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RESUMO 

 

Os materiais compósitos de matriz polimérica vêm sendo utilizados em larga escala 

nas áreas industriais tais como aeroespacial, automobilística, petrolífera, por apresentarem um 

bom desempenho mecânico, vida útil elevada e uma relação custo/benefício. A determinação 

das propriedades mecânicas se faz indispensável para a caracterização dos compósitos. Desta 

forma, neste trabalho serão obtidas três placas de laminados com matriz polimérica teraftálica, 

reforçados por um tecido bidirecional de vidro-E e kevlar, ambos confeccionados 

industrialmente, onde as placas serão fabricadas pelo processo de laminação manual (Hand 

lay up). Todos os laminados terão cinco camadas de reforço,como primeiro laminado híbrido 

sendo composto pelo tecido bidirecional de fibra de vidro-E, intercalado por camadas de fibra 

kevlar, o segundo é formado pelo tecido bidirecional de fibra kevlar nas extremidades do 

laminado (duas camadas), e no centro o tecido de fibra de vidro (três camadas), a terceira 

placa foi composta apenas pelo tecido bidirecional de fibra de vidro-E. Em seguida, foram 

confeccionados corpos de prova (CP) mediante norma, para determinação das propriedades 

mecânicas de tração e flexão em três pontos.  Após a fabricação dos corpos de prova, estes 

foram imersos em petróleo e em água do mar. Feito isso, realizou-se um comparativo das 

propriedades mecânicas para a condição de ensaio no estado seco. Houve um aumento 

considerável nas propriedades estudadas devido o efeito da hibridização nos laminados. 

 

Palavras-chaves: Fibra de Vidro-E. Fibra de Kevlar. Absorção de Umidade. Propriedades 

Mecânicas. Água do Mar. Petróleo. 

 

  



ABSTRACT 

 

The polymer matrix composite materials are being used on a large scale in the most 

different industrial fields such as aerospace, automotive, oil, among others, since the 

industrial perspectives is currently working with materials which have a good mechanical 

performance at high service life and cost / benefit. Thus, the determination of the mechanical 

properties is indispensable for the characterization of waste resulting in greater expansion of 

this type of material. Thus, this work will be obtained three plates laminated with tereftálica 

polymeric matrix reinforced by a bidirectional woven E-glass and kevlar both industrially 

made, where the plates are manufactured by manual lamination process (hand lay-up), all 

laminates have five enhancement layers, the first hybrid laminate will consist of bidirectional 

woven E-glass fiber, kevlar fiber interspersed with layers, is formed by the second 

bidirectional woven kevlar fiber at the ends of the laminate (two layers), and in the center the 

glass fiber fabric (three layers), the third plate is composed of only the bidirectional woven E-

glass fiber. Then were prepared specimens (CP) by standard, to determine the mechanical 

properties of tensile and bending in three points. After fabrication of the specimens, they were 

immersed in oil and seawater. After that, there was a comparison of the mechanical properties 

for the test condition in the dry state. Showing that there was a considerable increase in the 

properties studied because the effect of hybridization in laminates. 

Keywords: Fiberglass. Fiber kevlar. Water Absorption. Mechanical Properties. Seawater. Oil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A procura de novos materiais que tenham elevadas propriedades mecânicas está sendo 

colocada em questão pelas novas tecnologias (petrolífera, naval, bioquímica). Com isso, o 

surgimento de materiais que possam substituir os materiais convencionais (aço, ferro, 

alumínio) estão os materiais compósitos, desta maneira um compósito é um sistema 

combinado por dois ou mais materiais a nível macroscópico que trabalham simultaneamente, 

funcionado como uma unidade visando obter um conjunto de propriedades que nenhum dos 

componentes individualmente segundo Mendonça (2005). 

Sendo formado por um reforço caracterizado objetivando influenciar na resistência 

mecânica do material, e a matriz que é responsável por transmitir os esforços ao reforço e dá a 

forma ao elemento estrutural. O material utilizado como reforço pode apresentar-se na forma 

de fibras sintéticas (vidro, carbono, kevlar e etc.) ou naturais (coco, juta, sisal) ou em forma 

particulada (pó de madeira, pó metálico entre outros).  

Os plásticos reforçados por fibras (PRF) estão sendo utilizados extensivamente como 

materiais avançados da engenharia em novas tecnologias de ponta, como aeroespacial, 

automobilística, construção civil e na indústria do petróleo, devido a facilidade de adequação 

a projeto arrojado e às propriedades mecânicas  específicas elevadas, Ray et all., 2007. No 

entanto, onde trabalham com aquecimento ou resfriamento, estes materiais; em contato com 

temperatura, estes materiais começam a sofrer algumas alterações nas suas respectivas 

propriedade mecânicas. 

Um problema comum no uso de compósitos onde as propriedades mecânicas são 

perdidas é a presença de umidade, sendo mais grave nos compósitos a base de fibras naturais 

(vegetal) devido a sua natureza hidrofílica. Além disso, essas fibras são bastante susceptíveis 

a ataques de fungos e bactérias. A natureza hidrofílica das fibras vegetais proporciona baixa 

molhabilidade e adsorção da matriz polimérica em sua superfície, resultando em fraca adesão 

interfacial polímero-fibra no compósito final. 

Neste trabalho verificam-se as propriedades mecânicas de três compósitos, apresentam 

cinco camadas de reforço, depois de saturados em água do mar e petróleo. Sendo o primeiro 

um laminado híbrido com três camadas de tecido bidirecional de fibra de vidro-E e duas de 

tecido bidirecional de fibra de Kevlar intercaladas entre si (HVK), o segundo também um 

laminado híbrido, reforçado por três camadas de tecido bidirecional de fibra de vidro-E (no 

centro) e duas de tecido bidirecional de fibra kevlar nas extremidades do laminado (HKV). E 

o terceiro compósito contendo apenas fibra de vidro-E (FV). O intuito dessa investigação das 
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propriedades mecânicas desses laminados é o efeito da hibridização e a presença da umidade 

que a água do mar e o petróleo possam influenciar. 

 

1.1.Objetivo Geral 

Caracterizar três compósitos de matriz polimérica termorrígida (teraftálica) reforçado 

com tecidos bidirecionais das fibras de vidro e kevlar, para analisar a influência da umidade 

provida da água do mar e do petróleo quanto ao desempenho mecânico final do compósito.  

 

1.1.1. Objetivos Específicos 

 Confecção e comparação dos laminados com as diferentes configurações; 

 Estudar as propriedades mecânicas como resistência à tração uniaxial e a flexão em 

três pontos, rigidez e alongamento. 

 Caracterizar a fratura final dos compósitos; 

 Estudar da influência da umidade proveniente do petróleo e da água do mar e da 

hibridização nos laminados em questão mostrando o desempenho final do compósito. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Introdução, definição e aplicação de compósitos 

 

Para Levy e Pardini (2006), os compósitos são materiais combinados constituídos por 

duas fases: uma matriz que é contínua e que envolve a outra, chamada de reforço, onde essa 

matriz podendo ser de origem polimérica, carbonosa, cerâmica e metálica. Os materiais de 

reforço, especificamente as fibras, podem se apresentar na forma de contínuas (alinhado) e 

descontinuas (curto), dentre as fibras descontínuas, essas podem ser alinhadas ou aleatórias. 

Os compósitos também podem ser reforçados por partículas podendo ser grandes ou 

pequenas. Os compósitos estruturais apresentam-se como laminados ou painéis híbridos. Na 

figura 2.1, pode ser observada a classificação dos principais tipos de compósitos. 

 

Figura 2.1 – Proposta de Classificação de CompósitosSintéticos 

 

Fonte: Levy Neto e Pardini, 2006 

 

Os compósitos se aplicam a setores industriais como: petrolífero, naval, aeroespacial, 

entre outros.  De acordo com a Associação Brasileira de Materiais Compósitos (ABMACO), 

o setor brasileiro de materiais compósitos fechou 2010 contabilizando um faturamento de R$ 

2,53 bilhões, cifra 13% maior que a do ano anterior. Em volume consumido, 213.000 
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toneladas contra 183.000 em 2009 (aumento de 16,3%). Em 2009 a construção civil 

respondeu por 41% do total de compósitos transformados no país. Energia eólica ficou em 

segundo lugar, com 36%, enquanto as montadoras – sobretudo as que fabricam ônibus, 

caminhões e veículos agrícolas –, tiveram participação de 11%.  

Sob o ponto de vista do faturamento, contudo, o setor de transportes ficou em primeiro 

lugar, com 31%, sucedido por energia (27%) e construção civil (16%). Isso se deve ao maior 

valor agregado das peças usadas em veículos – pára- choques, tetos e capôs, por exemplo – 

bem como das pás eólicas, em contraste às caixas d água, telhas e banheiras, principais 

representantes dos compósitos nas lojas de material de construção. 

 

2.2. Matérias primas utilizadas na obtenção do compósito 

As matrizes utilizados nos compósitos têm como principal função transferir às 

solicitações mecânicas para o reforço e protegendo-o do meio em que se encontra, além de 

dar a forma. Podem ser de origem polimérica, carbonosa, cerâmica e metálica. 

 

2.2.1. Matrizes 

As matrizes poliméricas, também conhecidas como plásticos, são materiais sintéticos e 

normalmente de origem orgânica, segundo Mendonça, 2005. São usados na mais ampla 

diversidade de aplicações dos compósitos, bem como nas maiores quantidades, em vista de 

suas propriedades à temperatura ambiente, sua facilidade de fabricação e seu custo afirma 

Callister (2006). 

As matrizes podem ser de origem, cerâmica, metálica e polimérica dividindo-se em 

duas classes, as termoplásticas e as termorrígidas como pode ser observado na Figura 2.2. 

Devido ao uso da matriz polimérica usada neste trabalho, se comentará de forma breve 

sobre as demais matrizes que no caso são as metálicas e as cerâmicas, dando mais foco as 

matrizes poliméricas, conforme demonstrado nos itens a seguir. 
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Figura 2.2 – Classificação das matrizes mais utilizadas em compósitos 

 

Fonte: Adaptado de CASTRO (2010). 

 

Matrizes Metálicas 

As matrizes metálicas são formadas por materiais dúcteis. Uma vantagem de se 

utilizar uma matriz metálica que para temperatura elevadas de serviços, possuem boa 

resistência à degradação por fluidos orgânicos, e não são inflamáveis. Uma desvantagem na 

utilização desse tipo de matriz é o custo elevado, em relação às matrizes poliméricas, 

tornando o uso dessa matriz restrito. As ligas de alumínio, magnésio, cobre e titânio, são 

exemplos de matrizes metálicas, Callister, 2006. 

Compósitos com esse tipo de matriz podem ser obtidos com reforço de fibras 

contínuas e particulados, apresentando grande vantagem, os compósitos com reforços 

particulados, pelo fato do reduzido custo de manufatura, conforme Levy Neto e Pardini, 

(2006). 

Matrizes Cerâmicas 

Compósitos de matriz cerâmica são utilizados em ambientes que estejam sobre ação de 

temperaturas elevadas e são resistentes à oxidação e deterioração. Esse tipo de matriz é 

bastante utilizado na indústria automobilística, e na indústria aeroespacial, conforme Callister, 

(2006). 

Costa, (2007), cita o carbeto de silício, como exemplo de matriz cerâmica, e esse tipo 

de matriz apresenta elevada dureza, podendo ser encontrado como material abrasivo e/ou 

refratário. 
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Matrizes poliméricas 

Para Gay (1991), a escolha da matriz polimérica, inicialmente é feita devido ao 

processo de fabricação a ser escolhido para a confecção do compósito. No entanto parâmetros 

como: faixa de temperatura de serviço chamado de pico exotérmico no sistema catalítico, 

propriedades mecânicas desejadas no compósito estrutural final, geometria do produto 

confeccionado, custo de obtenção da matriz, além de propriedades como resistência à 

corrosão, principalmente nas indústrias naval, química e petrolífera e a presença da umidade 

nestes mesmos setores industriais. Para compósitos estruturais podemos usar matrizes 

poliméricas que se dividem em duas classes: os termoplásticos e os termorrígidos. A tabela 

2.1 mostra as estimativas comparativas típicas de valores para as propriedades das resinas 

poliméricas. 

 

Tabela 2.1 – Comparação das faixas típicas de valores das propriedades das resinas 

Propriedades Termorrígidos Termoplásticos 

Módulo deElasticidade (GPa)     1,3 – 6,0       1,0 – 4,8 

Resistênciaà Tração (MPa) 0,02 – 0,18    0,04 – 0,19 

Temperatura Máxima de Serviço (°C)      50 – 450 25 – 230 

Fonte: Mathews e Rawlings (1994)  

 

Matrizes termoplásticas  

As resinas termoplásticas recebem essa denominação devido a sua facilidade de 

deforma-se plasticamente com o aumento da temperatura; e após o resfriamento se tornarem 

rígidas. Essa deformação ocorre através de um escorregamento entre as moléculas adjacentes, 

devido às forças de Van de Waals, esse fenômeno ocorre especialmente em temperaturas 

elevadas. 

Os polímeros termoplásticos, por outro lado, oferecem outras características 

significativas e atrativas como: potencial de manufatura de baixo custo, estabilidade 

indefinida do pré-impregnado; além de não necessitar de estocagem refrigerada; ciclo de 

processamento rápido; pré-processamento para correção de falhas, que são mais facilmente 

reparadas; alta tenacidade, boa tolerância a danos; fácil controle da qualidade, menor 

variabilidade de lote para lote, conforme Nohara, (2006). 

Na engenharia, os compósitos que utilizando matrizes termoplásticas,quando 

comparados as matrizes termorrígidas convencionais, têm apresentado elevada resistência ao 

impacto, maior temperatura de serviço, baixa absorção de umidade, custo de processamento, 
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transporte e estocagem reduzidos, facilidade na execução de reparos, possibilidades de 

integração, além do fato de não se enrijecerem permanentemente e poderem ser aquecidos e 

conformados diversas vezes. Dentro desta classe de materiais, podem ser citados o PEI 

(poli(éter-imida)) e o PPS (poli(sulfonas)), ambos reforçados com fibras de vidro ou carbono, 

apresentam como vantagens boa resistência à fadiga e elevada temperatura de serviço (uso 

contínuo) quando comparados a outros materiais , como diz Faria, (2006). 

Para Tarpani, (2009), atualmente, existe uma tendência na indústria aeronáutica global 

na substituição gradativa dos compósitos termorrígidos pelos termoplásticos, em virtude de 

algumas importantes vantagens, dentre as quais se destacam: maior deformação para a falha, 

superior tenacidade à fratura, maior resistência e tolerância a danos, temperatura de serviço 

mais elevada, possibilidade de montagens de subestruturas por meio de soldagem, ciclos mais 

simples e curtos de processamento, possibilidade de conformação térmica em multi-estágios, 

tempo de armazenagem da matéria-prima infinito, reciclagem e maior facilidade de realização 

de reparos. Além disso, o seu potencial para a produção rápida, em massa e de baixo custo de 

componentes estruturais, lhe confere maior atratividade. 

Entre muitas famílias de termoplásticos podemos citar como mais importantes as 

seguintes:  

Acrílica: material caracterizado pela transparência e brilho, com levada resistência ao 

impacto e às intempéries; bom desempenho em aplicações elétricas e pequenas restrições 

quanto ao contato com agentes químicos ou em exposição prolongada á luz ultravioleta.  

Policarbonato: material de aspecto semelhante aos acrílicos, porém com maior 

resistência ao impacto, exposição á luz ultravioleta e as variações do clima.   

Polivinil: representado pelo cloreto de polivinil (PVC) em suas muitas variedades 

características onde o baixo custo e a facilidade de processamento, com boa resistência 

química e desempenho mecânico razoável são propriedades inerentes a esse material.  

Poliamida: materiais com excepcional resistência ao desgaste, alta tenacidade e baixo 

coeficiente de atrito aliado a uma boa resistência química e aceitável estabilidade 

dimensional; seu principal representante é o nylon em suas várias formulações e aplicações. 

(PLASMET, 2011) 

 

Matrizes termofixas 

A polimerização dessas resinas se desenvolve em uma estrutura tridimensional, pois 

ocorre uma ligação covalente onde não é possível ocorrer escorregamento entre as moléculas, 
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fazendo com que esse tipo de material não alcança a plasticidade com o aumento da 

temperatura. 

