,6-3,8 

Sisal 50-300 1,45 511-635 9,4-22 3-7 

Coco 100-450 1,15-1,45 131-175 4-13 15-40 

Curauá/Ro 49-93  665-1300 20-33  

Curauá/Br 60-100  859-1404 20-36  

 

 

Joshi (2003) comparou as fibras naturais com as fibras de vidro sob vários aspectos e 

analisou a viabilidade da substituição das fibras de vidro pelas fibras naturais em razão do 

baixo peso, baixo custo e por apresentar uma alternativa ambientalmente correta em relação às 

fibras sintéticas. 

 As fibras naturais oferecem várias vantagens em comparação às fibras de vidro, como 

por exemplo: 

 

 As fibras naturais são de fonte renovável; 

 A sua fonte é abundante e de rápida renovação; 

 São de baixo custo; 

 São menos abrasivas em relação às fibras de vidro, o que é um ponto importantíssimo 

quando se considera a reciclagem do material ou o processamento dos compósitos; 

 São atóxicas; 

 São biodegradáveis; 

 Apresentam altas propriedades específicas. 
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As fibras naturais apresentam algumas desvantagens, tais como: 

 

 A falta de uniformidade das propriedades; 

 Alta absorção de umidade; 

 Oferece baixa temperatura de processamento devido à possibilidade de degradação ao 

atingir aproximadamente 200°C. 

 

  As fibras naturais são tradicionalmente utilizadas para a produção de fios, cordas, 

sacarias, mantas, tapetes e artefatos de decoração. Com o avanço tecnológico, as fibras têm 

sido usadas como reforço em materiais compósitos por diversas áreas, tais como, no setor 

automotivo, da construção mecânica, aeroespacial, naval entre outras (Rezende, 2000). Essa 

grande aplicabilidade é devido às mesmas possuírem elevada resistência à tração, alto módulo 

de elasticidade e ser fonte renovável de recursos (Reddy et al., 2008). As fibras usualmente 

são combinadas com matriz poliméricas com o intuito de proteger a fibra e distribuir melhor a 

tensão. A tabela 1.9 apresenta as propriedades mecânicas de fibras vegetais e de fibras 

convencionais usadas como reforço (Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 2008). 

 

Tabela – 1.9 – Propriedades mecânicas das fibras (Banco de dados da BPMCC – DEM/UFRN, 

2008). 

Fibra Resistência à 

tração (MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

(GPa) 

Alongamento 

(%) 

Densidade 

(g/cm³) 

Juta 287 - 597 26,5 1,5 – 1,8 1,3 

Sisal 511 - 635 9,4 - 22 3 - 7 1,45 

Coco 131 - 175 4 - 13 15 - 40 1,15 – 1,45 

Vidro - E 2000 - 3500 70 1,8 – 3,2 2,5 

Kevlar - 49 2800 - 3792 270 - 310 1,4 – 1,8 1,8 – 1,9 
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Um critério importante para a escolha do tipo de fibra é o seu módulo de elasticidade. 

Uma comparação entre os valores da resistência de diversas fibras convencionais e naturais 

mostrou que estas apresentam níveis de resistência específica comparáveis aos das fibras de 

vidro, isso devido às densidades das fibras naturais serem 45% menor em relação à fibra de 

vidro (Kleba e Zabold, 2004). A tabela 1.10 mostra os módulos específicos de diversas fibras. 

 

Tabela – 1.10 – Módulo específico de fibras vegetais e sintéticas (Callister Jr.,2008) 

Fibra Massa específica 

(g/cm³) 

Módulo de 

elasticidade (GPa) 

Módulo 

Específico 

(GPa/(g/cm³)) 

 

Juta 1,3 55 38 

Sisal 1,3 28 22 

Linho 1,5 27 50 

E-Vidro 2,5 72 28 

Abacaxi 1,56 62 40 

Kevlar - 49 1,45 131 125 

PAN - 2 1,75 390 250 

 

 1.5.2.1 – Fibras de juta 

 

Segundo Mir (2009), a juta é uma planta nativa da família das tiliáceas (Corchorus 

capsularis) e essa se apresenta ao longo do caule da planta, em forma de massa anular, 

composta por mais de uma capa de fibras. A mesma é originária da Índia e de Bangladesh. 

Outras espécies também são desenvolvidas na Tailândia e na China. No Brasil, a juta foi 

introduzida nos estados do Amazonas, Pará e São Paulo entre 1950 e 1980, entretanto o seu 

cultivo foi interrompido, pois a fibra de juta quando submetida às ações da luz e umidade, 

perdem parte de sua resistência, entrando em estado de putrefação (Homma, 1998). 
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Uma fibra de juta é formada de microfibrilas com estrutura composta por cadeias 

longas de moléculas de celulose, com lignina e polioses agindo como agentes cimentantes, 

dessa forma, fornecendo resistência e flexibilidade para a fibra (Pimenta e Frollini, 1997). 

As fibras são removidas da planta após um período de submersão em água, etapa essa 

que ocorre a separação da fibra da planta. Em seguida ocorre os processos de desfibramento, 

lavagem e secagem que pode durar semanas (Homma, 1998). A figura 1.10 mostra a fibra e o 

tecido de juta.  

 

             

Figura 1.10 – Fibras e tecido de fibra de juta. (www.rogeliocasado.blogspot.com/ 

www.bazarhorizonte.com.br). 

 

 A fibra de juta é usualmente utilizada em cordas, tecidos de sacarias para a 

acomodação dos produtos para exportação e em carpetes (Mohanty e Mistra, 1995), porém 

tecidos de fibra de juta estão sendo utilizados como reforços nos plásticos reforçados. 

 Na busca pela sustentabilidade, várias pesquisas na área de materiais poliméricos e 

compósitos foram, e estão sendo, realizados para garantir a preservação ambiental, dessa 

forma as fibras naturais ganharam um espaço importante como reforço aos compósitos (Silva 

et al., 2009). A fibra de juta apresenta resistência e módulo de elasticidade elevadas como se 

viu nas tabelas 2.8 e 2.9, fato esse que justifica sua grande utilização em pesquisas. 

http://www.bazarhorizonte.com.br/
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 A fibra de juta vem sendo amplamente investigada como reforço em compósitos 

poliméricos, como por exemplo, tem-se: 

 Mir (2009), analisou o potencial de um compósito de poliéster reforçado com 

tecido de juta no que diz respeito à resistência a tração em função da temperatura, 

fato esse, que constatou uma perda de resistência do compósito a partir de uma 

temperatura de 180°C ; 

  Monteiro et al. (2006)  utilizou resíduos de juta retirados de sacos de aniagem em 

uma matriz de polietileno. Nesse trabalho foram determinadas as propriedades 

mecânicas e conclui-se que à medida que proporção de fibra de juta foi 

aumentando as propriedades mecânicas evoluiu, fato esse, que possibilita esse 

compósito a sua utilização na substituição de materiais convencionais. 