As resinas termorrígidas são muito empregadas devido às diversas vantagens como: 

baixo custo, estabilidade térmica e dimensional, resistência química a altas temperaturas e 

facilidade de se moldar peças com grandes dimensões; no entanto a sua baixa resistência à 

fratura torna-se necessária a utilização de reforços, conforme Sanchez, (2010). 

Embora a maioria dos compósitos poliméricos seja obtido pela impregnação do 

reforço com resinas termorrígidas, esses apresentam problemas de tensões residuais em 

virtude de seu processamento e da sua natureza quebradiça, falta de resistência à erosão e 

quando aquecidas, podem resultar em mudanças químicas e estruturais, limitando a sua 

aplicação em algumas regiões de maior temperatura de serviço, diz Silva, (2009). São 

exemplos de resina termorrígida: resina poliéster; resina epóxi; resina fenólica; resina 

poliimida. 

Marinucci (2011) afirma que os polímeros termofixos ou termorrígidos, na sua 

maioria, são líquidos à temperatura abaixo de 50ºC, que propicia vantagem de serem 

processados quando ainda líquidos, na temperatura ambiente. E ainda que, necessitam de 

baixo investimento nos meios de produção por dispensar equipamentos como injetoras e 

extrusoras, que são de alto custo. 

 

Resina Poliéster 

Para Levy, (2006), essa resina pertence à família dos polímeros formados da reação de 

ácidos orgânicos dicarboxílicos e glicóis, que quando reagidos, dão origem a moléculas de 

cadeias longas lineares, sendo a mesma mais utilizada na fabricação de compósitos.  

A cura dessa resina se dá a partir da adição de um catalisador; para acelerar o processo 

de cura, também conhecido de endurecimento, se faz necessário o uso de acelerador ou 

também pode fazer um aquecimento ou ainda expor a radiação ultravioleta. O resultado da 

cura no ciclo catalítico é a formação de uma complexa rede molecular tridimensional onde a 

resina líquida se transforma num sólido quimicamente estável e infusível, conforme Rebelo, 

(1987). 

As resinas poliésteres são classificadas como sendo: 

 Ortoftálica: A mais comum dos poliésteres, mais rígida em relação as resinas 

isoftálicas, possui menor resistência química, são menos viscosas, e apresenta menor 

resistência a tração e impacto; 

 Isoftálica: Possuem elevada resistência química; 
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 Bisfenólica: Dentre os poliésteres é a resina que possui maior resistência química; 

 Tereftálica: Possui resistência física superior a ortoftálica, porém baixa resistência aos 

raios UV. 

A Tabela 2.2 apresenta algumas propriedades físicas e mecânicas da resinas poliéster 

ortoftálica. 

Tabela 2.2 – Propriedades gerais do poliéster ortoftálico 

Propriedade        Poliéster 

          Densidade (g/cm
3
) 1,3 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,2 

Resistência á Tração (MPa) 65 

Alongamento (%) 2 

Resistência à Flexão (MPa) 73,5 

Módulo á Flexão (GPa) 4 

Fonte: Gay(1991) e Hull (1989) 

 

Os poliésteres insaturados têm duplas ligações covalentes carbono-carbono reativa que 

podem formar ligações cruzadas para darem origem a materiais termo-endurecíveis. Por 

combinação com fibras de vidro, os poliésteres insaturados podem formar ligações cruzadas e 

originar materiais compósitos reforçados com elevadas resistência mecânica. A ligação pode 

ser obtida pela reação de um álcool com um ácido orgânico, como mostrado na Figura 2.3 

abaixo. 

Figura 2.3 –Reação para a obtenção de um poliéster insaturado. 

 
Fonte:Smith, (1998).  

 

Resina Epóxi 

As resinas epóxi têm sido amplamente utilizadas como adesivos em compósitos 

estruturais, devido sua excelente ligação térmica. Estas são aplicadas em placas de laminados 
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em circuito impresso, equipamentos de controle de poluição, peças automotivas, componentes 

elétricos e produtos de reabilitação, entre outros.  

No entanto, algumas de suas caracterícas como resistência ao impacto e estabilidade 

térmica, restringem o uso dessa resina em aplicações de alto desempenho, diz Alagar, (2006). 

Fazendo com que, a formulação de sistemas epoxídicos represente um desafio, devido a 

variedade de resinas, agentes de cura, catalisadores e cargas disponíveis para se obter 

propriedades mecânicas, elétricas, térmicas e ópticas requeridas para essas diferentes 

aplicações, conforme Shingue, (2006).  

A resina epóxi líquida é muito utilizada em laminados com fibras sintéticas como o de 

vidro, carbono e kevlar e também com fibras naturais com juta, sisal,algodão, etc. Devido à 

sua alta resistência mecânica e química, ela é utilizada em laminados especiais onde as resinas 

convencionais de laminação, com oos poliésteres insaturados, não atendem o necessário. São 

muito utilizados em tubulações, tanques, aeronaves, embarcações, veículos de alta 

performance, artigos esportivos, revestimentos especiais, etc. (Bledzki, 1999). 

 

Resina Fenólica 

As resinas fenólicas constituem um importante grupo de polímeros termorrígidos, 

formado de cadeias com grupamentos fenólicos intercalados por radicais metilênicos. Estas 

resinas são formadas pela reação de condensação entre o fenol e o formaldeído, com a 

eliminação de água, podendo ocorrer ligações cruzadas de grupamentos metilênicos entre as 

cadeias, caso exista um excesso de formaldeído, também acompanhadas por eliminação de 

água, como diz Botelho, (1999). 

Já Razera, (2006) diz que as propriedades dessas resinas, que determinam seus 

principais campos de aplicação, são: rigidez, isolamento elétrico, resistência química e 

térmica, estabilidade dimensional. Dentre as aplicações, podem-se destacar adesivos em 

compensados de madeiras, revestimentos de superfícies, peças moldadas para pequenos 

componentes, tais como, maçanetas, puxadores, acessórios elétricos e interruptores, além de 

precursor de compósitos com carbono nas indústrias aeronáuticas e espaciais. 

 

2.2.2. Fibras 

As variáveis de maior importância sobre as propriedades dos compósitos são o tipo, 

alinhamento e distribuição das fibras, interface entre matriz e fibras, tamanho e forma da fibra 

e a direção do carregamento, como disse Carrazedo, (2002). Com isso, a principal função das 

fibras é transferir as propriedades mecânicas para o compósito. Dentre a grande variedade de 
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reforços utilizada em compósitos, os reforços fibrosos são os mais utilizados, uma vez que 

incorporados aos polímeros, aumentam a resistência mecânica de forma significativa. Baggio, 

(2005) e Anjos, (2003) dizem que essa resistência mecânica está ligada à resistência à tração, 

flexão e ao impacto, prevenindo ou retardando o aparecimento de fissuras, diminuindo a 

abertura das mesmas, e conferindo maior capacidade de absorção de energia antes da ruptura.  

Dentre os reforços fibrosos, pode se destacar as fibras sintéticas e naturais. Entre as 

principais fibras sintéticas aplicada em compósitos, pode-se citar a fibra de vidro, a fibra de 

carbono e a fibra de aramida (Kevlar). A fibra de vidro é uma das fibras mais utilizadas para 

reforços em compósitos poliméricos, como disse Wambua, (2003) e Aziz, (2005), a fibra de 

carbono (bastante utilizada no setor aeronáutico, devido à boa resistência elevadas 

temperaturas), e a fibra de Kevlar (fibra com bom desempenho mecânico, quando submetida a 

esforços de impacto). Já como reforços naturais destacam-se as fibras de abacaxi, bananeira, 

canho, coco, curauá, juta, piaçava, rami e sisal. 

 

2.2.3.Fibras naturais vegetais 

 

As fibras naturais de uma maneira geral podem ser de origem vegetal, animal ou 

mineral, na qual as fibras vegetais estão se tornando alternativas econômicas e ecológicas para 

uso como reforços em plásticos. Há quem preveja a gradual substituição de aditivos sintéticos 

tradicionais, particularmente a fibra de vidro, por esses materiais, abrindo respeitáveis 

perspectivas de mercado para países de vocação agrícola. (PAIVA et al, 1999) 

As fibras vegetais têm grande capacidade de absorção de água, o que faz com que esta 

seja drenada para dentro das fibras. Com a absorção, as fibras se expandem e durante a cura 

tendem a perder água para a matriz, retraindo-se e provocando, assim, um aumento da relação 

água/matriz na região interfacial entre a fibra/matriz. (ANJOS et al, 2003) 

A seguir poderá ser observado na Tabela 2.3, propriedades mecânicas como limite de 

resistência à tração, módulo de elasticidade e densidade desempenhadas por algumas fibras 

naturais vegetais.  
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Tabela 2.3 – Classificação das fibras naturais lignocelulósicas 

Tipo de Fibra Limite de 

Resistênciaà 

Tração (MPa) 

Módulo 

deElasticidade 

(GPa) 

Densidade         

(g/cm
3
) 

Deformação à 

Ruptura (%) 

Sisal     126 – 800       3,8 – 62,0 1,27 – 1,5 2,80 – 10 

Coco       95 – 149     2,8 – 13,7 1,18 - 1,45 3,30 – 5,1 

Juta      320 – 500    12,0 – 100 1,50 1,3 – 2,8 

Malva 160 17,4 1,41 5,2 

Rami      392 – 900       7,3 – 25,0 1,51 1,8 – 5,3 

   Piaçava      143     5,6 1,05 5,9 

Fonte: Adaptado de Satyanrayana (2007) 

 

Porém, as fibras naturais têm algumas desvantagens na sua utilização como: suas 

propriedades serem influenciadas pelas características dos solos, época de colheita, forma de 

processamento, não uniformidade da seção transversal da fibra entre outras desvantagens, 

aponta LEVY, (2006). 

As fibras vegetais são constituídas de várias fibras elementares fortemente ligadas 

entre si por um material de cementação, constituído principalmente de lignina. Esta possui 

uma parede espessa formada por várias microfibrilas que formam espirais ao longo do eixo da 

fibra, tendo um lúmen no centro. Cada fibra elementar é, em essência, um compósito no qual 

as rígidas microfibrilas de celulose estão envolvidas por uma matriz de lignina e 

hemicelulose. A lignina atua como o material de cementação, unindo as microfibrilas e a 

hemicelulose como interface entre a microfibrila de celulose e a lignina, como mostra na 

figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Estrutura de uma fibra vegetal 

 

Fonte: Silva (2009)  

 

Esta composição química das fibras vegetais varia de espécie para espécie, como pode 

ser observado na Tabela 2.4, além disso, fatores como localização geográfica, idade, clima e 

condições do solo também alteram esta composição.  

 

Tabela 2.4 – Composição química provável de algumas fibras vegetais (% em peso) 

Fibras 
SISAL COCO ALGODÃO JUTA RAMI CURAUÁ 

Componentes (%) 

Celulose 

 

67-78 36-43 82,7 61-71,5 66,6 
69,0-74,1 

Hemicelulose 10-14,2 0,15-0,25 5,7 13,6-20,4 13,1 
19,0-21,1 

Lignina 

 

8-11 41-45 ---- 12-13 0,6 1,0-2,2 

Pectina 

 

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

Solúveis em água 16,2 ---- 1,0 1,1 5,5 ---- 

Ceras 

 

2 ---- 0,6 0,5 0,3 ---- 

Ângulo Espiral 20 41-45 ---- 8,0 7,5 ---- 

Teor de umidade 11,0 ---- 10,0 12,6 8,0 ---- 

Fonte: Adaptado de Bledzki; Gassan (2000); Santos (2009);  

 

Fibra de Sisal 

Para SEO, (2006) E THOMAS, (1999), a fibra de sisal é uma das fibras naturais mais 

utilizadas em todo o mundo, sendo responsável por metade da produção total de fibras têxteis. 

Aproximadamente cerca de 4,5 milhões de toneladas são produzidas todos os anos ao redor do 
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mundo. Atualmente o Brasil é o maior produtor de sisal do mundo e a Bahia é responsável por 

80% da produção de fibra natural. O ciclo de transformação do sisal em fios naturais tem 

início aos três anos de vida da planta, ou quando suas folhas atingem até cerca de 140 cm de 

comprimento que podem resultar em fibras de 90 a 120 cm.  

As fibras representam apenas 4 a 5 % da massa bruta da folha do sisal. As folhas são 

cortadas a cada 6 meses durante toda vida útil da planta que é de 67 anos. Esta fibra possui 

muitas vantagens, tais como, baixo custo, baixa densidade, alta resistência e módulos 

específicos, sem risco a saúde e fácil de ser renovada em alguns países. Porém, possuem 

algumas desvantagens tais como degradação térmica e mecânica durante processamentos que 

exijam alto grau de cisalhamento, como extrusão e injeção. 

 

Fibra de coco 

A fibra de coco é uma fibra lignocelulósica obtida do mesocarpo fibroso do coco, fruto 

do coqueiro (Cocos nucifera) cultivado extensivamente nos trópicos. No Brasil, o consumo da 

água do coco verde é cada vez maior, principalmente no verão, ao longo de todo o litoral. 

Esse consumo crescente traz como conseqüência imediata uma grande produção de resíduo 

sólido formado pelas cascas fibrosas. No caso das fibras de coco, que são rejeitos das 

indústrias alimentícias de países tropicais, seu aproveitamento gera vantagens também no que 

diz respeito à diminuição da quantidade do lixo sólido.  A facilidade de produção, baixa 

densidade e alta disponibilidade são as vantagens apresentadas por esta fibra. (ISHIZARI et 

al, 2006) 

Diferente do coco maduro, as fibras do coco verde não são aproveitadas pelas 

indústrias de fibra, sendo as cascas descartadas em lixões ou aterros sanitários. (CORREIA et 

al, 2003). 

Uma aplicação mais recente da fibra de coco é na formulação de compósitos 

poliméricos. São encontradas na literatura várias referencias sobre a utilização da fibra de 

coco na formulação de compósitos com diversos polímeros; destaque para o polipropileno e 

as resinas poliéster e epóxi (CICALA, et al, 2009; HAQUE, et al, 2009; SILVA, et al, 2006) 

 

2.2.4. Fibras Sintéticas 

As fibras sintéticas, são as mais utilizadas como reforço em compósitos, entretanto, 

não têm unidade estrutural se não forem aglutinadas por uma matriz. A configuração 

geométrica das mesmas, ou seja, pequeno diâmetro e o grande comprimento permitem um 

alto valor na relação área superficial/volume e, por consequência, a área interfacial 
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fibra/matriz disponível para transferência por unidade de volume da fibra aumenta em função 

da relação comprimento/diâmetro. As fibras de vidro, de carbono e de kevlar são alguns 

exemplos de fibras sintéticas mais utilizadas, por apresentarem uma alta resistência específica 

e alto módulo. (JUNIOR, 2009) 

Dentre as possíveis aplicações dessas fibras sintéticas, as indústrias que se destacando 

pela maior utilização destas, são as industriais aeroespaciais, petrolífera, naval, construção 

civil, entre outras. 

Como o foco do nosso trabalho estar nas fibras sintéticas de Kevlar-49 e vidro-E, 

então as fibras de carbono serão abordada de forma sucinta. 

 

Fibra de Vidro 

Dentre os tipos de fibras sintéticas a mais utilizada em compósitos poliméricos é a 

fibra de vidro (AZIZ et al, 2005).  Essa fibra é produzida a partir da aglomeração de 

finíssimos filamentos flexíveis de vidro. Este material é formado quando finos feixes de sílica 

são extrusados a partir de um fundido. Na tabela 2.5, pode-se observar que esta fibra possui 

uma maior quantidade de sílica, seguida de vários outros óxidos.  

 

Tabela 2.5 – Composição (%) típica das fibras de vidro 

Constituintes SiO2 Al2O3 B2O3 MgO CaO Na2O 

Vidro E 55,2 14,8 7,3 3,3 18,7 - 

Vidro C 65 4 5 3 14 8,5 

Vidro S 65 25 - 10 - - 

Fonte:Levy (2006)  

 

As fibras de vidro podem ser dos tipos: E, D, A, C, S, entre outras. O primeiro tipo a 

ser utilizado foi o vidro-A, que possui uma alta resistência a álcalis. Posteriormente, o vidro-E 

foi formado, sendo um vidro de borosilicato de alumínio. Este foi o primeiro tipo de 

formulação utilizado para a formação de um filamento continuo, sendo esta, ainda a fibra de 

vidro mais utilizada no mundo, visto que ela foi desenvolvida originalmente para aplicações 

elétricas. O vidro-S é uma formulação que fornece maior resistência mecânica e o tipo de 

vidro C foi desenvolvido para resistir a ataques químicos, na maioria compostos ácidos. 

(JUNIOR, 2009) 

De acordo com López, (2012) os plásticos reforçados por fibra de vidro (PRFV) têm 

importantes aplicaçõesnas áreas defabricação de automóveis, indústria aeronáuticaede 
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engenharia civil,mecânica ebiomecânica. Suas propriedadessão vantajosas quando 

comparadoscom os de outrosmateriaise elessão por vezes utilizadosem regime de 

exclusividade. Em 2010,a produçãototal dosPRFVna Europa atingiu1.015 de toneladas. 

Para Ibrahim, (2014), os compósitos com fibras de vidro(PRFV) são usados 

paraestruturasmais espessas, como nos sistemasde rotor de helicóptero. 

Pequenoscascosmarítimossão fabricados usando o PRFV moldado,oulaminadoligado a forma 

de painéis sanduíche preenchidos com madeira. Os tanques utilizadaspara o armazenamento 

delíquido naindústria petroquímicasão outro exemplo da utilização do PRFV. Houve 

tambémumagradualaceitação deuso deste compósitona construção civil, juntamente com a 

fibra de carbono são aplicados comoreforços parapilares de betão presente em pontese outras 

estruturas, e tabuleiros de pontesinteiras foramfabricados dePRFV. 

A fibra de vidro do tipo “E” é composta por um vidro especial que contém óxidos de 

silício, alumínio, boro, cálcio e característica alcalina menor que 1%. (BAGGIO, 2005) 

Os tipos de fibras de vidro mais utilizados são: fibras contínuas (roving), fibras 

picadas, mantas de fios picados, tecidos e manta moldável. 

As fibras contínuas são formadas de milhares de filamentos com um diâmetro em 

torno de 15 µm, contínuos unidos, formando uma cordoalha, chamada roving, atravésdessa 

configuração, as fibra de vidro podem ser transformadas em telas, manta e fios picados 

(Lopeset al, 1999). A figura 2.5 mostra fibra de vidro em fibras contínuas. 

 

Figura 2.5 – Fibra de vidro em fibras contínuas 

 

Fonte: Owens Corning (2014) 

 

O PRFV, estão em destaque no setor petrolífero, aeropacial, lazer, construção civil, 

automotivo e artigos desportivas. Nas quais a fibra de vidro é mais utilizada devido seu custo 

baixo, e boas propriedades mecânicas (Wambua et al, 2003), além disso, possui alta 

resistência térmica, resistência à corrosão, resistência à tração, rigidez, entre outras (Jec 

Composite, 2014). 
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Para Awwa, (1999) materiais compósitos do tipo PRFV têm sido utilizados em tubos 

desde meados do século XX. Com menor custo, boa durabilidade e resistência mecânica 

específica, ótima resistência a corrosão, eliminam a necessidade de revestimentos de proteção 

internos e externos ou a utilização de proteção catódica, tornando-se alternativa frente aos 

materiais empregados até então, diz Mesquita, 2008. 

A reutilização da fibra de vidro estar em grande avançopermitindo quetais fibras 

possam competir commateriais convencionais. O desenvolvimento deum processo 

economicamenteviável pararegeneraras propriedades das fibrasde vidro 

recicladotermicamenteteriagrandesimpactos tecnológicos, ambientais, econômicos.A 

reutilizaçãodestes materiaispode resultar emuma enormeredução noimpacto ambientalpara a 

indústria defibra de vidroecompósitosrepresentando uma reduçãoglobal na produção deCO2 

de 400.000 toneladas/ano. Além disso, taldesenvolvimentotambémreduziriaa necessidade de 

umaeliminação de aterrosanual de 2milhões de toneladas decompósitos. (Thomasonet al, 

2014) 

Fibra de Kevlar  

A fibra de aramida apresenta uma alta resistência ao desgaste e atrito. Compósitos 

poliméricos reforços por essa fibra são largamente utilizados em materiais de fricção, quando 

combinados a polímeros termoplásticos como o nylon-66 e o polifenileno apresentam uma 

ação abrasiva nula, podendo ser utilizadas em altas temperaturas. (Wu et al, 2006) 

A fibra de aramida também apresenta leveza, tem baixa constante dielétrica, e baixo 

coeficiente de expansão térmica (CTE), e uma boa estabilidade dimensional. No entanto, a 

adesão interfacial nesses compósitos é péssima, uma vez que as estruturas químicas inertes e 

as superfícies lisas das fibras impedem as ligações químicas e o entrelaçamento mecânico a 

vários substratos, levando a uma deficiência nas propriedades dielétricas e resistência a 

umidade. (Su et al, 2011) 

Sebastian, (2008), diz que a alta resistência, alto módulo, baixo alongamento e peso 

das fibras de aramidase aplicam bem emcordas e cabos demuitas construções, e levaram 

autilização bem sucedidade ambas ascordasmecânicas e caboseletromecânicos. 

Cordasmecânicas feita de fibra de Kevlar-29 comelevadasforçasde rupturasão utilizados 

emlinhas de reboque, linhas de ancorageme linhas deelevaçãode plataforma de petróleo. 

Caboseletromecânico commembros feitos por fibras deKevlar-29 foram desenvolvidoscom 

sucessopara uso emredes de sensoressubmarítmos e cabosde corrrentes paraveículos de 

trabalhosubmarinosnão tripulados e paraaplicações militares ecomerciais. 
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Para Waters, (1990); Nolet, (1996), compósitos de fibra kevlar têm sido 

extensivamente utilizado como estruturas leves para armadura que vão desde capacetes 

militares até os sistemas dos veículosde grande porte, como aeronaves, veículos terrestres e 

embarcações navais. O reforço de compósitos com fibras de Kevlar pode melhorar 

significativamente a tolerância de danos ao impacto, se utilizado com fibras de grafite afirma 

Gustin, et. al, 2005. 

No desenvolvimento de materiais ideais para aplicações ortopédicas, as fibras de 

Kevlar têm sido utilizados em combinação com reforços de carbono atuando como um reforço 

resistente ao impacto, diz Wan,(2005). No entanto, a natureza higroscópica das fibras de 

Kevlar é uma preocupação. Akay, (1997) concluiu que a fraca resistência a absorção de 

umidade é uma das desvantagens dos compósitos de fibra de Kevlar. Deste modo, várias 

considerações têm que ser levada emcontanos compósitos híbridos contendo este tipo de fibra. 

A fibra de aramida quando comparada a fibra de vidro apresenta maior rigidez e 

densidade. Devido a essas características, se aplicam em componentes aeroespaciais, artigos 

esportivos e veículos de alta velocidade. Essa fibra também é utilizada em aplicações 

especiais como coletes à prova de bala, onde a resistência ao impacto é uma prioridade. 

(Kishore et al, 1995) 

Fibra de Carbono 

De modo geral, dois tipos de fibras de carbono são produzidos e distinguem-se pelos 

seus precursores: tipo PAN, com base na poliacrilonitrila; e tipo Pitch, baseado em derivados 

de petróleo ou carvão mineral. Geralmente, o tipo PAN apresentam  alta resistência à tração e 

alto módulo de elasticidade e alto preço. Por outro lado, o tipo Pitch é de baixa resistência à 

tração e baixo módulo de elasticidade e possui um custo relativamente baixo, conforme Katz, 

(1996). Na tabela 2.6, são mostradas algumas propriedades das fibras de carbono para ambos 

os percussores (PAN e Pitch): 

Tabela 2.6 – Propriedades da fibra de Carbono 

Propriedade PAN Pitch 

 Tipo I Tipo II  

Diâmetro (µm) 7,0 a 9,7 7,6 a 8,6 18 

Densidade (Kg/m³) 1950 1750 1600 

Módulo de Elasticidade 

(GPa) 

390 250 30 a 32 

Resistência à Tração 

(MPa) 

2200 2700 600 a 700 

Alongamento (%) 0,5 1,0 2,0 a 2,4 
Fonte: Bentur (1990)  
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Pardini, (2002) diz que as fibras de carbono são fabricadasprincipalmentepor fiaçãode 

fibrastermoplásticas, predominantemente a poliacrilonitrila (PAN) epitch (PIN),que, sob 

pressãoe pirólisecontroladasão convertidos emcarbonoorientado rígido.Como consequência 

disto, as suas propriedadesmecânicas, variamde acordo comascaracterísticas dos precursorese 

dopróprio processamento. Durante a fabricação, o precursore o tratamento térmico geram 

muitos defeitos, tais como, desalinhamentosfibrilar com presença de microporos, queresultam 

emdispersão de energia da fibra de carbono. 

 

Reforços Fibrosos 

Para Filho, (2001) o reforço fibroso caracteriza-se pelo seu comprimento ser muito 

maior do que a dimensão da sua seção transversal (diâmetro). Entretanto, esta relação do 

comprimento com o diâmetro, conhecida como razão de aspecto (aspect ratio), pode variar 

consideravelmente. A figura 2.6 mostra, esquematicamente, alguns exemplos de compósitos 

reforçados por partículas e por fibras. 

 

Figura 2.6 – Exemplos de compósitos reforçados: (a) unidirecional, (b) tecido bidirecional balanceado, 

(c) fibras picadas, (d) manta continuam submetida a esforços de tração em ambas as direções. 

 

Fonte: Levy (2006)  

 

Os reforços em materiais compósitos podem ser classificados conforme a configuração 

dos fios. Podendo ser de fibras longas ou picadas, e ainda pode ser reforçado por partículas. 

As aplicações mais usadas para reforços poliméricos são: 

a)  Manta de fios picados 

A manta é produzida a partir de fios cortados, unidos quimicamente e de forma 

aleatória. Possui boa resistência mecânica e é indicada para peças onde se deseja um melhor 

controle da espessura no processo de laminação manual. Por exemplo, a gramatura da manta 

de fibra de vidro, pode ser encontrada nos valores 225 g/m
2
, 450 g/m

2
, 600 g/m

2
, entre outros, 
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sendo estas são formadas de fios de fibra de vidro picados e aglomerados com formulação 

específica.  

As mantas de fios de vidro-E têm algumas propriedades em destaque: compatível com 

resinas poliéster, viniléster e epóxi, rápida molhabilidade, redução no consumo de resinas, 

aumento de produtividade, baixa marcação no gel-coat, menor liberação de penugem, (Owens 

Corning, 2014). Ver na figura 2.7. 

 

Figura 2.7 – Manta de Fios Picados de Fibra de Vidro 

 

Fonte:Owens Corning (2014) 

 

A tabela 2.7 abaixo lista algumas propriedades mecânicas de laminados fabricados 

pelo processo de laminação manual (hand lay up), a partir da manta de fios picados. 

 

Tabela 2.7 – Propriedades Mecânicas dos Laminados 

 Seco (MPa) Úmido (MPa) 

Resistênciaà Tração 76 – 96 69 – 83 

Módulo de Tração 7500 – 8900     5200 – 6200 

Resistência à Flexão      165 – 193 130 – 140 

Módulo de Flexão      7500 – 8900      5300 – 6200 
Fonte: Owens Corning (2014) 

b) Tecidos 

Os tecidos podem ser unidirecionais ou bidirecionais. O tecido unidirecional é 

caracterizado por possuí a maioria das fibras em uma única direção, possuindo uma pequena 

quantidade de fibras na outra direção, para manter as fibras unidas, como pode ser observadas 

na Figura 2.8. No arranjo unidirecional, qualquer desvio na direção das tensões atuantes nas 

fibras do compósito, as propriedades mecânicas reduzem-se bruscamente afirma 

CARRAZEDO (2002). 
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Figura 2.8 –Tecido Unidirecional de Fibra de Vidro-E 

 
Fonte: Alibaba, 2014 

 

Já os tecidos bidirecionais são caracterizados pelo entrelaçamento entre as fibras 

através do urdume e da trama. Esses tecidos entrelaçados não têm problemas quanto à 

separação interlaminar, uma vez que a resistência interlaminar é adquirida pela matriz, porém 

estes apresentam menores resistências e módulo de elasticidade longitudinal em comparação 

com os compósitos de fibras longitudinais unidirecionais, conforme Carrazedo, (2002). Esses 

tecidos podem ser classificados basicamente em três tipos: tecido plano, cetim e diagonal 

(Levy, 2006), o tecido bidirecional do tipo plano é mostrado na figura 2.9. 

Figura 2.9 –Tecido bidirecional de Fibra de Vidro-E 

 
 

2.2.5. Classificação dos tecidos bidirecionais 

a) Tecidos Planos 

Este tipo de tecido é definido como sendo os cabos da Trama (mecanismo do tecido 

responsável pela configuração do mesmo) entrelaçados nos cabos do urdume (mecanismo 

responsável pelo comprimento do tecido), um acima e um abaixo, e assim sucessivamente, 

sendo que na próxima coluna o que estava em cima passa a ser abaixo e o que estava abaixo 
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passando por cima e assim sucessivamente até o final do tecido, como pode ser observado na 

Figura 2.10. 

Figura 2.10 – Tecido plano 

 

Fonte: Levy (2006)  

 

Este tecido pode apresentar 4 (quatro) variações: tecido plano tipo basket, basket 

Oxford, leno e mock-leno. Sendo as duas formas mais utilizadas em compósitos: 

 Tecido Plano Tipo Basket, que possuem dois ou mais cabos do urdume por 

fileira e/ ou dois cabos ou mais cabos na trama por fileira, como pode ser observado na Figura 

2.11, onde temos um tecido plano tipo basket 2 x 2, caracterizado pelo entrelaçamento de dois 

cabos da trama por dois do urdume. 

Figura 2.11 – Tecido plano tipo basket 2 x 2 

 

Fonte: Levy (2006).  

 

Tecido Basketoxford, que é caracterizado por um cabo da trama entrelaçado em dois cabos do 

urdume como pode ser observado na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 – Tecido plano tipo basketoxford 

 

Fonte: Levy (2006).  
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2.3. Interface 

 

Para Salehi-Mobarakeh, (2007) diz que na ciência dos materiais compósitos após 

aadição deum reforço fibroso, as propriedades podemmelhorar elevar aaplicações de valor 

agregado, ou desagregar. Tendo a interfece a causa dessa desagregação, onde esta adesão 

entre reforço e matrizocorre, permitindo a transferência de cargaa partir da matriz para o 

reforço eresultando emmelhores propriedades mecânicas. Portanto, o desenvolvimento de 

tratamentos destinados a modificar a matriz ou a fibra, a fim de melhorar a aderênciada 

interface tem sido intensivamente estudado. Têm sido propostos vários tipos de tratamentos 

químicos e físicos.  

A interface em compósitos pode afetar a resistência mecânica desse materiaise é 

fortemente afetadapela presença de defeitos, como trinca e vazios. Tais defeitos atuam 

comoconcentradores de tensões e são responsáveis pela multiplicação de tensõessubmetidas 

ao material até níveis superiores à resistência intrínseca deste(KLOSS, 2005; SUAREZ,et al, 

2003). 

Para Hull (1988), em geral, as grandes diferenças entre as propriedades elásticas da 

matriz e da fibra são interligadas por meio da interface ou por tensões atuantes na matriz que 

são transmitidas para as fibras através da interface. Assim para avaliar o efeito dessa 

transferência de tensão entre matriz e fibra, podemos destacar algumas hipóteses que devem 

ser adotadas com relação a interface: primeiro, a matriz e a fibra se comportam como 

materiais elásticos; segundo, a interface é infinitamente delgada; terceiro, a interação perfeita 

entre a fibra e a matriz, de forma que não ocorre descontinuidade de deformação ao longo da 

mesma; quarta, a interface que se forma ao redor da fibra ter as mesmas propriedades que o 

material no estado sólido; quinta, a geometria do empacotamento das fibras na matriz ser 

regular. 