 

1.6 – Propriedades mecânicas dos compósitos 

 

Em sua maioria, os desenvolvimentos dos compósitos têm como objetivos principais à 

aplicação estrutural e dessa forma, as propriedades mecânicas são as que despertam um maior 

interesse para as indústrias. Dentre as propriedades, podemos destacar o módulo de 

elasticidade que está relacionado com a rigidez do compósito (Hage Junior, 1989). 

O módulo de elasticidade ou Young está relacionado com a fração em volume de fibra 

e matriz. As fibras, principalmente as de origem sintéticas, possuem módulos de elasticidade 

maiores em relação às matrizes, assim à medida que aumenta o teor de fibras espera-se um 

aumento na rigidez do compósito. Em relação à rigidez do compósito, outros fatores devem 

ser considerados, tais como, o comprimento da fibra. Fibras curtas dificulta o contato com a 

matriz podendo se desprender facilmente, fibras longas podem dificultar a distribuição na 

matriz e adesão interfacial é fator imprescindível na resistência do material (Paiva et al., 

1999). 

No desenvolvimento do compósito a base de resina termofixa mais resistente, para sua 

fabricação deve-se realizar um balanceamento das propriedades. Como por exemplo, a 
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alteração química das fibras deve melhorar a adesão fibra-matriz. Já uma modificação da 

matriz pode aumentar a resistência ao impacto, mas também pode aumentar a absorção de 

água e pode também tornar o material mais quebradiço. Portanto, devem-se combinar as 

propriedades para o melhor desenvolvimento do compósito (Paiva et al., 1999). 

 

1.6.1 – Fatores que Influenciam nas Propriedades Mecânicas dos Compósitos a Base 

de Fibras 

 

As propriedades mecânicas dos compósitos são afetadas por vários parâmetros. Desde 

o processo de fabricação escolhido (Neto, 2006), qualidade da interface (Reddy, 2008), formas 

de carregamento (Aquino, 1998), mecanismo de dano desenvolvido (Aquino, 1998), 

orientação das fibras (Mendonça, 2005), presença de condições adversas de umidade (Reddy, 

2008), as propriedades dos elementos constituintes (Mendonça, 2005) e a presença de 

descontinuidade (Tinô, 2010). 

Um fator importante que afeta as propriedades mecânicas dos compósitos é a 

configuração do mesmo, ou seja, a forma como estão arranjados os seus componentes, número 

de camadas, a forma como as fibras estão orientadas e distribuídas e o comprimento das fibras 

(Mendonça, 2005). Esses fatores são determinantes, pois influenciam na distribuição das 

tensões quando os mesmos são submetidos aos diversos carregamentos, tais como, tração, 

compressão e cisalhamento. 

A interface esta relacionada com a adesão fibra-matriz. Segundo Reddy (2008) o 

tratamento alcalino nas fibras vegetais melhora a adesão fibra-matriz e como conseqüência a 

resistência do compósito, visto que, as fibras vegetais possuem ceras que prejudicam essa 

adesão. 

A presença de umidade afeta as propriedades mecânicas, uma vez que, compromete a 

estrutura da matriz e interface fibra-matriz (Carvalho, 1992). 

 

Já a presença de descontinuidades afeta consideravelmente as propriedades mecânicas 

dos compósitos, devido à concentração de tensão (Hull, 1988). Segundo Aquino e Tinô 

(2009), que estudaram a influência de um furo concêntrico como descontinuidade nos 

laminados compósitos e concluíram que a presença da descontinuidade influenciou de forma 
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negativa no que diz respeito às propriedades mecânicas de resistência última e deformação a 

fratura.  

Os compósitos reforçados por tecido é caracterizado pela presença de fibras contínuas 

e a presença de anisotropia, como fator preponderante em sua resposta mecânica final. A 

maioria dos compósitos usa como reforço tecidos bidirecionais, orientados a 0/90° ou ±45° em 

relação à direção da carga. 

Para um ensaio de tração uniaxial em um compósito com fibras orientadas a 0/90°, 

essas tensões são passadas às fibras. A presença de descontinuidade geométrica, a tensão 

máxima na seção da descontinuidade pode ser minimizada devido às fibras na direção de 0° 

(Hallet e Wisnom, 2006). Enquanto que para um laminado com fibras orientadas a ±45°, o 

compósito fica submetido diretamente às direções em que atuam as tensões cisalhantes, o que 

acarreta algumas características peculiares (Hufner e Accorsi, 2009): 

 

 Começo de fissuração na matriz; 

 Saturação da matriz e começo do dano na fibra; 

 Região de falha na fibra até a ruptura final; 

 Aproximadamente 25% de linearidade entre a tensão e a deformação. 

 

A presença de descontinuidade acentua ainda mais essas características (Hufner e 

Accorsi, 2009), devido o efeito de concentração de tensão que acarreta perdas nas 

propriedades mecânicas. 

Segundo Hull (1988), o efeito da orientação das fibras na sensibilidade ao entalhe do 

compósito no ensaio de tração uniaxial é observado nas seções das descontinuidades 

geométricas, onde se localiza a região de maiores tensões, como pode ser visto na figura 1.11. 
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(a)                               (b) 

Figura 1.11 – Efeito da orientação das fibras na sensibilidade ao entalhe (a) laminado a 0/90° e 

(b) laminado a ±45° (Hull, 1988). 

 

1.7 – Processos de fabricação dos compósitos poliméricos 

 

 Os processos de fabricação usados na obtenção dos compósitos poliméricos podem ser 

divididos em dois grupos (Mendonça, 2005) que são: os processos de fabricação em molde 

aberto e em molde fechado. O processo classificado como molde aberto tem a característica de 

possuir uma das faces exposta ao ambiente e geralmente a fase de polimerização 

(endurecimento da resina) se dá a temperatura ambiente. Já o processo de fabricação definido 

como molde fechado é realizado com a presença de um molde e um contra-molde, ou seja, 

com nenhuma das faces exposto ao ambiente (Neto, 2004). Nesse processo a fase de 

polimerização, em geral, se dá em moldes aquecidos. 

 Os processos de fabricação mais tradicionalmente em uso para o caso em molde aberto 

podem ser classificados como: moldagem manual (hand lay up), a moldagem à pistola (spray 

up), a moldagem por centrifugação e a moldagem por enrolamento (filament winding). Já os 

processos em moldes fechados mais comuns são: moldagem por compressão (Sheet Molding 

Compound - SMC, High Sheet Molding Compound – HMC, etc), a injeção (Resin Transfer 

Molding – RTM, Resin Injection Molding – RIM, etc) e a pultrusão (Mendonça, 2005). 

Regiões de 

concentração 

de tensões 
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A escolha do processo adequado depende de vários parâmetros, tais como, forma, 

dimensão, propriedades mecânicas desejadas e o custo. 