Já Filho, (2001) diz que, por outro lado, uma vez que a natureza da interação é 

dependente das propriedades do sistema fibra/matriz, segue qua a interface é específicapara 

cada um deles. Este fato exerce influência direta na escolha dos materiais a serem 

empregados, pois a combinação de fases quaisquer nem sempre estabelecerá a interação 

adequada da fibra e matriz, sendo às vezes necessário um tratamento superficial na fibra para 

que esta interaja fortemente com a matriz. 
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2.4. Compósitos Híbridos 

 

Para Batista, (2013), os materiais compósitos híbridos se caracterizam por apresentar 

constituintes diferentes entre os materiais de reforços; o processo de hibridização é utilizado 

para compensar a desvantagem de comportamento mecânico de um componente (com 

presença obrigatória) pela introdução de outro que proporcione melhores propriedades 

mecânicas ou características específicas ao compósito que se deseja preparar. 

Shan, (2002) diz que um compósito híbrido é composto por dois ou mais tipos defibras 

de reforço em um ou mais tipos de matrizes. Na hibridização de dois ou mais tipos de fibra 

em uma matriz permite uma adaptação mais estreita das propriedades do compósito para 

satisfazer requisitos específicos quando comparados a compósitos com apenas um único tipo 

defibra.  

O comportamento à tração uniaxial de compósitos híbridos unidirecionais tem sido 

estudado extensivamente desde meados de 1970. Embora o módulo de elasticidade na direção 

da fibra pode ser previsto pela abordagem da regra de mistura, a resistência à tração dos 

compósitos híbridos não obedece à essa regra, vez que obaixo alongamento das fibras são 

esperados quebrar no esforço de ruptura. 

A hibridação com mais de um tipo de fibra na mesma matriz proporciona outra 

dimensão para a versatilidade do potencial da fibra para reforço em materiais compósitos 

reforçados. As propriedades do compósito híbrido pode não seguir uma consideração direta 

das propriedades independentes dos componentes individuais, afirma JAWAID, (2011). 

Como nosso trabalho tem foco na hibridização por camadas, então apenas iremos citar 

os demais tipos de hibridização que pode ocorrem em materiais compósitos. Os tipos de 

hibridização em compósitos são: 

 Hibridização de Fio (filamento ou fibra); 

 Hibridização de mecha (ou feixe de fibras); 

 Hibridização de tecido; 

 Hibridização por camadas (ou laminados): este processo de hibridização pode 

ser realizado na forma de lâmina, ou seja, camadas de diferentes materias são 

aderidos e intercalados entre si, formando um só laminado. 
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2.5. Ensaio de tração 

 

A norma ASTM 3039 (2006) utilizada nesse trabalho diz que este método de testeé 

projetado para produzirda dos de propriedadesde tração para especificações de materiais, 

pesquisa, garantia de qualidade e estabilidade estrutural. Mas existem fatoresque influenciam 

a resposta final à tração e deve, portanto, ser levados em consideração, como:material 

utilizado, processo de fabricação, seqüência de disposição dos materiais (alinhamento), 

preparação de amostras (corpos de provas), condicionamento das amostras (exposição à 

temperatura, raios UV, umidade, etc),ambiente de laboratório, velocidade do ensaio,teor de 

vazios, porcentagem de volume do reforço.Podeserobtido a partir destemétodo de ensaioas 

propriedades: resistência à tração; tensão elástica; módulo de elasticidade; coeficiente de 

Poisson e força de transição. 

Sabariz et al, (2006) diz que a resistência à tração é avaliada pela carga aplicada ao 

material por unidade de área, no momento de ruptura. O alongamento representa o aumento 

percentual do comprimento da peça sob tração, no momento de ruptura. O módulo de 

elasticidade é medido pela razão entre a tensão e a deformação, dentro do regime elástico, 

onde a deformação é totalmente reversível. O coeficiente de Poisson é definido como a razão 

negativa entre a deformação transversal e a deformação longitudinal, abaixo do limite de 

proporcionalidade do material. 

 

2.6. Ensaio de Flexão em Três Pontos 

 

De acordo com a ASTM D790 (1990), este método de ensaio abrange a determinação 

das propriedades mecânicas de plásticos reforçados, incluindo compósitos de alto 

móduloemateriais para isolantes elétricos na forma de barras retangulares moldadas 

diretamente ou cortados a partir de placas.Este ensaio mecânico é geralmente aplicado a 

materiais rígidos e semi-rígidos. No entanto, a resistência à flexão não pode ser determinada 

naquele materiais que não quebram ou que não falhem n asuperfície exterior, com um limite 

de deformação de 5,0%. Este método utiliza um sistema de teste de carga de três pontos 

aplicado a umaviga simplesmente apoiada, como mostrado na figura 2.13. As propriedades de 

flexão podem variar de acordo coma profundidade da amostra, temperatura, condições 

atmosféricas, e a diferença na taxa de aplicação de carga. 
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Figura 2.13 – Esquema do ensaio de flexão em três pontos em compósitos 

 

Fonte: Norma ASTM D790 (1990)  

 

2.7. Mecanismo do dano 

 

Para Jessen, (1991) a mecânica do dano permite a descrição de degradação do material 

em escala micromecânica. No entanto, o uso desse conceito, as variáveis são fornecidas, que 

representam a degradação do material média a um nível macro-mecânico, completando com a 

mecânica da fratura. A mecânica de dano contínua está preocupada com a criação de novas 

superfícies, definida como a densidade superficial de micro fissuras e ficaz e vazios em 

qualquer plano do volume representativo. Neste caso, os danos consiste na criação e ao 

crescimento de descontinuidades tais como microfissuras ou descoesão que diminuem a 

forçado material. A variável de dano contínuo é usado para representar este estado 

descontínuo do material. 

Essa incompatibilidade ou sinergismo que tem como definição quando o 

comportamento de um compósito possui propriedades superiores às propriedades esperadas 

pela regra das misturas aponta Fagury, (2005), interfere nos resultados esperados para o 

material compósito. Já que estão diretamente ligados aos resultados dos 05 (cinco) 

mecanismos de falha do material (figura 2.14), que são: arrancamento das fibras; efeito 

denominado como ponte de fibras;deslizamento (fiber bridging), em que as superfícies de 

uma trinca são interligadas por fibras; deslizamento interfacial matriz/fibra, seguido da 

ruptura das fibras; ruptura das fibras e trincamento da matriz (COUTTS, 2005). 
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Figura 2.14 – Mecanismos de falhas em compósitos reforçados com fibras 

 

Fonte: Filho, (2001)  

 

2.8. Análise macroscópica 

 

Como dito anteriormente, os compósitos estão sendo amplamente empregados nas 

indústrias de tecnologia de ponta, mas para Jang, (1989) e Chen, (1992), uma das principais 

limitações da primeira geração deste material, em especial o compósito carbono/epóxi é a 

baixa energia de fratura levando a redução da força de impacto, baixa resistênciaa 

delaminaçãoe baixa tolerância a danos. Para Yadav, (2006) a baixa velocidade 

decarregamento é susceptível causar de laminação(fratura interlaminar) que reduzas 

propriedades estruturais, tais como a rigidez à flexão, resistência à compressão, etc., que pode 

causar a deterioração do compósito durante o carregamentocíclico.  

Geralmente, a origem dafalha é influenciada pelo excessivo estado tridimensional de 

tensões interlaminares, que se desenvolve na interface entre camadas com diferentes 

orientações do reforço fibroso, aponta Cândido et al., (2014). E paramelhorar aresistência à 

fratura estão sendo feitas tentativaspara modificar as propriedadesda matrizporadição 

decompostos químicos, diz Aksoy et al., (1992). 

Com isso, a análise macroscópica dos mecanismos de danos se faz indispensável na 

análise dos compósitos estruturais, na qual este tipo de análise é visível a olho nu. Duas 

formas de danos podem ser destacadas para este tipo de análise, primeira quando o material 

rompe por tempo de uso, geralmente isso acontece quando o mesmo se encontra em 

ambientes desfavoráveis como, corrosivos, úmidos, em altas temperaturas, sob pressão, entre 

outros. E a segunda forma, quando esses são submetidos a alguma ação de carregamentos 
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externos, como por exemplo, impacto, cisalhamento, flexão. A norma ASTM D3039, traz 

possíveis características da fratura final macroscópica mostrado na Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 – Modos de falha de compósito submetidos à tração 

 

Fonte: ASTM D3039 (2006) 

 

Na Tabela 2.8, mostra a definição de cada sigla normatizada pela norma que rege o 

ensaio de tração uniaxial em compósitos poliméricos. 

 

Tabela 2.8 – Abreviação das características da fratura final 

Abreviação Definição 

LIT Lateral dentro da garra 

   GAT Desaderência da lingüeta na garra 

  LAT Lateral na base da lingüeta da garra 

  DGM Delaminação na lateral do corpo de prova 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       

Fonte: Norma ASTM D 3039 (2006)  

 

A norma ASTM D790 para o ensaio de flexão em três pontos não traz nenhuma 

possível característica macroscópica da fratura final para o material que possa vim ser 

submetido à norma. 
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2.9.Análise microscópica 

 

Ao ser utilizado, o compósito, como qualquer outro material, é submetido a 

carregamentos que podem dar origem a diferentes mecanismos de fratura ou dano. O dano é 

prejuízo ocorrido nas propriedades mecânicas do material durante o carregamento, afirma 

Reifsnider, (1982). Para Freire Jr, (2001) os principais tipos de danos microscópicos 

encontrados nesses tipos de materiais são: Fissuração da matriz, presença de micro fissuras na 

matriz do compósito; ruptura de fibras, ocorrendo uma fratura longitudinal ou transversal na 

fibra; desaderência fibra-matriz, na qual ocorre um descolamento da interface fibra-matriz; 

delaminação, definida por desaderência entre as camadas do compósito na forma de 

laminados; microflambagem, deformação que ocorre nas fibras do material quando o mesmo 

está submetido a esforços de compressão, causando pequenas desaderência na interface fibra-

matriz. 

Na microscopia ótica ou microscopia eletrônica de varredura podem ocorrer três tipos 

de falhas que auxiliam na análise da adesão fibra/matriz que são: falha adesiva entre as 

matérias-primas constituintes, provocando fratura na região que poderias ser delimitada pela 

interface; falha coesiva na matriz, resultando em fratura da resina junto à interface; falha 

coesiva na fibra, resultando em fratura da fibra junto à interface. 
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3.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capitulo serão descritos os materiais e métodos utilizados no processo de 

fabricação dos compósitos, bem como os ensaios mecânicos realizados (densidade, umidade, 

tração uniaxial e flexão em três pontos). Um fluxograma demonstrando todos os passos 

realizados é apresentado na figura 3.1. 

Figura 3.1 – Metodologia utilizada no trabalho 

 

 

3.1 Processo de Fabricação e Preparação dos Corpos de Prova 

 

A fabricação do compósito foi realizada pela empresa Tecniplas Indústria e 

Comércio Ltda. Como matriz, utilizou-se a resina poliéster do tipo Tereftálica, em torno de 4 

kg, do fabricante NOVAPOL: L-120/05, com densidade de 1,30 g/cm³ e viscosidade 

(BROOKFIELD) de 310cP a 25°C. O catalisador utilizado para o sistema catalítico de cura da 

resina foi o peróxido de metil-etil-cetona (MEKP) numa proporção de 1% do volume de resina 

total. Como material de reforço utilizou-se dois tecidos bidirecionais do tipo plano de fibra de 

vidro-E e de fibra kevlar-49, as especificações dos tecidos se encontram na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 –Especificação dos Tecidos de Fibra de Vidro-E e Fibra Kevlar-49 

Características do Tecido Fibra de 

Vidro 

Fibra de 

Kevlar 

Gramatura (g/m²) 200 ± 20 200 ± 20 

Largura (cm) 130 ± 3 130 ± 3 

Metros Lineares por rolo (m) 100 ± 5 50 ± 3 

Metro quadrado por rolo (m²) 130 ± 17 65 ± 8  

Espessura (mm) 0,21 ± 0,3 0,34 ± 0,5 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume (Kgf/cm) 50,0± 10 207± 9 

Carga de Ruptura Teórica da Trama (Kgf/cm) 50,0 ± 10 207 ± 9 

Tipo de Padronagem Tela Tela 

Tipo do tecido Plano Plano  
Fonte: MAXEPOXI 

 

Os compósitos foram fabricados mediante o processo de laminação manual (Hand-lay-

up), Barros, (2007) diz que está técnica é a mais antiga e simples de manufatura de 

compósitos. Camadas de fibras de reforço (unidirecional, tecidos, mantas, véu e outros), são 

colocadas manualmente sobre a superfície de um molde. Resina é aplicada com pincel, 

espátula ou por spray. Camadas de reforço e resina são sucessivamente aplicadas, até 

formarem a espessura total desejada. O laminado geralmente cura à temperatura ambiente, 

embora calor possa ser aplicado para acelerar o processo.  

Para Martins, (2012), a laminação manual utiliza somente um molde permitindo, 

portanto, o acabamento em somente uma das superfícies. A superfície que não tem contato 

com o molde tem aspecto rugoso, resultando em uma peça com espessura variável. A 

variação da espessura torna impossível o controle preciso da fração de fibras e do peso da 

peça. Outro ponto negativo deste processo é que a qualidade do produto depende 

diretamente da experiência do trabalhador. A figura 3.2, ilustra este processo. 

 

Figura 3.2 – Processo de fabricação por laminação manual (hand-lay-up). 

 

 



39 

 

 

Foram obtidas três placas de 1,3 m
2
de área, na forma de estruturas laminares, todas 

com 5(cinco) camadas de reforço fibroso (tecido bidirecional) e matriz poliéster do tipo 

Teraftálica. O primeiro laminado contém três camadas de Tecido bidirecional de Fibra de 

Vidro-E intercalada por duas camadas de Tecido bidirecional de Fibra Kevlar-49 (HVK). O 

segundo contém três camadas de Tecido bidirecional de Fibra de Vidro-E disposta no centro 

do laminado e nas extremidades a camada de Tecido bidirecional de Fibra Kevlar-49 (HKV). 

O terceiro contém cinco camadas de tecido bidirecional de Fibras de Vidro-E (FV).A 

configuração dos compósitos laminados são as seguintes: 

 (TV/TK/TV/TK/TV) Laminado Híbrido de Fibra de Vidro e Kevlar- Placa I 

 (TK/TV/TV/TV/TK) Laminado Híbrido de Fibra de Vidro e Kevlar- Placa II 

 (TV/TV/TV/TV/TV) Laminado de Fibra de Vidro-E - Placa III 

O esquema das configurações para os três tipos de laminados é demonstrado na Figura 

3.3. 

Figura 3.3 – Configuração dos laminados compósitos HVK, HKV e FV. 

 

 

Para os ensaios de tração uniaxial, os tecidos bidirecionais apresentam-se com as 

direções das fibras sempre paralelas (0°- trama) e perpendiculares (90° - urdume) à direção de 

aplicação da carga. Já para os ensaios de flexão em três pontos, as fibras foram posicionadas 

perpendiculares à carga aplicada, ou seja, paralelas às tensões normais aplicadas. As 

espessuras das placas de compósitos confeccionadas foram aproximadamente 1,85 mm, 2 mm 

e 1,75 mm para os HVK, HKV e FV, respectivamente. 

As dimensões de cada corpo de prova foram confirmadas utilizando-se um paquímetro 

analógico, marca Mitutoyo com precisão de 0,05 mm. Como a espessura dos laminados 
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apresenta variações em função do processo de fabricação utilizado, foram necessárias pelo 

menos cinco medidas nesta região (espessura) para a obtenção do valor médio de cada corpo 

de prova. 

Após a obtenção das dimensões apropriadas dos corpos de prova, foram realizados os 

procedimentos de lixamento e polimento nas regiões onde foi realizado o corte. Para tanto, 

utilizou-se lixas d’água de diferentes gramaturas 150, 180, 220, 320, 400 e 600 e o polimento 

foi feito com uma politriz motorizada utilizando como abrasivo a alumina de 0,05 microns. A 

quantidade de corpos de prova para os ensaios realizados, para cada material HVK, HKV e 

FV, será mostrada na Tabela 3.2 a seguir. 