Em geral os processos de fabricação de compósitos obedecem quatro etapas: 

1. Impregnação do reforço (fibras) pela resina; 

2. Adaptação do material compósito ao molde; 

3. Endurecimento da resina (cura); 

4. Desmolde da peça final. 

 

1.7.1 – Processo de fabricação por moldagem manual  

 

 O processo de moldagem por laminação manual (hand lay-up) é até hoje o mais 

utilizado em produções de pequenas séries e peças de grande superfície, muito disso se deve o 

fato de ser um método econômico por apresentar um baixo investimento e não necessitar de 

uma mão de obra especializada. Entretanto, apresenta o inconveniente de uma produção baixa, 

maior necessidade de mão de obra e maior possibilidade de defeitos de fabricação (Neto, 

2004). 

 O procedimento 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 compactação das fibras e eliminação das bolhas de ar. Esse 

processo se realiza a temperatura ambiente, bem como o endurecimento (cura) da resina. Na 

etapa final é realizado o processo de desmoldagem. A figura 1.12 representa esse processo. 
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Figura 1.12 – Laminação Manual - (www.flexidynamic.com/method.htm) 

 

1.8– Sensibilidade à descontinuidade geométrica nos materiais compósitos 

 

 Como discutido anteriormente, a presença de descontinuidade geométrica afeta 

negativamente as propriedades mecânicas do material compósito. Essas descontinuidades 

podem ser ranhuras, entalhes e furos. Tanto nos materiais compósitos como nos materiais 

convencionais a alteração brusca da seção de área de um elemento estrutural acarreta o 

fenômeno denominado de concentração de tensão (Aquino e Tinô, 2009). 

Um fator primordial para os materiais estruturais, incluindo o compósito, são as 

propriedades mecânicas e estudo da concentração de tensão, visto que, a presença de 

descontinuidades geométricas leva os materiais a suportar cargas menores (Al-Qureshi, 1986; 

Lin Ye et al., 1998).  

Essa concentração de tensão ocorre devido a um acúmulo de energia, no qual o fluxo 

de tensão próxima (região lateral) da descontinuidade geométrica passa a ter um valor bem 

maior de tensão média nessa região em relação às áreas mais afastadas das descontinuidades, e 

é nessa região onde trincas são originadas e propagadas as até a ruptura final do material 

http://www.flexidynamic.com/method.htm
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(Awerbuch e Madhukar, 1985). As regiões próximas as descontinuidades geométricas são as 

que apresentam os maiores níveis de tensão e que na verdade faz a resistência do material 

diminuir, quando comparada à resistência do mesmo material sem a presença da 

descontinuidade. 

Descontinuidades geométricas na forma de entalhes são muito encontradas em 

elementos estruturais nas mais diversas aplicações, principalmente em mecanismos de 

acoplamentos. Para os materiais estruturais, incluindo os compósitos, um estudo detalhado 

dessa geometria deve ser levar em consideração a profundidade do entalhe e a geometria do 

mesmo, pois quando maior a profundidade (c) e mais agudo o entalhe, menor será a resistência 

do material. Essa perda da resistência é ocasionada por duas razões: em primeiro lugar ocorre 

uma redução da área da placa e em segundo lugar produz esforços de concentração de tensão 

nas pontas do entalhe (Hull, 1988).  

As figuras 1.13 (a) e 1.13 (b) mostram uma placa com entalhe em um material elástico 

isotrópico submetido a uma carga estática de tração uniaxial (σ), e a perda da resistência do 

material em função da profundidade c e da forma do entalhe. 

 

 

Figura 1.13 (a) – Ensaio de tração numa placa com entalhe; (b) – Resistência do material em 

relação à profundidade e forma do entalhe (Hull, 1988). 

 

 

(a) (b) 
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O gráfico 1 (figura 1.13 (b)), apresenta a perda da resistência de um material em um 

ensaio de tração numa placa com um entalhe, onde sua pontas são arredondadas. Enquanto que 

no gráfico 2 (figura 1.13 (b)), representa-se o mesmo ensaio, sendo que, a geometria do 

entalhe apresenta suas pontas agudas. O que é observado é que a perda da resistência no 

gráfico 2 é mais acentuada e ambos diminuem sua resistência à medida que a profundidade do 

entalhe aumenta. 

 O fator de concentração K é um parâmetro quantitativo da intensidade de fenômeno da 

concentração de tensão e é aplicado de forma gráfica e prática na maioria dos materiais 

(Hibbeler, 2004). Ele é determinado pela razão entre a tensão máxima que ocorre na 

vizinhança da descontinuidade geométrica e a tensão média determinada nesta mesma seção, 

sendo longe da descontinuidade (Shigley, 1989). 

Sabe-se que a presença do entalhe afeta as propriedades mecânicas dos materiais, 

incluindo o compósito, assim especificar a perda de resistência se torna imprescindível.                                                                    

Segundo Lin Ye et al. (1998) essa diminuição da resistência do material, também denominado 

de Resistência Residual, é dada pela razão: 

SD

CDRS



                                                     (1.1) 

Onde: σCD é a resistência última do material com a descontinuidade geométrica e 

          σSD é a resistência última do material sem a descontinuidade geométrica. 

Assim, 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.  

O estudo desse fenômeno nos materiais compósitos é complexo pois estes não são 

serem considerados homogêneos e isotrópicos, como os metais, por exemplo, onde o 

fenômeno da concentração de tensão pode ser analisado de forma simples através de tabelas e 

gráficos, com dados do tipo de carregamento e geometria da peça (Hibbeler, 2004). 

Portanto, para os materiais compósitos a técnica mais viável e utilizável é a 

experimental. As principais técnicas experimentais, modelos numéricos e teóricos usados para 
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o estudo da presença da descontinuidade geométrica em materiais compósitos são (Hallett et 

al., 2009): 

 

 Fotoelasticidade: este ensaio consiste na incidência de luz polarizada no material que 

está sendo submetido a um carregamento, que por sua vez produz franjas que provocam luzes 

de diferentes cores no material, onde cada cor representa uma faixa de tensão e/ou 

deformação; 

 ESPI (interferômetro eletrônico padrão a laser): método de ensaio não-destrutivos 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 5766-02, 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 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. 

 

1.9 – Mecanismos de dano em materiais compósitos 

 

 

 As características das estruturas de material compósito é que, na maioria dos casos, a 

falha não é um único evento, mas uma seqüência gradual de micro trincas, delaminações e 

falha das fibras levando ao colapso da estrutura que é conhecido como “dano” (Reifsnider, 

1982). 

 A busca pelo conhecimento micromecânico da falha ajuda a compreender como são os 

mecanismos de dano. Um laminado compósito polimérico pode sofrer diversos tipos de falhas. 

Elas podem ocorrer na fibra, na matriz ou na interface entre elas. 
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 O tipo e a forma do dano podem ser influenciados por diversos fatores, tais como, 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 descontinuidade 

geométrica (Aquino et. al., 2007). 

 Devido à dependência do mecanismo a todos esses fatores, se torna difícil prever onde 

e como um dano se forma e, até mesmo, a sua propagação em um material compósito. 