Tabela 3.2 – Quantidade de corpos de prova de cada material ensaiado. 

Placa Ensaios Seco Úmido Saturado  Total 

HVK -

Placa I 

Tração 

Uniaxial 
7 7 14 

Flexão em 

Três Pontos 
7 7 14 

Absorção de 

Água 
7 7 14 

Densidade 5 - 5 

HKV -

Placa II 

Tração 

Uniaxial 
7 7 14 

Flexão em 

Três Pontos 
7 7 14 

Absorção de 

Água 
7 7 14 

Densidade 5 - 5 

FV - 

Placa III 

Tração 

Uniaxial 
7 7 14 

Flexão em 

Três Pontos 
7 7 14 

Absorção de 

Água 
7 7 14 

Densidade 5 - 5 

Total de Corpos de Provas Ensaiados 141 

 

3.2.Processo de Corte dos Corpos de Prova 

Primeiramente, foram retirados 5 cm de material das margens de cada placa, com o 

intuito de eliminar possíveis descontinuidades e mau acabamento devido o processo de 

fabricação, como por exemplo, variações bruscas da espessura e maiores percentuais de 
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defeitos internos provenientes do processo de fabricação, presença excessiva de resina e 

ausência de fibra.  

Em seguida, os corpos de prova (CP’s) foram cortados para a realização dos ensaios 

mecânicos, onde foi executado utilizando uma máquina de corte à laser, conforme a Figura 

3.4, garantindo assim calibração nas dimensões exigidas pelas normas para largura e 

comprimento, além de prevenir superaquecimento, rebarbação e arranque de fibras que podem 

ocorrer durante o corte,evitando a interferência desta etapa do processo de fabricação, no 

desempenho mecânico e na característica física do produto final. 

Figura 3.4 – Corte dos laminados a laser 

 

 

3.3.Ensaio de Densidade Volumétrica e Calcinação 

 

Para a realização do teste de densidade os corpos de provas foram cortados mediante a 

norma ASTM D 792(2008), com dimensão de 25 x 25 mm (Figura 3.5), cinco corpos de 

prova para todos os laminados confeccionados.  

Figura 3.5 – Corpo de Prova para o ensaio de densidade volumétrica e calcinação 

 
 

 Sendo a densidade do compósito determinada de acordo com a equação abaixo: 

𝐷 =  
𝑎

(𝑎+𝑤+𝑏)
𝑥0,9975                                                 (3.1) 

Onde: 

D = densidade do compósito (g/cm
3
); 
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a = massa da amostra seca (g);  

w = massa do fio parcialmente imerso em água (g); 

 b = massa do fio com as amostras imersas em água (g). 

Para a densidade final do compósito utilizou-se um medidor de densidade (figura 3.6), 

modelo DSL 910, marca Gekara, pertencente ao Laboratório de Mecânica dos Fluidos, onde o 

mesmo foi realizado, que utiliza em sua configuração a equação 3.1. 

Figura 3.6 – Balança Universal para ensaio de densidade 

 
 

O intuito do ensaio de calcinação é obter os percentuais de fibra, resina e vazios 

presentes no compósito fabricado. Para este ensaio utilizaram-se os corpos de prova do ensaio 

de densidade volumétrica, onde os mesmos foram pirolisados objetivando eliminar-se parte da 

resina, e em seguida foram colocados no forno tipo murfla a 750 
0
C, por um período de 40 

minutos. Feito isto, obteve-se as frações volumétricas de fibra, resina e vazios, seguindo as 

equações. 

𝑀𝑓 =  
𝑚𝑓

𝑚𝑡
                                                            (3.2) 

𝑀𝑚 = 1 −  𝑀𝑓                                                      (3.3) 

𝑉𝑓 =  
𝐷𝑀𝑓

𝐷𝑓
𝑥100                                                  (3.4) 

𝑉𝑚 =  
𝐷𝑀𝑚

𝐷𝑚
𝑥100                                                (3.5) 

𝑉𝑣 = 1 −  (𝑉𝑓 + 𝑉𝑚)                                             (3.6) 

Onde: 

Mf= teor em peso de fibra; 

mf= peso da fibra após a calcinação, (g); 

mt = peso total da amostra, (g); 
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Mm = teor em peso de resina; 

Mf= teor em peso de fibra; 

Vf= teor em volume de fibra (%); 

Df = densidade da fibra, (g/cm
3
); 

Vm= teor em volume de resina (%); 

D = densidade volumétrica do compósito, (g/cm
3
); 

Dm = densidade volumétrica da resina, (g/cm
3
); 

Vv = teor em volume de vazios (%). 

 

3.4.Ensaio de Absorção de Umidade 

 

Para realização deste ensaio foram confeccionados corpos de prova, segundo a norma 

ASTM D570-98 (2006), com as seguintes dimensões: largura 25 e comprimento 76 mm, ver 

na Figura 3.7. O mesmo foi realizado no Laboratório de Mecânica dos Fluidos. 

Figura 3.7 – Corpo de Prova para o ensaio de absorção de umidade 

 

Os corpos de prova foram medidos, pesados e imersos em água do mar e petróleo à 

temperatura ambiente (25±2)°C. Em intervalos de tempo pré-determinados em norma, foram 

retirados da água e do petróleo, pesados em uma balança de resolução de 0,001g, marca 

Gekara e novamente recolocados em contato com os fluidos. Este procedimento foi repetido 

até ser alcançada a saturação, ou seja, até que a diferença entre a média no incremento do peso 

entre três pesagens consecutivas fosse menor que 1 % do total de incremento do peso, ou 

0,005g de incremento. Ao final do ensaio, plota-se a curva de absorção de umidade como o 

percentual de absorção (M), no eixo das abscissas versus tempo de imersão (Dias
1/2

), no eixo 

das coordenadas. O percentual de absorção é calculado segundo a equação 3.7 a seguir.  

A curva representa a média de cinco corpos de prova na condição de imersão em água 

do mar e petróleo. Para Yang et. al, (1996), oefeitodeabsorçãodeumidadeleva à uma 

degradaçãodaregião de interfacefibra-matriz criandoeficiências de baixa transferênciade 

forçaresultando numareduçãodas propriedades mecânicasedimensionais. 
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𝑀 =
𝑊𝑖−𝑊𝑜

𝑊𝑜
× 100                                            (3.7) 

Onde: 

Wi= peso da amostra depois de saturada (g); 

Wo= peso da amostra seca (g). 

3.5.Ensaio de Tração Uniaxial 

 

Para a determinação das propriedades mecânicas de tração uniaxial, utilizando a 

norma ASTM D3039 (2006) foram fraturados sete corpos de prova com as seguintes 

dimensões: 25 mm de largura, 127 mm entre os galgos e 250 mm no comprimento total do 

mesmo, mostrado na Tabela 3.3 e ilustrado na Figura 3.8,onde se utilizou cinco resultados, de 

cada compósito confeccionado e para cada situação, estado original (seco) e depois de 

saturados em água do mar e petróleo. 

O ensaio foi realizado a uma velocidade de 1 mm/min e em seguida foram 

determinados o limite de resistência à tração, módulo de elasticidade e a deformação de 

ruptura antes (seco) e após imersão dos corpos de prova nos fluidos citados acima, depois foi 

feita a média aritmética dos valores das constantes a determinar e feito o desvio-padrão.  

Tabela 3.3 – Dimensões dos corpos de prova para ensaios de tração 

 Tipo de Placa 

Dimensões  HFV - Placa I HKV - Placa II FV - Placa III 

Largura 25 mm 25 mm 25 mm 

Distância entre os 

galgos 

127 mm 127 mm 127 mm 

Comprimento total 

do CP 

250 mm 250 mm 250 mm 

Espessura média 1,85 mm 2 mm 1,75 mm 

 

Figura 3.8 – Perfil dos corpos de prova para ensaio de tração uniaxial 

 

 

O equipamento de ensaio (máquina de ensaio universal mecânica) utilizado foi da 

marca Shimadzu AG-X com capacidade máxima de 300KN, mostrado na Figura 3.9, o ensaio 

foi realizado a temperatura ambiente (25±2)°C.  A máquina universal pertence ao Laboratório 

de Ensaios Mecânicos da UFRN, onde o mesmo foi realizado. 
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Figura 3.9 – Máquina de ensaios universal para ensaio de tração 

 

Sendo utilizadas as equações 3.8, 3.9 e 3.10, para determinar as constantes mecânicas: 

tensão de tração, módulo de elasticidade, e deformação do material. 

𝜎 =
𝑃

𝑏𝑑
      (3.8) 

𝐸 =  
𝜎

 𝜀  
      (3.9) 

𝜀 =  
∆𝑙

𝑙𝑜
     (3.10) 

Onde: 

σ = tensão de ruptura (MPa);  

P = carga máxima de ensaio (N); 

b = largura do CP na parte útil (mm); 

d = espessura do CP na parte útil (mm); 

E = módulo de elasticidade (GPa);  

= deformação de ruptura; 

∆l = variação do comprimento (mm);  

lo = distância entre as lingüetas (mm), ou comprimento inicial do CP. 

 

3.6. Ensaio de Flexão em Três Pontos 

 

A realização deste ensaio foi mediante a norma ASTM D790 (1990), utilizando cinco 

corpos de prova, possuindo estes as seguintes dimensões: 12,7 mm de largura, 46 mm de 

comprimento e com uma distância entre os cutelos de 32 mm, mostrado na Tabela 3.4e 

ilustrado na Figura 3.10. Lembrando que para o ensaio de flexão utilizando a norma 

regulamentadora acima citada, o valor da dimensão do comprimento do CP leva em 

consideração a espessura do laminado, como foram confeccionados três compósitos, as 

espessuras saíram diferentes, com isso na Figura 3.10, o valor que estar expresso corresponde 

à placa II (HKV). 
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Tabela 3.4 – Dimensões dos corpos de prova para ensaios de tração 

 Tipo de Placa 

Dimensões  HVK - Placa I HKV - Placa II HFV - Placa III 

Largura 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 

Distância entre os 

apoios 

29,6 mm 32 mm 28 mm 

Comprimento total 

do CP 

42,6 mm 46 mm 42 mm 

Espessura média 1,85 mm 2 mm 1,75 mm 

 

Figura 3.10 – Corpo de prova para ensaio de flexão em três pontos 

 

Os ensaios foram realizados com uma velocidade de 1mm/min, uma máquina 

universal (Figura 3.11). E após a realização dos ensaios foi utilizada a média dos valores 

encontrados para determinar as constantes mecânicas do limite de resistência à flexão, do 

módulo de elasticidade e da deformação de flexão, utilizando as equações de 3.11 a 3.13, 

respectivamente, para o resultado final. 

 

Figura 3.11 – Máquina de ensaios universal para ensaio de flexão 

 

     

  𝜎 =
3𝑃𝑚á𝑥  𝐿

2𝑏𝑑²
     (3.11) 

  𝐸 =
𝑚𝐿³

4𝑏𝑑³
                                                   (3.12)   

  𝜀 =
6𝐷𝑑

𝐿²
     (3.13) 

Onde: 

=resistência última à flexão (MPa); 
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Pmáx= carga máxima de ensaio (N); 

L= distância entre os apoios (m); 

b=largura do CP(m); 

d= espessura do CP(m); 

E= Módulo de elasticidade à flexão(MPa); 

M=tangente formada pela curva carga (N) e deflexão (m); 

= deformação de flexão; 

D=deflexão máxima no centro do corpo de prova (mm). 

 

3.7.Análise da fratura 

 

 Após a realização dos ensaios mecânicos de tração uniaxial e flexão em três pontos, os 

corpos-de-prova foram submetidos à análise das fraturas finais ocorridas em cada um. 

Primeiramente, foi feita uma análise macroscópica do dano, utilizando o scanner com o 

objetivo de verificar as variações ocorridas na superfície dos CP’s submetidos ao ensaio de 

tração uniaxial, flexão e o de absorção de umidade com o objetivo de conhecer a formação e a 

distribuição do dano ao longo do comprimento do CP de tração e flexão, e possível 

impregnação dos fluidos de contato (petróleo e água do mar) no ensaio de absorção de 

umidade. O modelo do scanner foi da marca HP Series PSC 1510, pertencente ao Laboratório 

de Mecânica dos Fluidos, onde o mesmo foi realizado. Em seguida foi realizada uma análise 

microscópica eletrônica da falha de modo a determinar que o tipo de fratura ocorrida. 

 Com o propósito de obter informações sobre a morfologia da fratura final, os 

laminados em estudo foram submetidas a analises de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), caracterizando a existem das fraturas, estas coesivas e adesivas, degradação da 

matriz, presença de erosão e sulcos na resina, entre outros danos. 

 A análise ocorre a partir da emissão de feixe de elétrons na superfície da região de 

fratura das amostras estudadas. O feixe de elétrons é emitido por um tubo de canhão de 

emissão de elétrons através de um filamento de tungstênio. A microscopia eletrônica de 

varredura dos laminados foi obtida atrás de microscópio modelo TM 3000 da Hitachi, 

utilizando uma tensão de 15 kV, sendo o material disposto na porta amostra, com o auxílio de 

uma fita metálica condutora a base de carbono. Esse procedimento foi realizado no 

Laboratório de Caracterização dos Materiais, no Departamento de Engenharia dos Materiais 

da UFRN. 
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 Para Yadav 2006, o padrão de fratura de fibra contínua se distingue da fibra curta 

quando se trabalha a uma baixa velocidade de carregamento, através dessa caracterização 

podemos expressar nas superfícies da fratura, a sequência de eventos de liberação de energia 

com a propagação de trincas, mostrando a relação entre os componentes da estrutura 

(reforço/matriz), campos de tensões locais e a formação de texturas típicas.  

 No caso dos compósitos de matriz polimérica, a evolução das formações topográficas 

pode indicar as linhas de ação de carga, os efeitos de degradação pelo ambiente, defeitos de 

processamento, e outros,afirma Rezende et al., (2010). 

 

3.8. Análises Térmicas (TG/DSC) 

 

As análises térmicas (TG/DSC) abordam as medidas de propriedades físicas e 

químicas dos laminados estudados em relação à temperatura controlada e pré-programada. O 

objetivo da análise termogravimétrica (TG) é verificar as alterações na massa de um 

determinado composto em função da temperatura ou tempo. Já o DSC (calorimetria 

exploratória diferencial) tem como objetivo avaliar a diferença de energia fornecida a um 

composto e a um material de referência, termicamente estável, em função da temperatura 

controlada e pré-programada, verifica as variações de entalpia e outros fenômenos 

relacionados à perda de massa.  

No referido estudo, as análises térmicas foram realizadas em um analisador 

termogravimétrico modelo Netzsch STA 449F3. A massa utilizada foi em tono de 5 mg, na 

presença de fluxo de ar sintético de 60mL/min e taxa de aquecimento de 10°C/min até a 

temperatura de 1200°C. Vale se ressaltar que para os três laminados foram às mesmas 

condições de ensaio. Essa análise térmica foi realizada no Laboratório de Análise Térmica dos 

Materiais, no Departamento de Engenharia dos Materiais da UFRN. 

A temperatura de transição vítrea (Tg) de um compósito termorrígido é uma 

propriedade dependente do grau de conversão da reticulação da resina. Quanto maior for à 

quantidade de ligações cruzadas, menor a mobilidade dos segmentos das cadeias moleculares. 

Transições de primeira ordem (endotérmicas ou exotérmicas) são caracterizadas pelos picos 

da curva, em que a área do pico sob/sobre a curva é proporcional à entalpia envolvida no 

processo endotérmico/exotérmico.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de densidade 

volumétrica e calcinação, absorção de umidade na água do mar e no petróleo, tração uniaxial 

e flexão em três pontos para os três compósitos estudados: laminado híbrido de tecido 

bidirecional de fibra de vidro, como camadas intercaladas de fibra kevlar (HVK), laminado 

híbrido com tecido de fibra de vidro no centro e nas extremidades o tecido de fibra kevlar 

(HKV) e laminado contendo apenas o tecido de fibra de vidro (FV).  