Segundo Hull (1988), a formação e a propagação do dano são muito sensível aos fatores acima 

citados, dessa forma, ocorrendo alguma variação desses fatores, ocorrerá mudanças nos 

mecanismo de danos.  

 Segundo a norma ASTM D 5766-02, a fratura final em laminados com presença de 

descontinuidade geométrica (entalhe e furo) sempre deverá ocorrer na seção da área com 

presença dessas descontinuidades. 

 Os principais tipos de danos encontrados nos materiais compósitos laminados são 

(Hull, 1988 e Aquino et. al., 2007): 

 Fissuração na matriz – ocorrência de uma ou mais fissuras na matriz do material 

compósito e também definida como fratura coesiva na matriz. 

 Ruptura da fibra – ocorrência da ruptura transversal e/ou longitudinal da fibra, sendo 

nesse último caso definida como fratura coesiva na fibra. 

 Desaderência fibra/matriz – separação na interface entre fibra e matriz, definida como 

fratura adesiva. 

 Delaminação – desaderência entre as camadas de um compósito laminado. 

 

Na figura 1.14 mostra-se um exemplo de fissuração na matriz num laminado 

compósito de manta de vidro impregnado com resina de poliéster insaturado e submetido a um 

carregamento de tração uniaxial. 
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Figura 1.14 – Fissuração na matriz de um laminado compósito (Banco de dados da BPMCC – 

DEM/UFRN, 2008). 

 

Na figura 1.15 mostra-se um exemplo de fratura coesiva na fibra e coesiva na matriz 

em laminado de manta de fibra de vidro/poliéster submetido à tração uniaxial. 

 

 

 
 

Figura 1.15 – Fratura coesiva na fibra e coesiva na matriz (Banco de dados da BPMCC – 

DEM/UFRN, 2008). 

 

 

Fratura coesiva 

na matriz 
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 Na figura 1.16 mostra-se a presença de uma delaminação em um laminado compósito 

de tecido de fibra de vidro/poliéster submetido a uma carga de tração uniaxial. 

 

 

 

Figura 1.16 – Delaminação entre as camadas de um laminado compósito (Banco de dados da 

BPMCC – DEM/UFRN, 2008). 

 

O modo de falha para ensaio de tração uniaxial segundo as normas ASTM D 5766-02 e 

ASTM D 3039-08, ou seja, para laminados com ou sem a presença de descontinuidade 

geométrica pode ser codificado de acordo com a tabela 1.11 e ilustrado com a figura 1.17. 

 

Tabela 1.11 – Codificação dos modos de falha aceitáveis para o ensaio de tração uniaxial 

(ASTM D 3039-08). 
 

CÓDIGO 
 

DEFINIÇÃO DO CÓDIGO 

LIT Lateral no topo e dentro da lingüeta 

GAT No topo e dentro da lingüeta 

LAT No topo e dentro da lingüeta, mas lateral 

DGM Delaminação na borda e no meio do galgo 

LGM Lateral e no meio do galgo 

SGM No meio do galgo com fendas longitudinais 

AGM Angular e no meio do galgo 

XGM Explosiva e no meio do galgo 

Delaminação 

 

Camada de 

fibra de vidro 

 

Camada de 

fibra de vidro 
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Figura 1.17 – Ilustração para a codificação dos modos de falha aceitáveis para o ensaio de 

tração uniaxial (ASTM D 3039-08; ASTM D 5766-02). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 2.1 – Desenvolvimento dos laminados compósitos 

 

 

O compósito híbrido foi desenvolvido industrialmente através do processo de 

laminação manual (hand lay-up), utilizando a resina poliéster ortoftálica (Novapol L120) 

como matriz e reforçada com uma associação de reforços sintético (fibras de vidro/E) e 

vegetal (fibras de juta). O compósito híbrido foi concebido na forma de um laminado, com 05 

(cinco) camadas rigidamente aderidas e dispostas de forma diferente caracterizando desta 

forma diferentes configurações para o mesmo. Todos os reforços utilizados são na forma de 

tecidos planos bidirecionais. Os tecidos bidirecionais de fibra de vidro e de fibra de juta 

apresentam uma gramatura respectivamente de 650 g/m² e 306,10 g/m². 

Os laminados compósitos híbridos foram fabricados com 2 configurações distintas e 

definidas como: 

 Laminado Compósito com todas as camadas com orientações das fibras de 0/90º com 

relação à direção de aplicação da carga e definido como LC (0/90º). 

 Laminado Compósito com os tecidos nas camadas externas com orientações das fibras 

de ±45º e as três camadas restantes com orientações das fibras de 0/90º, todas com 

relação à direção de aplicação da carga e definido como LC (±45º). 

Os tecidos utilizados como reforços estão mostrados na figura 2.1 a e b, enquanto que 

as configurações propostas para os laminados LC (0/90º) e LC (±45º) estão ilustradas nas 

figuras 2.2 e 2.3. 

        

(a)                                                                 (b) 

Figura 2.1 – Tecidos bidirecionais. a) Fibras de vidro; b) Fibras de juta. 
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Figura 2.2 – Configuração do laminado LC (0/90º) 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Configuração do laminado LC (±45º)  

 

 

As espessuras dos laminados compósitos foram de 6,0 mm para LC (0/90°) e de 5,5 

mm para LC (±45°). As fibras vegetais foram utilizadas na forma “in natura”, de forma a não 

encarecer o produto final.  

Para cada tipo de configuração, LC (0/90º) e LC (±45º), foram feitos entalhes 

semicirculares nos corpos de provas localizados lateralmente de forma a reduzir a seção 
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transversal dos mesmos. O objetivo é de se estudar a influência da presença dos mesmos nas 

propriedades mecânicas e características da fratura dos laminados.  Os corpos de prova dos 

laminados compósitos, agora com os entalhes semicirculares foram definidos como LCE 

(±45º) e LCE (0/90º). Para facilitar o entendimento do trabalho esses corpos de provas serão 

denominados de “Laminados Compósitos Entalhados” (LCE). 

 

2.2 – Determinação da densidade volumétrica 

 

 

 A densidade volumétrica dos compósitos foi determinada utilizando à norma ASTM D 

792 – 08. Foram confeccionadas amostras de 25x25 mm, as quais 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 compósitos foi calculada utilizando a equação 2.1. 

 

 

                 dwc

c0,9975
D




                                                             (2.1)  
 

 

Onde: 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 imersa em água (g);  

         D é a densidade volumétrica do laminado (g/cm³). 

A constante de 0,9975 corresponde ao valor da densidade da água a 23°C, temperatura 

na qual foi realizado o ensaio. 

 

 

2.3 – Ensaio de tração uniaxial 

 

As propriedades mecânicas de resistência última, módulo de elasticidade (longitudinal)  

e alongamento  dos laminados compósitos LC(0/90º) e LC(±45º), foram determinados pelo 

ensaio de tração uniaxial através da norma ASTM D 3039-08, enquanto que para  os 

laminados entalhados, essas propriedades foram determinadas pela norma ASTM D 5766–02. 