Também serão mostrados os resultados para a característica da fratura final obtida nos 

ensaios mecânicos de tração e flexão nos compósitos acima relacionados, no estado original 

(seco) e após o período de imersão nos fluidos (água do mar e petróleo). Para isso, foram 

feitas análises macroscópicas e microscópicas para melhor entendimento do comportamento 

mecânico desses materiais. 

 

4.1.Densidades volumétricas dos compósitos e teores de fibra, resina e vazios. 

 

Os dados experimentais começam com a determinação da densidade volumétrica 

média dos laminados estudados, na Tabela 4.1. Por estes resultados, percebe-se que o 

compósito de que contêm apenas tecido de fibra de vidro apresenta maior densidade 

volumétrica em relação aos demais compósitos; isso se deu devido à presença de outro tecido 

(tecido de kevlar) nos demais laminados, ou seja, a hibridização por camadas nos laminados 

HVK e HKV, fez com que a densidade diminuísse, fazendo com que estes apresentem quase 

as mesmas densidades volumétricas, levando em consideração os desvios padrões. 

Vale salientar que os tecidos possuem as mesmas gramaturas. Observamos no trabalho 

de Halvorsen et al., (2006), que a densidade apresentou essa mesma faixa para um laminado 

híbrido (kevlar/vidro/epóxi). Para Jeffrey et al., (2011), a densidade uniformeda fibra de vidro 

garante consistência epropriedades uniformesem todas as direções. 

 

Tabela 4.1– Densidade volumétrica dos compósitos estudados 

Configurações Densidade (g/cm
3
) 

HVK- Placa I 1,45 ± 0,022 

HKV- Placa II 1,35 ± 0,007 

FV- Placa III 1,64 ± 0,015 
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Os resultados experimentais para determinação dos percentuais em volume de fibra, 

resina e vazios, dos laminados são apresentados na Tabela 4.2. Por estes resultados percebe-se 

que o teor de vazios foi relativamente baixo considerando o processo de fabricação dos 

compósitos (Hand lay-up). É importante ressaltar que este ensaio foi realizado para os todos 

compósitos desse trabalho, devido à presença da fibra de kevlar nos demais laminados, foram 

primeiro pirolisados para retirar a fibra kevlar e em seguida a fibra de vidro. 

Tabela 4.2 – Percentual de fibra nas lâminas conforme reforço utilizado 

Configurações Fibras (%) Resina (%) Vazio (%) 

HVK- Placa I Fibra de Vidro:4,57 ± 2,694 

Fibra de Kevlar: 2,41 ± 2,524 

8,47 ± 5,665 2,89 ± 2,972 

HKV- Placa II Fibra de Vidro: 2,92 ± 2,298 

Fibra de Kevlar: 4,79 ± 2,431 

7,18 ± 5,042 2,26 ± 2,652 

FV- Placa III 5,46 ± 3,317 10,21 ± 3,982 3,73 ± 3,667 

 

4.2. Ensaio de Absorção de Umidade 

 

A penetraçãode umidadeemmateriais compósitosé parcialmenteconduzidopor 

difusão, o que envolve o transportedemoléculas de águapara dentro da matrize, em 

algunscasos, até as fibras relatam Bao et al., (2002); Srivastava et al., (1999); Marom (1986). 

Para Varelidis et al.,(2000) a água podedifundir-se rapidamentepara asmicro-aberturas entre 

as cadeiasde polímero. Ou pelo mecanismo de transportecapilar paraas lacunas e asfalhasna 

interface entreafibraeamatriz. Este fluxocapilar, tambémconhecida comoa absorção daágua, 

transportaáguaparao interiordoscompósitos. Ele tende aocorrer, preferencialmente, ao longo 

da interface. 

Para Browninget al., (1994) o desgastedas fibras de vidro, a 

dissoluçãodecompostossolúveisem matrizes, aumentam astensõesinter-laminar causando um 

redução na forçae módulo e estão relacionados a umidadequeafetamadurabilidadee provocam 

danos de tolerância para estes materiais compósitos. Hayes et.al,(1998) afirma quearedução 

da força não é recuperadaquandoomaterial é saturado, este sugereque a exposiçãoà 

umidadeprovocadanos permanentesnosistema. JáVauthier et. al., (1998) ressalta ainda que a 

absorção de águapodeser prejudicialparaa resistência à fadigaemcompósitos. Para Maron, 

(1989) tantos efeitosprejudiciais daumidadeforam relatados comáguadestilada,sendo este o 

meio maisfrequentemente encontrado na literatura. 

Então, diante de quanto a absorção de umidade traz de malefícios para os materiais 

compósitos, nesta seção de absorção de umidade iremos detalhar os efeitos da umidade 

provocadas pela água do mar e pelo petróleo nos materiais em estudo, vale se aleintar que 
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estudos de absorção de umidade em petróleo não são muito encontrados na literatura, 

principalmente utlizando reforços fibrosos, ressaltando posteriormente os possíveis danos que 

este pode causar nas propriedades mecânicas finais dos laminados confeccionados. 

 

Água do Mar 

Apresentam-se na Figura 4.1 as curvas de absorção de umidade em água do mar para 

os laminados estudados. Pode-se observar que estas curvas de absorção apresentam 

comportamento inicialmente linear, seguido por um decréscimo contínuo da taxa de absorção. 

A partir desta figura percebe-se que os laminados possuem um comportamento de Fick. Este 

resultado condiz com o obtido por outros autores Jeffrey et al., (2011), Komai, 

(1991),Kumosa et al.,(2004) que também analisaram a absorção de água em compósitos a 

base de fibra de vidro em diferentes configurações. Para Aquino (1997), a saturação de 

materiais compósitos a base unicamente de fibra de vidro tem como tempo médio de 

saturação, em torno de 2 a 3 meses. 

Reifsnider et al. (1991) afirma que o efeitoda umidade sobrea resistência de quebraé 

fundamental paraa durabilidadede materiais compósitosemambiente expostos emágua do mar, 

porque o crescimento de delaminação da fratura temsido identificada comoo mecanismo de 

falhamais dominantenavida decompósitosfibrosos.  

Para Dhakalet al., (2006), todos oscompósitos poliméricosabsorver a umidade 

daatmosfera e quandoimerso em água.Oefeitodestaleva à degradaçãodaregião de 

interfacefibra/matriz criandoeficiências de transferênciade forçaspobres,resultando 

nareduçãodas propriedades mecânicasedimensionais.  

Já Maggana, (1999), diz que as água absorvidaem polímerosé dividida emágua livre 

eágua ligada, as moléculas de água(questão contidos novolume livredopolímero esão 

relativamentelivres para “viajar”através dosmicrovazios eburacos)são identificados comoágua 

livre. Para as moléculas de águaque são dispersasnamatriz dos polímeroe ligadas 

aosgrupospolares dos polímerossão designados comoágua ligada. 
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Figura 4.1 – Absorção x tempo de imersão dos compósitos imerso em água do mar. 

 

A partir dos valores experimentais apresentados na figura 4.1, extraíram-se as 

características principais de umidade dos três compósitos aqui estudados, que são os valores 

para a absorção máxima e o tempo de saturação os quais são apresentados na Tabela 4.3, 

podemos observar que o laminado que apresentou maior absorção de água do mar foi o HVK, 

na ordem de 5,41% de absorção, num período de saturação de 44 dias, este fenômeno pode ser 

explicado considerando as características de absorção de água da fibra kevlar que quando 

exposta à umidade, asfibras possam ter inchado. Como resultado desse inchamento das fibras, 

microfissuras na resina podem ter ocorrido, fazendo com que a água penetrasse de forma 

elevada.  

O segundo maior percentual de absorção de umidade em água do mar foi observado no 

laminado HKV, no qual este apresenta as fibra kevlar nas extreminados do compósito (ver 

Figura 3.3), com um percentual de 3,58%, num período de 37 dias, representando uma 

difernça de absorção entre esses dois laminados em torno de 66,17%.  

Já como era de se esperar o laminado com menor percentual de absorção foi o FV isso 

se deu, devido a presença unicamente da fibra de vidro saturando de acordo com o que diz a 

literatura, para Kumosa et al., (2004), compósitos contendo fibra de vidro, a explicação para a 

absorção de umidade pode ser causada por numerosos efeitos, por exemplo: oteor de vazios 

na resina, a qualidadeda interfacematriz/fibra, o relaxamento da resinana presençade umidade 

e temperatura elevada, a ligação de moléculas de água para a estrutura molecular daresina, 

entre outros.  

Raghavendraetal. (2004) relatou o efeito da umidade sobre as propriedades mecânicas 

do compósito de tecido de fibra de vidro, onde a presença de umidade na matriz, trouxe uma 

redução da força do material tendo como motivos: o enfraquecimento da interface 

fibra/matriz, e o ataque químicoda umidade sobreas fibras de vidro. Já Pandia et al., (2014), 
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diz que água acelera a evolução de danos  dentro de compósitos e faz com que alguns danos 

surgam. Durante o teste de imersão em água do mar, as propriedades dos compósitos são 

alteradas por causa de mudanças na matriz, na fibra, e na interface. 

 

Tabela 4.3 – Resultados obtidos no Ensaio de Absorção de Umidade para água do mar. 

Material 
Absorção Máxima 

(%) 

Tempo de 

Saturação 

(Dias) 

HVK – Placa I 5,41 44 

HKV – Placa II 3,58 37 

FV – Placa III 2,33 51 

 

Petróleo 

Na Figura 4.2, podemos observar as curvas de absorção de umidade em petróleo para 

os laminados em estudo (HVK, HKV e FV). Observamos que estas curvas de absorção 

apresentam comportamento inicialmente linear, seguido por um decréscimo contínuo da taxa 

de absorção, semelhante ao que ocorreu nos laminados imersos em água do mar do nosso 

estudo e aqueles encontrados na literatura para a imersão em água destilada e em água do mar.  

A literatura não traz consigo uma estimativa de quantos dias um corpo de prova 

imerso em petróleo satura, mas obedecendo à norma ASTM D 570-98, que defini que o corpo 

de prova satura quando a diferença entre a média no incremento do peso entre as três 

pesagens consecutivas fosse menor que 1 % do total de incremento do seu peso.  

Figura 4.2 – Absorção x tempo de imersão dos compósitos imerso em petróleo. 

 

A partir dos valores experimentais apresentados na Figura 4.2, extraíram-se as 

características principais de umidade dos três compósitos aqui estudados, que são os valores 

para a absorção máxima e o tempo de saturação os quais são apresentados na Tabela 4.4, 
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podemos observar que o laminado que apresentou maior absorção em contato com petróleo 

foi o HKV, na ordem de 4,38% de absorção, num período de saturação de um mês (30 dias), 

issopodeser explicadoconsiderando que as camadas da fibra kevlar estão nas extermidades do 

laminado, fazendo com que a impregnaçao do petróleo favorecesse ao aumento considerável 

dessa absorção, uma vez que o percentual de umidade é medido usando as pesagens dos 

corpos de prova úmido.  Se observarmos a tabela 4.4, podemos perceber que os percentuais de 

absorção de umidade para os laminados HVK e FV, se mantiveram próximos com uma 

diferença de apenas 0,35%. O que chama atenção nesse resultado experimental foi o tempo de 

saturação para ambos, no qual foi de sete dias de diferença entre ambos. A explicação para 

este mesmo comportamento foi que a presença da fibra de vidro em maior quantidade nos 

dois compósitos favoreceu a esse mesmo percentual de absorção. 

 

Tabela 4.4 –Resultados obtidos no Ensaio de Absorção de Umidade para petróleo 

Material 
Absorção Máxima 

(%) 

Tempo de 

Saturação 

(Dias) 

HVK – Placa I 1,58 37 

HKV – Placa II 4,38 30 

FV – Placa III 1,23 44 

 

Na Figura 4.3, observamos a mudança de coloração do compósito (HVK) quanto ao 

tempo de saturação e diferença dos fluidos de contato em que o mesmo foi exposto, no caso 

água do mar e petróleo, é visto de forma clara através desta figura que ocorreu a impregnação 

do petróleo em todo o comprimento do CP, onde esta impregnação se deu nas bordas do 

corpo de prova e no interior do corpo de prova de forma pontual. 

 

Figura 4.3 – Corpo de Prova Saturado em petróleo, em água do mar e não saturado. 
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4.3. Análise das propriedades mecânicas dos compósitos no estado seco 

4.3.1. Ensaio de tração uniaxial dos compósitos no estado seco 

 

Nesta seção será discutido o comportamento mecânico referente à tensão última de 

ruptura à tração, módulo de elasticidade à tração e deformação de ruptura dos compósitos. Os 

valores aqui apresentados serão utilizados ao longo do texto, pois além de compararem 

diretamente as propriedades mecânicas dos compósitos, no qual os três laminados apresentam 

o mesmo comportamento até a fratura final. 

As Figuras 4.4 à 4.6 apresentam curvas típicas de tensão versus deformação obtida no 

ensaio de tração dos laminados estudados.  

 

Figura 4.4 – Curva tensão x deformação do compósito HVK no estado seco 

 

 

Figura 4.5 – Curva tensão x deformação do compósito HKV no estado seco 
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Figura 4.6 – Curva tensão x deformação do compósito FV no estado seco 

 

 

Como era de se esperar o comportamento mecânico do laminado FV contem apenas o 

tecido de fibra de vidro apresentou-se menor, seguido do laminado HVK e por fim o 

laminado HKV isso se deu devido às camadas de tecido de fibra kevlar presente nestes 

laminados. 

Demonstra-se na Tabela 4.5 os valores médios referentes à tensão última de ruptura 

(MPa), módulo de elasticidade à tração (GPa) e deformação de ruptura (%), bem como os 

respectivos desvios padrões dos resultados para estas propriedades dos compósitos estudados. 

Para Wortmann et al., (1995), a fibra kevlar éum exemplo de fibra de polímero elástico que 

apresenta um módulo de elasticidade elevado, uma alta resistência à ruptura e uma baixa 

tensão de ruptura. 

 

Tabela 4.5 – Propriedades mecânicas de tração uniaxial dos compósitosno estado seco 

Propriedades Mecânicas à 

tração uniaxial 

HVK -

Placa I 

Desvio 

padrão 

HKV -

Placa II 

Desvio 

padrão 

FV - 

Placa III 

Desvio 

padrão 

Tensão última (MPa) 205, 086 6, 971 271,42 9,746 170,09 5,217 

Módulo de elasticidade (GPa) 4, 168 2,168 5,262 9,727 4,171 1,471 

Deformação de ruptura (%) 4, 932 0,372 5,287 1,051 4,08 0,202 

 

Observando a Tabela 4.3, verificou-se que houve uma diminuição da tensão última de 

ruptura à tração em torno de 66 MPa, representando uma diferença percentual de 32,344 % do 

laminado híbrido HVK para o laminado híbrido HKV, enquanto que a queda desta 

propriedade em relação ao FV foi de 101,33 MPa (diferença percentual de 62,666 %).  

Esses resultados eram esperados, visto que as propriedades mecânicas do compósito 

contendo apenas fibra de vidro são inferiores aos dos laminados híbridos contendo a fibra 
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kevlar. Observamos também que o laminado com maior desvio padrão foi o laminado HKV. 

Na Figura 4.7, podemos observar a tensão última à tração dos laminados, no qual podemos 

ressaltar a diferença de valores para esta propriedade mecânica. 

 

Figura 4.7 –Tensão última à tração dos laminados 

 

Comparando os valores médios obtidos para o módulo de elasticidade na Tabela 4.5, 

verifica-se que presença dos tecidos de fibra kevlar nas extremidades do laminado HKV, 

aumentou a rigidez do material, isso foi confirmado ao analisar o comportamento mecânico 

do compósito híbrido em questão. A diferença percentual média no módulo de elasticidade é 

de 20,79 % (queda de 1,094GPa) quando comparamos o HKV e HVK, e de 20,81 % em 

relação aos laminados HKV e FV (diminuindo de 5,262 GPa para 4,171 GPa).  