Ressalta-se que a norma ASTM D 5766-02 é recomendada para ensaios de tração uniaxial em 
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corpos de prova com presença de um furo concêntrico (seção longitudinal) e foi utilizada 

nesse trabalho por falta de norma específica para o caso da presença de entalhes 

semicirculares. A mesma é, inclusive, responsável pela escolha do raio do entalhe já que a 

razão entre o diâmetro do entalhe x largura da amostra deve ser mantida em 6,0 (seis) que é a 

mesma para o caso do furo. Com isso a área da seção transversal na seção de descontinuidade 

permanece a mesma (caso fosse usado o furo). 

Os ensaios mecânicos foram realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais do 

Centro de Tecnologia do CTGÁS/RN, e à temperatura ambiente (em torno de 26°C). 

 Para o cálculo do módulo de elasticidade considerou-se os valores de tensão e 

deformação em torno de 50% da carga de ruptura, dessa forma evitando a influência do início 

do dano no cálculo do mesmo. Esse procedimento foi utilizado para todas as configurações. 

 A realização dos ensaios utilizou-se uma máquina de Ensaios Universal Mecânica 

(AGI – 250 KN Shimatzu) com capacidade máxima de 25T, mostrada na figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Máquina de Ensaios Universal Mecânica (AGI – 250 KN Shimatzu) 
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2.4 – Elaboração dos corpos de prova 

 

A primeira etapa consiste no corte dos corpos de provas seguida dos processos de 

lixamento e polimento nas faces cortadas. Na fase de corte dos CP’s foi utilizado um disco de 

corte com fio diamantado para evitar possíveis danos nas camadas de fibras de vidro. Na fase 

de metalografia foram utilizadas lixas d`água de números 150, 180, 240, 320, 400 e 600, e o 

polimento foi realizado em uma politriz motorizada, tendo como abrasivo a alumina de 0,01 

mícron. 

Para os corpos de prova com entalhes semicirculares, LCE (±45º) e LCE (0/90º), os 

mesmos foram feitos com raio de 3 mm através do processo de fresamento. Os entalhes em 

seguida foram lixados e polidos seguindo o mesmo procedimento descrito anteriormente. 

Após a preparação das amostras, esses foram submetidos ao procedimento de 

medições, sendo as dimensões de cada corpo de prova obtidas utilizando–se um paquímetro 

digital de resolução 0,01 mm. Como a espessura apresenta variações em função do processo 

de fabricação, foram necessários pelo menos 5 medidas na região do galgo (comprimento útil 

do cp) para obtenção do valor médio das dimensões de cada corpo de prova. 

Foram confeccionados 7 (sete) corpos de prova para cada configuração, totalizando  28 

amostras.  

 As figuras 2.5 (a), (b), (c) e (d) mostram os corpos de prova com e sem a presença do 

entalhe semicircular. 

 As dimensões dos corpos de prova sem entalhes obedecem à norma ASTM D 3039-08 

e as dimensões do comprimento, comprimento útil (galgo) e da largura são, respectivamente, 

250 mm, 127 mm e 25 mm. Para os corpos de prova com entalhes as dimensões seguem a 

norma ASTM D 5766-02 e as dimensões do comprimento, comprimento útil, largura e raio do 

entalhe são respectivamente 250 mm, 127 mm, 36 mm e 3 mm.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2.5 – Corpos de prova para os ensaios mecânicos: (a) LC (0/90°), (b) LC (±45°), (c) 

LCE (0/90°) e (d) LCE (±45°). 

 

2.5 – Análise dos danos obtidos nos ensaios 

 

Os estudos das características das fraturas desenvolvidas nos corpos de prova foram 

realizados em duas etapas: a primeira constitui em uma análise macroscópica da falha 

mecânica com o intuito de se especificar a formação e distribuição da fratura ao longo do 

comprimento do corpo de prova. A segunda constitui em uma análise microscópica óptica da 

fratura de forma a detectar fraturas dos tipos adesivas, coesivas e delaminações. 

Para o estudo macroscópico da fratura a análise do processo de fratura foi feita com 

base na norma ASTM D 3039-08.  

 Em relação à análise microscópica utilizou – se um microscópico ótico GX51 da marca 

OLYMPUS (figura 2.6), com ampliações entre 100 e 500 vezes para a obtenção das imagens 
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das regiões fraturadas. O ensaio foi realizado no laboratório de Metalografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Figura 2.6 – Microscópio ótico (Laboratório de metalografia/UFRN).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo, a princípio, são apresentados os resultados de densidade volumétrica 

para os laminados LC (±45°) e LC (0/90°). Posteriormente são mostrados os resultados dos 

ensaios de tração uniaxial e o estudo das características das fraturas em níveis macroscópico e 

microscópico para cada laminado.   

 Além disso, foi realizado um estudo comparativo entre os resultados obtidos para todas 

as configurações com o intuito de analisar o efeito da presença do entalhe semicircular nas 

propriedades mecânicas, tais como, resistência última à tração, módulo de elasticidade 

(determinado na direção de aplicação da carga) e deformação de fratura. 

 

3.1 – Ensaio de densidade volumétrica  

 

 As densidades volumétricas dos compósitos são apresentadas na tabela 3.1. Por estes 

resultados, percebe-se que ambos os laminados possuem densidades baixas, o que é excelente 

para aplicações em estruturas leves. Ressalta-se também que os dois laminados apresentam a 

mesma densidade volumétrica, não apresentando qualquer influência nos resultados obtidos 

com relação à resposta final do material. 

 

Tabela 3.1 – Densidade volumétrica dos compósitos. 

Laminado LC (±45°) LC (0/90°) 

Densidade (g/cm³) 1,25 1,26 

 

 

3.2 – Ensaio de tração uniaxial para o laminado LC (0/90°) 

 

 

A figura 3.1 mostra o gráfico Tensão x Deformação para o laminado LC (0/90°) em 

um ensaio de tração uniaxial. De uma forma geral, o material apresenta um comportamento 

“frágil” até a fratura, ou seja, sem a presença do fenômeno do escoamento o qual é 

característico dos materiais de comportamento dúctil.  

 Observa-se que, em uma faixa que se estende até aproximadamente metade da carga 

aplicada no material, o mesmo apresenta um comportamento que pode ser considerado linear 
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elástico entre a tensão e a deformação. Essa característica é comum aos laminados compósitos 

à base de resina poliéster (termofixas) e fibras sintéticas (Aquino et al., 2007). 

 

 

Figura 3.1 – Gráfico Tensão x Deformação para o LC (0/90°). Tração uniaxial. 

 

 

            Os valores médios obtidos para a resistência última à tração, módulo de elasticidade 

longitudinal e deformação de ruptura para o LC (0/90°), são mostrado na tabela 3.2. Essa 

apresenta também as dispersões percentuais que são consideradas altas, isso devido ao tipo de 

reforço (tecido de vidro bidirecional) e como conseqüência a presença da anisotropia. As 

dispersões se referem à diferença absoluta ocorrida entre os valores máximos e mínimos 

obtidos no ensaio para cada parâmetro analisado. 