Considerando os desvios padrões para os laminados de FV e HVK, estes apresentam 

os mesmos módulos elásticos, fazendo com que o fato da presença da fibra kevlar intercalada 

com as fibras de vidro no compósito HVK, não tenha sortido efeito em relação à rigidez do 

material. Para Shan et al. (2002), a questão da hibridização em compósitos é 

frequentementedebatida e épossível determinar aresposta para as propriedades mecânicas que 

o compósitohíbrido estão submetido a partir das propriedadesdeseus compostosformadores. 

O maior desvio padrão observado na rigidez dos laminados foi obtida para o HKV, 

isso foi observado por Peijis et al., (1993), estes relatam que os maiores efeitos híbridos são 

observados em compósitos híbridos com o mais alto grau de dispersão da fibra. Devido à 

configuração dos feixes de fibras estarem dispostos no compósito, serem mais fácil de 

impedir propagação de fendas, do que camadas inteiras de tecido, no caso do nosso estudo.  

Para uma melhor comparação dos resultados para o módulo de elasticidade plotou 

um gráfico de barra (Figura 4.8)para o módulo elástico, neste é possível observar os valores 

reais para esta propriedade mecânica. 
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Figura 4.8 – Módulo de elasticidade à tração dos compósitos 

 

 

4.2.2.Ensaio de flexão em três pontos dos compósitos no estado seco 

 

Apresentam-se nas Figuras 4.9, 4.10 e 4.11, os diagramas típicos da Tensão versus 

Deflexão, obtidos para os laminados HVK, HKV e FV, respectivamente. Percebe-se que 

ocorreu um comportamento aproximadamente linear durante todo o carregamento, 

comportamento mecânico esse também observado no ensaio de tração uniaxial desses 

materiais. 

Figura 4.9 – Curva tensão x deflexão do compósito HVK no estado seco 

 
 

Figura 4.10 – Curva tensão x deflexão do compósito HKV no estado seco 
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Figura 4.11 – Curva tensão x deflexão do compósito FV no estado seco 

 
 

 

Como podem ser observados na Tabela 4.6,os valores médios referentes às 

propriedades mecânicas de flexão em três pontos para os três compósitos estudados, tensão 

ultima a flexão, módulo de elasticidade e deformação de ruptura. Como podemos observar os 

valores para tensão última o laminado híbrido HVK e o laminado FV, se levarmos em relação 

os desvio padrões de ambos, comportaram-se mecanicamente constantes para esta 

propriedade mecânica, este mesmo comportamento foi relatado por Shan et al., (2002), em 

seu trabalho no qual apresentou a semelhança desta propriedade dentre um laminado contendo 

apenas fibra de vidro com um laminado híbrido (vidro/kevlar) no qual alternava as 

orientações dos tecidos.  

A figura 4.12 mostra essa linearidade das tensões últimas, através do gráfico de barras, 

apresentados pelos laminados HVK e o FV. 

 

Figura 4.12 – Tensão última à flexão dos laminados 
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Diferente do que ocorreu no ensaio de tração uniaxial, a rigidez dos materiais foi se 

comportando de forma decrescente, apresentando os módulos de elasticidade de 4,899 GPa, 

2,298 GPa e 1,393 GPa, para os laminados HVK, HKV e FV, respectivamente. Esta queda 

progressiva dos módulos elásticos representou em 71,56%, se compararmos o de maior 

módulo com o de menor módulo elástico, HVK e o FV, respectivamente. Na Figura 4.13 

apresenta o gráfico de barras para os módulos elásticos à flexão dos laminados, onde podemos 

observar de forma evidente o decréscimo desta propriedade mecânica. 

 

Tabela 4.6 – Propriedades mecânicas de flexão em três pontosdos compósitos no estado seco 

Propriedades Mecânicas à 

flexão em três pontos 

HVK-

Placa I 

Desvio 

padrão 

HKV-

Placa II 

Desvio 

padrão 
FV-Placa III 

Desvio 

padrão 

Tensão última (MPa) 134,226 7,034 86,672 7,064 134,291 11,679 

Módulo de elasticidade (GPa) 4,899 0,211 2,298 1,396 1,393 1,013 

 

Figura 4.13 – Módulo de elasticidade à flexão dos compósitos 

 

 

4.4 Análise da fratura final no estado seco 

4.4.1Ensaio de Tração 

As Figuras 4.14, 4.15 e 4.16, mostram as análises macroscópicas para o ensaio de 

tração uniaxial no estado seco dos corpos de prova depois da ruptura final para os laminados 

HVK, HKV e FV, respectivamente. Nestas figuras, observa-se em três corpos de prova que 

as fraturas foram bastante localizadas. 

Após a realização do ensaio de tração uniaxial, foi observado que para o compósito 

HVK sem condicionamento (estado seco) a ruptura dos corpos de provas aconteceu 

exatamente na região útil, sendo caracterizada como LAT,definida como Lateral na base da 

lingueta da garra (área útil) do corpo de prova. Observamos também na análise macroscópica 

a presença de trincas superficiais ao longo do comprimento do CP. 
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Figura 4.14 – Fratura do compósito HVK após ensaio de tração uniaxial no estado seco. 

 

 

Já para o laminado HKV sem condicionamento (estado seco) a ruptura dos corpos de 

provas ocorreu exatamente na região útil dos CP’s, na Figura 4.15, podemos constatar o 

mesmo comportamento macroscópico para as fraturas finais do laminado HVK, a 

característica LAT. Mas observamos também a característica AGM, definida como angular e 

no meio do galgo (área útil do CP), com a presença de desaderência de fibras. 

 

Figura 4.15 – Fratura do compósito HKV após ensaio de tração uniaxial no estado seco. 

 

 

O laminado FV no estado seco, a ruptura dos corpos de provas ocorreu exatamente na 

região útil dos CP’s, na Figura 4.16, podemos constatar na análise macroscópica para as 

fraturas finais do laminado, segundo a norma ASTM D3039, foi a AGM que caracteriza uma 

fratura angular no meio da região útil do corpo de prova. Podemos constatar que houve uma 
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desaderência de interface, com a origem da fratura ocorrida na trama do tecido e se 

propagando ao longo do corpo de prova.Mandellet al., (1983) notaram que a falha em 

compositos à base de fibra de vidro, em geral, é caracterizada pelo acúmulo progressivo de 

fendas na matriz e na interface fibra/matriz, resultando numa perda de resistência e rigidez. 

Esta redução progressiva da força restante chega a um ponto limite em que ela é igual àtensão 

aplicada e, consequentemente, resulta na ruptura. Esta tendência geral em fracasso não se 

aplica explicitamente a falha de tração em compósitos reforçados com vidro, onde a falha 

parece ser dominada de fibra, e é independente da matriz ou tipo de interface. 

 

Figura 4.16 – Fratura do compósito FV após ensaio de tração uniaxial no estado seco. 

 
 

4.4.2. Ensaio de flexão em três pontos 

 

As Figuras 4.17, 4.18 e 4.19, mostram as análises microscópicas para o ensaio de 

flexão em três pontos dos corpos de prova depois da ruptura final para os laminados HVK, 

HKV e FV, respectivamente, sem contato com nenhum tipo de fluido, ou seja, no estado 

seco. Nestas figuras observa-senas fraturas internas dos laminados a presença das 

características típicas das fraturas. 

Para Imielinska et al., (2004) existe uma grande quantidade de variáveis que precisam 

ser levadas em consideração quanto a fratura de laminados híbridos: tipo e forma de fibras, 

tecidos (unidirecional e bidirecional), número de camadas, seqüência de empilhamento, fração 

de volume de fibra, parâmetros tecnológicos, etc. E é, portanto, necessário realizar estudos 

extensos e detalhados de diferentes laminados a fim de selecionar os melhores em termos de 

propriedades necessárias, bem como relação custo-eficácia. 
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A Figura 4.17, traz a análise dolaminado HVK no estado seco, esta apresenta uma 

região rica em resina, isso pode ter ocorrido pelo processo de fabricação, observamos também 

a uma fratura adesiva, entres as mechas dos tecidos de fibra kevlar. E a presença de ruptura de 

fibras, causada na fibra kevlar, devido à aplicação da carga no centro do CP, provocando com 

isso uma desaderência da matriz. 

 

Figura 4.17 – Fratura microscópica do compósito HVK após ensaio de flexão no estado seco 

 

 

A Figura 4.18, traz a análise dolaminado HKV no estado seco, esta apresenta uma 

fenda entre as camadas de fibra de vidro, também evidenciada na micrografia eletrônica, uma 

vez que este laminado apresenta três camadas desta fibra. E uma fratura coevisa na matriz. 

Com uma região de forte adesão entre a grande região de resina e as camadas das fibras. 

Figura 4.18 – Fratura microscópica do compósito HKV após ensaio de flexão no estado seco. 
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A Figura 4.19, apresenta a análise do laminado FV no estado seco, apresenta fratura 

adesiva, fenda ao longo da mecha de fibra de vidro, micro-fibrilagem e pontas de fibra entre 

as camadas do tecido de fibra de vidro. Dorey, (1986), afirma que resistências residuais de 

tensão de compressão, flexão e fadiga são reduzidas em diferentes graus, dependendo do 

modo de dano dominante. Delaminação é o modo dominante de danos em laminados fibrosos, 

com grandes reduções de resistência nestes materiais. 

 

Figura 4.19 – Fratura microscópica do compósito FV após ensaio de flexão no estado seco 

 

 

4.5. Análise das propriedades mecânicas dos compósitos imerso em água do mar 

4.5.1. Ensaio de tração uniaxial dos compósitos imersos em água do mar 

Nesta seção será discutido o comportamento mecânico referente à tensão última de 

ruptura à tração, módulo de elasticidade à tração e deformação de ruptura dos compósitos 

estudados (HVK, HKV e FV) neste trabalho, para a condição de imersão em água do mar. Os 

valores aqui apresentados serão utilizados ao longo do texto, pois além de compararem 

diretamente as propriedades mecânicas dos compósitos, terão relação com a característica 

final da fratura. Para efeitos de comparação todos os laminados que tiveram em contato com 

algum tipo de fluido, estes terão suas propriedades mecânicas comparadas com o seu estado 

original (seco). 

Das Figuras 4.20 à 4.22 apresentam curvas típicas de tensão versus deformação obtida 

no ensaio de tração dos laminados acima citados.  
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Figura 4.20 – Curva tensão x deformação do compósito HVK imerso em água do mar 

 
Figura 4.21 – Curva tensão x deformação do compósito HKV imerso em água do mar 

 

 

Figura 4.22 – Curva tensão x deformação do compósito FV imerso em água do mar 

 

Como foi observado nos compósitos sem contato com meio fluido, no qual o laminado 

FV apresentou a menor tensão de ruptura, o mesmo comportamento foi observado para os 

compósitos imersos em água do mar, visto que este apresenta somente fibra de vidro. 
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Para Mukherjee et al. (2006), diz que o aumento da superfície ásperas da fibra de 

Kevlar quanto em contato com água é atraente para reforçar polímeros, pois as superfícies 

mais ásperas trazer um forte bloqueio mecânico entre as fibras e a matriz, e, assim, levar a 

melhores propriedades de compósitos. Isso pode ser visto se compararmos nossos valores na 

Tabela 4.7. Houve um aumento na tensão de ruptura do laminado HVK.  

Já para o laminado FV que só apresenta fibra de vidro, a água do mar trouxe 

diminuição para esta propriedade, como observado por Gu, (2009), no qual observou uma 

redução na resistência à tração com o tempo prolongado de imerso em água do mar para seu 

material, indicando que o material tinha algumas formas dedanos físicose/ou degradação 

química irreversível.  

 

Tabela 4.7 – Propriedades mecânicas de tração uniaxial dos compósitos imerso em água do mar 

Propriedades Mecânicas à 

tração uniaxial 

HVK -

Placa I 

Desvio 

padrão 

HKV 

Placa II 

Desvio 

padrão 

FV - 

Placa III 

Desvio 

padrão 

Tensão última (MPa) 215,018 4,653 269,723 9,708 165,808 12,62 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,73 0,905 3,651 2,27 3,445 3,406 

Deformação de ruptura (%) 5,823 0,715 7,408 0,493 4,852 0,632 

 

Como observado na Tabela 4.7, a redução da tensão última para o laminado FV, foi 

em torno de 4,282 MPa, uma percentagem de perda da propriedade em torno de 2,51%. 

Deniz, (2013), relata que para um curto tempo de imersão de água do mar, tensões residuais 

resultantes do processo de fabricação diminuem ou desaparecem com a absorção de água do 

mar, por exemplo, em tubulações, mostram um comportamento mais elástico na presença da 

umidade que a água do mar traz, do que na condição seca. Depois disso, as falhas na matriz 

começam a sofre erosão e aumento de descolagem na matriz, com o aumento do tempo 

prolongado de imersão de água do mar.  

Para o laminado HKV, a redução da tensão de ruptura foi quase que ínfima se 

levarmos em consideração o desvio-padrão e quando comparada com o estado seco, passando 

de 271,42 MPa para 269,723 MPa (0,625%), vale se alientar que, no caso de compósitos 

híbridos, naturezas interfaciais diferentes, as moléculas de água vão penetrar mais facilmente 

através da interface com uma aderênciamais fraca. 

O módulo de elasticidade foi reduzido para todos os laminados da pesquisa, isso 

trouxe uma diminuição na rigidez dos materiais, se observarmos as Tabelas 4.5 e 4.7, 

podemos ver que a redução mais significativa para esta propriedade foi para o compósito 

HKV, onde apresentava um módulo elástico de 5,262 GPa e caiu para 3,651 GPa, uma 

redução de 30,61%.  
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4.5.2. Ensaio de flexão em três pontos dos compósitos imersos em água do mar 

Um mesmo comportamento foi observado para os gráficos Tensão versus Deflexão, 

para os laminados do estudo, os quais podem ver vistos nas Figuras 4.23, 4.24 e 4.25, 

comportamento mecânico esse, também observado no ensaio de tração uniaxial quando 

imersos na água do mar até a saturação. Os dados experimentais nesta seção também levaram 

em nível de comparação o estado original do material quando submetidos ao ensaio de flexão 

em três pontos. 

Figura 4.23 – Curva tensão x deflexão do compósito HVK imerso em água do mar 

 

Figura 4.24 – Curva tensão x deflexão do compósito HKV imerso em água do mar 

 

Figura 4.25 – Curva tensão x deflexão do compósito FV imerso em água do mar 
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Na Tabela 4.8, traz os valores médios referentes às propriedades mecânicas de flexão 

em três pontos para os materiais de estudo, tensão ultima a flexão, módulo de elasticidade e 

deformação de ruptura. Para a tensão última à flexão, todos os laminados tiveram aumento 

nessa propriedade mecânica, quando comparados com o estado original este aumento 

representou em termos percentuais para o KVH, HKV e FV, 26,40%, 11,76% e 65,88%, 

respectivamente. Observamos com isso, que o laminado FV obteve um maior ganho para esta 

propriedade. Diferente do que relatou Ramesh et al.,(2012), em seu trabalho com fibra 

kevlar/poliéster no qual observou uma redução de 64% na resistência à flexão para amostras 

expostas à água do mar por um período de cinco meses.  

O mesmo comportamento de aumento de propriedade pode ser observado na rigidez 

dos materiais, quando comparados ao estado original, apresentando os módulos de 

elasticidade de 5,383GPa, 1,733 GPa e 2,912 GPa, para os laminados HVK, HKV e FV, 

respectivamente. Este aumento pode ser considerado com maior relevância para o laminado 

FV, porque este teve seu módulo elástico duplicado, passando de 1,393 GPa para 2,912 GPa. 

Kootsookos et al., (2004), mostraram uma dispersão considerável nas propriedades dos 

compósitos à base de poliéster e fibra de vidro, os valores do módulo de flexão são em média 

de 10-20% mais baixo do que o módulo original, indicando uma pequena deterioração a 

rigidez causada pela água do mar. 