 

Tabela 3.2 – Propriedades mecânicas do LC (0/90°) à tração uniaxial 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 40,1 15,9 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,9 16,4 

Deformação de ruptura (%) 2,6 27,1 
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3.2.1 – Característica da fratura do LC (0/90°) submetido à tração uniaxial 

 

 Na figura 3.2 são apresentados alguns corpos de prova pós-ensaio do compósito 

laminado LC (0/90°). Observa-se que a fratura foi bastante localizada, apresentando a 

característica de fratura frágil (perpendicular a direção da aplicação da carga) com 

rompimento total das camadas de fibras de juta e rasgamento na camada de fibra de vidro. 

Esse rasgamento é característico do reforço de fibra de vidro na forma de tecido. Ressalta-se 

também que esse rasgamento torna-se mais visível no momento da retirada do corpo de prova 

da máquina de ensaio. Todos os corpos de prova apresentaram uma fratura final do tipo LGM 

(fratura lateral na região mediana do galgo). 

 

  

 

Figura 3.2 – CP’s pós-ensaio do compósito LC (0/90°). Tração uniaxial. 

 

 Na análise da fratura em nível microscópico além da fissuração na matriz foram 

observadas características de dano como fratura adesiva, ruptura de fibras e fendas 

longitudinais. Não foi observada a presença de delaminação entre as camadas. 

 Na figura 3.3 mostra-se a fissuração na matriz atravessando as camadas do laminado. 

Já os tipos de fraturas: adesiva, coesivas na matriz e fibras, são mostradas na figura 3.4.  

 Na figura 3.5 são mostradas micrografias ópticas da região próxima à fratura final, 

onde é possível visualizar, por exemplo, a presença de fendas longitudinais na camada de 

vidro e a ruptura da fibra de vidro. 

  

  

 

Direção do carregamento Rasgamento da fibra de vidro 
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Figura 3.3 – Características da fratura no laminado LC (0/90°). Tração uniaxial. 

 

 

 

                             

Figura 3.4 – Características da fratura no laminado LC (0/90°). Tração uniaxial. 
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Figura 3.5 – Características da fratura no laminado LC (0/90°). Tração uniaxial 

 

 

3.3 – Ensaio de Tração Uniaxial para o laminado LC (±45°) 

 

 Na figura 3.6 é apresentado o gráfico Tensão x Deformação para o laminado LC 

(±45°), observa-se que a presença da camada externa com fibras orientadas a ± 45º exerce uma 

influência mais direta no comportamento entre a tensão e a deformação, já que  observa-se 

uma não linearidade (efeito do cisalhamento nas camadas externas) entre esses parâmetros 

deste o inicio do ensaio 

 

Figura 3.6 – Gráfico Tensão x Deformação para o LC (±45°). Tração uniaxial. 
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 O laminado mostra o mesmo comportamento “frágil” até a fratura encontrada no 

laminado LC (0/90º). Destaque se faz para a uniformidade obtida nos dados quando 

comparada aos resultados do laminado LC (0/90º). 

Na tabela 3.3 mostra-se os resultados obtidos com os valores médios de resistência 

última à tração (MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) e deformação de ruptura 

(%); além dos valores de suas respectivas dispersões. 

 

Tabela 3.3 – Propriedades mecânicas do LC (±45°) à tração uniaxial 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 58,2 3,7 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,7 10,2 

Deformação de ruptura (%) 2,8 9,9 

 

 

 Os valores de dispersão do compósito laminado LC (±45°) em relação ao LC (0/90°) 

são menores, isso pode ser devido a um maior percentual de resina (detectado pela maior 

espessura do laminado LC (0/90°)), o que leva a uma maior possibilidade de defeitos de 

fabricação, como por exemplo presença de “bolhas” devido ao processo de volatilização da 

resina. A figura 3.7 mostra esse fenômeno para o laminado LC (0/90°). 

 

 

Figura 3.7 – Defeitos de fabricação no laminado LC (0/90°). 
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3.3.1 – Característica da fratura do LC (±45°) submetido à tração uniaxial 

 

 Na figura 3.8 são apresentados corpos de prova fraturados do compósito laminado LC 

(±45°). Na análise macroscópica da característica da fratura, observa-se que a fratura foi 

bastante localizada e sem grandes variações nas regiões distantes da fratura final. Ocorreu à 

presença do fenômeno do rasgamento das fibras de vidro, maior em relação ao compósito LC 

(0/90°). Todos os corpos de prova apresentaram uma fratura final do tipo LGM. 

 O fenômeno de rasgamento se restringe à camada de fibra de vidro, visto que as fibras 

de juta apresentam uma resistência à tração muito menor.  

 

 

Figura 3.8 – Análise macroscópica da região de fratura do LC (±45°). Tração uniaxial. 

 

 Nas figuras 3.9 e 3.10 são mostradas micrografias ópticas das regiões próximas à 

fratura final, onde pode se comprovar a presença de microfissuras transversais à aplicação da 

carga, fratura coesiva na matriz e adesiva na interface matriz/juta. Além disso, apresentou, 

também, fraturas adesivas (interface matriz/fibra de vidro) e coesivas na fibra de vidro. Para 

esse tipo de laminado não foi observada a presença de delaminação entre as camadas. 

 

 

 

Figura 3.9 – Microfissura transversal – camada de fibra de juta – Tração uniaxial no laminado 

LC (±45°). 
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Figura 3.10 – Fratura adesiva – camada de fibra de vidro – Tração uniaxial no laminado LC 

(±45°). 
  

  

3.4 – Ensaio de Tração Uniaxial para o laminado LCE (0/90°) 

 

 Para o laminado LCE (0/90°), o gráfico Tensão x Deformação obtido nos ensaios de 

tração uniaxial é mostrado na figura 3.11.  

 

 

 
Figura 3.11 – Gráfico Tensão x Deformação para LCE (0/90°). 
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 Um comportamento tensão x deformação semelhante ao do laminado LC (0/90°) foi 

observado, ou seja, pelo menos no que diz respeito a esse comportamento, a presença do 

entalhe não ocasionou influência. Ressalta-se apenas uma maior dispersão dos resultados.  

 Na tabela 3.4 mostra-se os valores médios das propriedades mecânicas, tais como, 

resistência última à tração (MPa), o módulo de elasticidade longitudinal (GPa) e a deformação 

de ruptura (%) e seus respectivos  valores de dispersões.  

 

Tabela 3.4 – Propriedades mecânicas do LCE (0/90°) à tração uniaxial 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 31,2 20 

Módulo de elasticidade (GPa) 2,5 14 

Deformação de ruptura (%) 1, 7 26,8 

 

3.4.1 – Característica da fratura do LCE (0/90°) submetido à tração uniaxial 

 

 A análise macroscópica da característica final de fratura para o LCE (0/90°) mostra um 

dano que se inicia com fissurações (transversal à aplicação da carga) na matriz.  Assim, como 

no LC (0/90°), a fratura final no LCE (0/90°) ocorre no meio do galgo (LGM) e na seção do 

entalhe devido ao efeito da concentração de tensão, ver figura 3.12.  

 

Figura 3.12 - Fissurações na matriz que ocorreram no LCE (0/90º). Corpo de prova no 

instante da fatura final. 
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 Na figura 3.13 mostra-se o corpo de prova após o ensaio de tração uniaxial para o 

laminado LCE (0/90°). A análise macroscópica da região de fratura mostra uma fratura 

localizada no entalhe e o rasgamento da fibra de vidro que é menor em relação ao compósito 

laminado LC (0/90°).  Para esse tipo de laminado, a presença do entalhe não produziu 

delaminação entre as camadas. 

  

 

 

Figura 3.13 – Região da fratura para o laminado LCE (0/90°). 

 

 Em relação à análise da microscopia óptica para o compósito laminado LCE (0/90°) 

ocorreram fissuras transversais na matriz originando fratura coesiva na matriz, fratura adesiva 

principalmente nas interfaces matriz/fibras de vidro.  

 A figura 3.14 mostra todo esse processo de fratura, inclusive a fissura atravessando as 

camadas de fibras de juta e de fibras de vidro. 

  

 

Figura 3.14 – Fissuração na matriz no laminado LCE (0/90°). 
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 Na figura 3.15 mostra-se a fratura adesiva na camada de fibra de vidro no laminado 

compósito LCE (0/90°). 

 

Figura 3.15 – Fratura adesiva no laminado LCE (0/90°). 

 

3.5 – Ensaio de Tração Uniaxial para o laminado LCE (±45°) 

 

 A resposta do laminado LCE (±45°) frente ao carregamento de tração uniaxial é 

mostrada no gráfico Tensão x Deformação na figura 3.16. De forma semelhante, como ocorreu 

nesse mesmo laminado sem a presença de entalhe, não ocorreu linearidade entre a tensão e a 

deformação e a fratura mostra característica “frágil”.  

 

Figura 3.16 – Gráfico Tensão x Deformação para o laminado LCE (±45°). 
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 Como característica do próprio laminado o nível de dispersão encontrado nos ensaios é 

bem menor quando comparado ao laminado LC (0/90°) e LCE (0/90°). Na tabela 3.5 são 

mostrados os valores médios das propriedades mecânicas de resistência à tração (MPa), 

módulo de elasticidade longitudinal (GPa) e deformação de ruptura (%), além dos valores de 

suas respectivas dispersões. Os valores das dispersões foram próximos ao LC (±45°), salvo 

para resistência última à tração. 

Tabela 3.5 – Propriedades mecânicas do LCE (±45°) à tração uniaxial 

Propriedades mecânicas Valores médios Dispersões (%) 

Resistência última (MPa) 53,4 8,3 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,0 9,6 

Deformação de ruptura (%) 2,8 9,7 

 

 

3.5.1 – Característica da fratura do LCE (±45°) submetido à tração uniaxial 

 

 No que diz respeito à característica da fratura final para o laminado LCE (±45°), a 

análise macroscópica apresenta um dano que se inicia com a fissuração na matriz, transversal 

à aplicação da carga como mostra a figura 3.17. A fratura final para o laminado LCE (±45°) 

foi concentrada na seção do entalhe. A fratura ocorreu no meio do galgo (LGM) como no 

laminado LC (±45°). 

   

 

3.17 - Fissurações na matriz no laminado LCE (±45°). Corpo de prova na da fratura final. 
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 A figura 3.18 apresenta a região final da fratura da seção do entalhe, como nos outros 

laminados aqui analisados, o rasgamento da fibra de vidro foi observado, entretanto esse foi 

menor comparado com o laminado LC (±45°). A fratura final foi bastante localizada não 

sendo observado delaminação entre as camadas. 

 

 

 

Figura 3.18 – Região da fratura final para o laminado LCE (±45°). 

 

 Em relação à análise da fratura realizada pela a microscopia óptica no compósito 

laminado LCE (±45°), foram observadas fraturas coesivas na matriz e fratura adesiva, ou seja, 

desaderência na interface fibra/matriz na camada de fibra de vidro. Isso ocorre 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. Característica de dano como a fratura adesiva na 

interface matriz/fibra de vidro, originada pela fissuração na matriz, foi observada e ilustrada 

na figura 3.19.   

 

 
 

Figura 3.19 – Fissuração na matriz e fratura adesiva na camada de fibra de vidro no laminado 

LCE (±45°). 
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 A figura 3.20 mostra a região de fratura final (seção do entalhe) onde se visualiza as 

rupturas das camadas de fibra de juta e das camadas de fibra de vidro. 

 

 

 
 

Figura 3.20 – Ruptura das camadas de fibra de vidro e juta no laminado LCE (±45°). 

 

 

3.6 – Comparativo entre os laminados LC (0/90°) e LCE (0/90°) 

 

  

 Um estudo comparativo, relacionado com a influência da presença dos entalhes semi-

circulares, nas propriedades mecânicas de resistência última à tração, módulo de elasticidade 

longitudinal e deformação de ruptura, é apresentado na figura 3.21.  

 Para todos os parâmetros estudos observa-se uma perda generalizada de todos eles com 

a presença dos entalhes na seção longitudinal.  Com relação à resistência do compósito, a 

perda foi de 22%. No que diz respeito ao módulo de elasticidade a perda de 14,9% e com 

relação à deformação a fratura, a mesma foi de 32,8%. O fenômeno da concentração de tensão 

afetou de forma mais rigorosa a resistência do laminado LC (0/90°) quando comparada à 

rigidez. 
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                                (a)                                                                          (b) 

 

(c) 

 

Figura 3.21 – Estudo comparativo entre os laminados LC (0/90°) e LCE (0/90°). (a) 

Resistência última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação de ruptura. 

 

  

3.7 – Comparativo entre os laminados LC (±45°) e LCE (±45°) 

 

 

 A influência da presença dos entalhes semi-circulares encontra-se registrada nos 

gráficos da figura 3.22. Os mesmos mostram os valores médios das propriedades mecânicas 

obtidas para os laminados compósitos LC (±45°) e LCE (±45°). 

 Diferente do laminado LC (0/90°), não foi registrado um comportamento uniforme 

com relação às propriedades mecânicas obtidas. Foi registrada uma perda na resistência 

enquanto que o módulo elástico registrou um ganho com a presença dos entalhes. Já a 

deformação de ruptura se mostrou inalterada uma vez que a pequena perda observada 

encontra-se dentro da margem de dispersão. Os resultados obtidos do laminado LCE (±45°) 

com relação ao laminado LC (±45°) podem ser resumidos da seguinte forma: 
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 Resistência última á tração: - 9,0%; 

 Módulo de elasticidade: + 9,8% e  

 Deformação de ruptura: - 0,93%. 

 

                             
                                                                                                 

(a)                                                                           (b)                                                          

 

                                                              (c) 

 

Figura 3.22 - Propriedades mecânicas em tração uniaxial dos laminados LC (±45°) e LCE 

(±45°). (a) Resistência última à tração, (b) Módulo de elasticidade, (c) Deformação de ruptura. 

 

  

 A perda de resistência deste laminado foi bem inferior em relação ao laminado LC 

(0/90°), apenas 9,0%, mas mesmo assim deve ser um valor considerado em relação a projetos 

estruturais.  

 A presença das camadas externas do laminado com orientações de fibras à ±45°, 

juntamente com o efeito do cisalhamento nessa camada, influi de forma menos rigorosa no 

fenômeno da concentração de tensão. Resultados semelhantes foram obtidos para esse mesmo 
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laminado quando em presença de “furo” circular na seção longitudinal (Aquino e Fontes, 

2010). 

 

3.8 – Resistência Residual para os laminados compósitos 

 

 

A razão da resistência do material com descontinuidade geométrica e sem 

descontinuidade é denominada de Resistência Residual (RS) (O’Higgins et al., 2008). 

As tabelas 3.6 e 3.7 mostram a resistência residual para todos os laminados com 

presença de entalhes semi-circulares que foram determinadas pela equação 1.1 (página 33): 

 Laminados LC (0/90°) e LCE (0/90°) 

Tabela 3.6 – Resistência residual para os laminados LC (0/90°) e LCE (0/90°) 

Tensão última para o 

laminado LCE (0/90°) 

Tensão última para o 

laminado LC (0/90°) 

Resistência residual 

31,2 MPa 40,1 MPa 0,8 

 

        

 Laminados LC (±45°) e LCE (±45°) 
 

Tabela 3.7 – Resistência residual para os laminados LC (±45°) e LCE (±45°) 

Tensão última para o 

laminado LCE (±45°) 

Tensão última para o 

laminado LC (±45°) 

Resistência residual 

53,44 MPa 58,24 MPa 0,9 

 

 Em relação à Resistência Residual pode-se dizer que o menor valor foi encontrado para 

o laminado LCE (0/90°), ou seja, representando uma perda maior na capacidade de suporte de 

carga no mesmo.  Portanto, caso seja necessário a escolha de uma configuração mais 

insensível ao entalhe semi-circular, é recomendado optar pela configuração LCE (±45°). 

 

3.9 – Visão geral do comportamento mecânico dos laminados compósitos na Tração 

Uniaxial 

A resposta mecânica dos materiais compósitos depende de vários fatores, tais como, 

propriedades dos constituintes, tipos de reforço e matriz, percentuais dos constituintes e 
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principalmente da distribuição e orientação das fibras (anisotropia) (Herakovich). No trabalho 

de pesquisa em questão tem-se pelo menos a presença da anisotropia, retratada nas diferentes 

configurações (envolvendo orientações das fibras nas camadas dos laminados) com relação à 

direção de aplicação da carga. Neste sentido, uma visão global do comportamento mecânico 

visando tanto a influência da anisotropia quanto a da presença dos entalhes semi-circulares, se 

faz necessária. Na figura 3.20 mostra-se essa visão global com relação as propriedades de 

resistência última quanto do módulo de elasticidade. 
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Figura 3.23 – Comportamento mecânico dos laminados em estudo frente ao carregamento de 

Tração Uniaxial. 

 

 Com relação à influência do tipo de configuração (anisotropia), o laminado LC (±45°) 

apresenta uma superioridade de 31,1% sobre o laminado LC (0/90°) com relação à resistência, 

embora a rigidez dos dois laminados resultem a mesma. Com relação à presença dos entalhes 

semi-circulares, independente da configuração, a mesma influiu de forma negativa na 
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resistência final do material.  A configuração LC (±45°) além de apresentar maior valor de 

resistência, apresentaram também menor grau de nocividade a presença do entalhe.
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4. CONCLUSÕES 
 

 

 A densidade volumétrica dos laminados compósitos LC (0/90°) e LC (±45°) foi à mesma; 

 

 O laminado LC (0/90°) apresentou menor resistência última á tração e, praticamente, o 

mesmo módulo de elasticidade e mesma deformação de fratura (valores dentro da margem 

de dispersão) quando comparado ao laminado LC (±45°); 

 

 A presença dos entalhes no laminado LC (0/90°) mostrou uma perda na resistência última 

maior comparada às perdas registradas no módulo elástico e deformação de ruptura; 

 

 A presença dos entalhes no laminado LC (±45°) mostrou uma perda na resistência última e 

aumento nas propriedades do módulo elástico e deformação de ruptura, embora para os dois 

últimos parâmetros os resultados estão dentro da margem de dispersão; 

 

 O laminado LCE (0/90°) se mostrou o mais sensível a presença do entalhe, quando 

comparado com o laminado LCE (±45°), com perda de resistência em torno de 22,12%, 

assim é considerado o material com maior sensibilidade ao entalhe; 

 

 Ainda comparando os dois laminados entalhados, o módulo de elasticidade e a deformação 

de ruptura, mostraram um comportamento não uniforme com perdas e aumento 

dependendo da configuração; 

 

 Dependendo do projeto em análise e se o coeficiente de segurança utilizado for alto, o 

laminado LCE (±45°) pode até ser considerado viável por apresentar baixa sensibilidade ao 

entalhe, uma vez que, a perda de resistência foi em torno de 8,98%; 

 

 Em relação à Resistência Residual o menor valor encontrado foi para o laminado LC 

(0/90°), dessa forma, o mesmo possui a maior sensibilidade ao entalhe em comparação ao 

laminado LC (±45°); 
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 No que diz respeito ao comportamento à fratura dos laminados LC (0/90°), LCE (0/90°), 

LC (±45°) e LCE (±45°), de um modo geral, apresentam fratura final do tipo LGM; 

 

 Na análise micrográfica do dano observou-se a presença de fissuras transversais na matriz, 

fraturas coesivas na matriz e nas fibras e fratura adesiva em todos os laminados; 

 

 Não foi observada a presença da delaminação nos laminados compósitos estudados. 
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5. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

1- Estudo do efeito de diferentes tamanhos de entalhe, na resposta final dos compósitos; 

 

2- Estudos em carregamentos de fadiga com presença de entalhes em diferentes tipos de 

compósitos; 

 

3- Determinação experimental do fator de concentração de tensão K para os materiais 

compósitos; 

 

4- Utilização de técnicas como a fotoelasticidade para quantificar os valores e regiões de 

tensões máximas que ocorrem no material compósito com presença de entalhe; 

 

5- Modelagem computacional através do método de elementos finitos (ANSYS ou 

ABAQUS) para determinar o fator de concentração de tensão; 

 

6- Estudos dos efeitos causados pelo envelhecimento ambiental em laminados com e sem 

entalhe. 
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