 

Tabela 4.8 – Propriedades mecânicas de flexão em três pontos dos compósitos imersos em água do 

mar 

Propriedades Mecânicas à 

flexão em três pontos 

HVK-

Placa I 

Desvio 

padrão 

HKV-

Placa II 

Desvio 

padrão 

FV-

Placa III 

Desvio 

padrão 

Tensão última (MPa) 169,668 9,047 96,869 7,482 222,771 1,118 

Módulo de elasticidade (GPa) 5,383 0,389 1,733 1,653 2,912 1,776 

 

4.6.Análise das propriedades mecânicas dos compósitos imerso em petróleo 

4.6.1. Ensaio de tração uniaxial 

Nesta seção será discutido o comportamento mecânico referente à tensão última de 

ruptura à tração, módulo de elasticidade à tração e deformação de ruptura dos compósitos 

estudados (HVK, HKV e FV) neste trabalho, para a condição de imersão em petróleo até a 

saturação. Os valores aqui apresentados serão utilizados em comparação ao estado seco, para 

avaliar se houve aumento, queda das propriedades mecânicas ou se as mesmas ficaram 

inalteradas. 
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Das Figuras 4.26 a 4.28, apresentam curvas típicas de tensão versus deformação obtida 

no ensaio de tração dos laminados acima citados, mostrando um perfil de tensão e 

deformação. 

Figura 4.26 – Curva tensão x deformação do compósito HVK imerso em petróleo 

 
 

Figura 4.27 – Curva tensão x deformação do compósito HKV imerso em petróleo 

 

 

Figura 4.28 – Curva tensão x deformação do compósito FV imerso em petróleo 
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Se compararmos os valores das Tabelas 4.5 com a 4.9 percebemos que os valores para 

a tensão de ruptura tiveram um aumento que podemos considerar mínimo, levando em 

consideração o desvio padrão. Este aumento nesta propriedade já não foi visto no laminado 

HKV, onde este apresentava uma tensão de ruptura de 271, 42 MPa e caiu para 244,055 MPa, 

uma queda de 10,08%. Queda de resistência à tração pode ser observada no trabalho de 

Cunha, (2013), onde este observou uma redução em torno de 8% em seu material (fibra de 

vidro/poliéster) para uma imersão em petróleo num período de 30 dias, e a presença de 

temperatura por 96 horas. 

Para o módulo elástico, assim como aconteceu para a imersão em água do mar, os 

materiais quando imersos em petróleo também apresentaram uma diminuição esta 

propriedade, ou seja, sua rigidez foi diminuída. Os valores médios do módulo de elasticidade 

foram reduzidos em quase 40% para todos os laminados, tendo como maior perda desta 

propriedade o laminado FV, cerca de 37,73%. O mesmo foi observado por Cunha, (2014), no 

qual seu material (manta de fibra de vidro/poliéster) imerso em petróleo por um período de 

1460 dias (~4 anos), apresentou um queda para esta propriedade mecânica. 

 

Tabela 4.9– Propriedades mecânicas detração uniaxial dos compósitos imerso em petróleo 

Propriedades Mecânicas à 

tração uniaxial 

HVK -

Placa I 

Desvio 

padrão 

HKV -

Placa II 

Desvio 

padrão 

FV - 

Placa III 

Desvio 

padrão 

Tensão última (MPa) 218,878 5,572 244,055 12, 809 176,543 10,347 

Módulo de elasticidade (GPa) 3,622 1,205 3,386 5,531 2,597 2,57 

Deformação de ruptura (%) 6,325 0,305 7,322 0,958 6,858 0,882 

 

4.6.2 Ensaio de flexão em três pontos 

O perfil para os laminados HVK, HKV e FV imersos em petróleo até a saturação, 

pode ser vistos nas Figuras 4.29, 4.30 e 4.31, respectivamente, diagramas típicos da Tensão 

versus Deflexão. Comportamento semelhante aos que já foram mencionados acima para estes 

mesmos laminados. 
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Figura 4.29 – Curva tensão x deflexão do compósito HVK imerso em petróleo 

 

Figura 4.30 – Curva tensão x deflexão do compósito HKV imerso em petróleo 

 
 

Figura 4.31 – Curva tensão x deflexão do compósito FV imerso em petróleo 

 

 

Assim como observado para o comportamento mecânico para a imersão em água do 

mar, os laminados também tiverem sua tensão ultima aumentada quando estes foram expostos 

ao petróleo até sua saturação, o que teve maior acréscimo de na resistência a tração foi o 
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laminado FV, em torno de 77,427 MPa de diferença entre o seco e o imerso, representando 

um ganho de 57, 65% para esta propriedade mecânica. Cunha, (2013), observou em seu 

trabalho que a resistência à flexão de seu material quando imerso em petróleo e em contato 

com a temperatura houve também um ganho nesta propriedade, em torno de 6,05%. 

No que diz respeito ao módulo de elasticidade, assim como no material imerso em 

água do mar, os laminados em contato com petróleo também tiveram sua rigidez aumentada. 

Tendo como um aumento maior desta propriedade os laminados HKV e FV, os quais quase 

que duplicaram de módulos elásticos. 

 

Tabela 4.10– Propriedades mecânicas de flexão em três pontos dos compósitos imersos em petróleo 

Propriedades Mecânicas à 

flexão em três pontos 

HVK-

Placa I 

Desvio 

padrão 

HKV-

Placa II 

Desvio 

padrão 

FV-

Placa III 

Desvio 

padrão 

Tensão última (MPa) 150,771 11,482 105,039 3,589 211,718 7,736 

Módulo de elasticidade (GPa) 5,178 0,349 2,459 1,77 2,394 1,507 

 

4.7. Análise da fratura final do ensaio de tração imerso em água do mar 

A absorção de umidade através da água do mar trouxe para o compósito uma forte 

evidência de degradação na matriz, isso acarretou certa aspereza e rugosidade para a matriz, 

onde estas atuaram como microfissuras na superfície das fibras de kevlar. Fazendo com que as 

fissuras se propagassem entre as camadas do laminado à medida que a carga foi sendo 

aplicada, fazendo surgir pontos localizados de resinas na camada de fibra de vidro.  

 

Figura 4.32 – Fratura microscópica do compósito HVK após ensaio de tração imerso em água do mar 
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A fibra kevlar presente nas extreminadades do laminado HKV, trouxe para o 

compósito rachaduras e danos paraa matriz e desaderência na interfacefibra/matriz em pontos 

das camadas das fibras, isso ocorrreu devido aoaumento de diâmetro da fibra kevlar. 

Delaminações adicionais também ocorrem nas amostras ensaiadas, sob a carga de tração. 

Fibrilagem foram vistas nas fibra de kelvar outro dano que a água do mar trouxe para este 

laminado. 

 

Figura 4.33 – Fratura microscópica do compósito HKV após ensaio de tração imerso em água do mar. 

 

 

A fibra de vidro presente no laminado FV, estar disposta de forma homogênea e 

organizada na microscopia abaixo, podemos inferir que houve boa aderência fibra/matriz. 

Fendas longitudinais se formaram ao longo da matriz agindo como pontos de concentração de 

tensão provocando sulcos na matriz do laminado.  

Houve também fragmentação da resina ao longo das mechas de fibras de vidro de 

vidro. 

Estudos feitos por Hossain et al. (2013) verificou este mesmo comportamento para seu 

laminado quando imerso em água do mar, o qual a resina foi distribuída uniformemente sobre 

o tecido e a ligação interfacial entre a matriz e a fibra foi eficaz.  
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Figura 4.34 – Fratura microscópica do compósito FV após ensaio de tração imerso em água do mar. 

 

 

4.8. Análise da fratura final do ensaio de tração imerso em petróleo 

O tempo de imersão em petróleo acarretou ao laminado HVK, uma impregnação de 

forma pontual e localizada ao longo das mechas de fibra de vidro, provocando com isso uma 

desaderência dos fios do tecido, induzindo uma limpa adesão fibra/matriz. Em outro ponto da 

microscopia pode ser observado que as fibras de vidro estão bem incorporadas dentro da 

matriz. A erosão da resina também foi induzida pelo presença do petróleo quando em contato 

com o laminado, havendo com isso desgaste na interface fibra/matriz. Fraturas coesivas foram 

vistas na fibras de vidro em locais onde o petróleo atuou de forma mais concentrada, devido 

as vacâncias que o próprio laminado aprensentou. 

 

Figura 4.35 – Fratura microscópica do compósito HVK após ensaio de tração imerso em petróleo. 
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Avaliação morfológica da Figura 4.36, mostra umafenda longitudinal e sulco na 

matriz, causada pela aplicação de carga e o efeito do envelhecimento. Além disso, a maior 

parte das fibras expostas exibe uma superfície limpa, caracterizando desaderência 

fibra/matriz, ou seja, fraturas adesivas. Essa ocorrência pode ter ocorrido devido ao 

enfraquecimento da matriz, tornando-se frágil depois da exposição ao petróleo.  

 

Figura 4.36 – Fratura microscópica do compósito HKV após ensaio de tração imerso em petróleo. 

 

A análise microscópica paraolaminadoFV quando expostoao petróleo, mostra uma 

deterioração(erosão) da matriz em áreas isoladas, esta erosão foi mais extremado que a 

encontradano envelhecimentoem água do mar, demonstrando fraquezadaresinaquandoexposta 

ao petróleo.Ao continar a análise da lâmina,os danos significativosparaamatrizéevidente. 

Estaé caracterizadapela incrustações do petróleo em grande área do laminado, resultando em 

descolagemda fibra/matriz, deixando em evidencia as fibras de vidro de forma limpa (fratura 

adesiva) e sem resíduos de resina, ou seja, o contato com o petróleo trouxe para a fibra, forte 

desaderência com a matriz. 
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Figura 4.37 – Fratura microscópica do compósito FV após ensaio de tração imerso em petróleo 

 

Podemos observar na figura 4.38, um esquema das características finais dos 

compósitos após o ensaio de tração, para as condições de imersão. 

 

Figura 4.38 – Esquema comparativo das características da fratura após ensaio de tração 

 

 

4. 9. Análise da fratura final do ensaio de flexão em três pontos imerso em água do mar 

A figura 4.39 traz a característica final da fratura do ensaio de flexão para o laminado 

HVK imerso em água do mar, nesta podemos observar uma região rica em resina ocasionada 
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pelo processo de fabricação, nesta observamos também uma fenda longitudinal ao longo da 

interface. As fraturas adesivas são características em compósitos poliméricos, e esta 

apresentou-se na fibra de vidro. A camada de fibra de vidro estar evidenciada na microscopia, 

mostrando que aderência interfacial matriz/fibra para este laminado foi comprometida devido 

à água do mar. Esta mesma deterioração da matriz foi observado por Gu, (2013), na sua 

análise ele mostra naseção fraturadaquea interfacefibra/matrizhavia sido seriamentedanificada 

para a imersao em água do mar. 

 

Figura 4.39 – Fratura microscópica do compósito HVK após ensaio de flexão imerso em água do mar. 

 

  

Duas fendas longitudinais são observadas na figura 4.40, evidenciadas entre uma 

região rica em resina, estas fendas trouxeram para o laminado uma queda de suas 

propriedades, se vermos na Tabela 4.8, podemos constatar uma grande discrepância entre as 

resistências à flexão para este laminado. Estes fendas foram provocadas pelo carregamento 

axial, sendo estas formadas desde a extremidade do compósito se propagando ao longo de 

laminado de forma constante até a ruptura total do compósito.  
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Figura 4.40 – Fratura microscópica do compósito HKV após ensaio de flexão imerso em água do mar. 

 

  

O processo de laminação Hand Lay-up, traz conseqüências para o compósito que 

podem afetar suas propriedades finais, vimos na figura 4.41, um vazio no compósito, este 

estar cercado de micro fissuras, ou seja, esse vazio funcionou como um concentrador de 

tensão residual para a formação e propagação das fissuras. Observamos que as camadas dos 

tecidos estão sem nenhum tipo de degradação, isso se deu pelo fato que a aderência nas 

camadas mais internas do laminado estão com uma boa interface fibra/matriz, e água do mar 

não conseguiu deteriorar.  

Figura 4.41 – Fratura microscópica do compósito FV após ensaio de flexão imerso em água do mar. 

 

 

4.10. Análise da fratura final do ensaio de flexão em três pontos imerso em petróleo 

A figura 4.42, traz evidencias de que a imersão em petróleo trouxe para o laminado 

uma série de características fortemente definidas.  A desaderência das camadas pode ser vista 

em toda a seção da imagem, se comportamento como uma fenda longitudinal ao longo do CP. 
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A fratura coesiva na matriz também é visível. As camadas das fibras de vidro e da fibra 

Kevlar, também são mostradas isso ocorreu devido o contato com o petróleo que juntamente 

com o carregamento mecânico, fez com que as camadas tivessem sua interface comprometida, 

havendo com isso o descolamento das mesmas. 

 

Figura 4.42 – Fratura microscópica do compósito HVK após ensaio de flexão imerso em petróleo. 

 

A degradação da resina causada pelo petróleo ao laminado HKV, pode ser observado 

na Figura 4.43, isso foi provocado pelos elementos químicos formadores do petróleo e da 

resina. Com este laminado as fibras kevlar estão dispostas nas extremidades do compósito, 

podemos vê-las com clareza na imagem, com a presença de pontas de fibras, fratura adesiva, 

provocadas pela formação de uma fenda longitudinal. A fibra kevlar tem uma característica 

microscópica peculiar suas mechas se assemelham a um emaranhado de fibras que em muitos 

casos, tem-se dificuldade de caracterizar sua fratura final. 

Figura 4.43 – Fratura microscópica do compósito HKV após ensaio de flexão imerso em petróleo. 
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A fratura do laminado FV contendo apenas fibra de vidro pode ser observa na figura 

4.44, esta traz uma forte desaderência da matriz no compósito, está foi provocada por 

sucessivas formações de microfissuras, geradas pelo contato com o petróleo. Observamos 

também que houve ruptura da fibra iniciadasporuma fenda lateral e, em seguida, a fissura se 

propaga ao longo do eixo da fibra, caracterizando as pontas de fibras vista na micrografia. 

Ocorreu também fraturas adesivas ao longo das mechas transversais (urdume). 

Figura 4.44 – Fratura microscópica do compósito FV após ensaio de flexão imerso em petróleo. 

 

Para finalizar a análise das fraturas finais, apresentamos um esquema das 

características para a fratura final dos compósitos estudados, ver Figura 4.45. 

Figura 4.45 – Esquema das características finais após ensaio de flexão 
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4.11. Análise da TG/DSC 

Apresentando as análises térmicas para os laminados do estudo submetidos ao ensaio 

termogravimétrico (TG), na figura 4.46, observarmos as curvas da TG para o percentual de 

perda de massa. Para os três laminados a perda de massa se deu de forma constante até a 

temperatura em torno de 400°C, em seguida como laminado obteve um comportamento 

diferente. O laminado HVK (linha preta) obteve uma perda total de massa de 59,07% até 

610,5°C, devido à presença da fibra vidro nas extremidades, aumentando a temperatura da 

perda máxima. Com um aspecto de semelhança da curva para o laminado HKV que contia 

também a fibra kevlar. 

Para a curva da perda de massa (TG) para laminado HKV (linha vermelha), 

observamos a maior perda de massa, representando cerca de 98,48%, ou seja, quase que em 

sua totalidade, a uma temperatura de 855,5°C.  

Para o laminado FV que apresenta apenas fibra de vidro, na curva TG (linha verde) 

observa-se uma perda de massa total de 38,3% até 500°C, devido à perda de compostos 

orgânicos primários. Até 300 °C, o laminado apresentou cerca de 4% de perda de massa, 

provavelmente devido à degradação do estireno e existência de água na resina, devido ao seu 

caráter polar.  

Os laminados que apresentam a fibra kevlar obtiveram a maior perda de massa. Em 

ambos os laminados o comportamento das curvas foram praticamente os mesmos. A mudança 

entre destes foi o patamar de temperatura que ocorreu às perdas. 

 

Figura 4.46 – Análise da TG para os laminados HVK, HKV e FV 
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A Figura 4.47, mostra o ensaio térmico do calorimétrico exploratório diferencial 

(DSC), neste podemos observar que laminado HVK, apresentou dois picos exotérmicos, ou 

seja, picos com faixa de liberação de energia entre as faixas de temperatura entre 518 °C e 

602 °C, para uma liberação de energia interna quase que constante em torno de 5,6 µV/mg. O 

laminado HKV apresentou um pico exotérmico para uma faixa de temperatura mais elevada 

em torno de 853 °C, e uma liberação de energia interna de 5,07 µV/mg. E se observarmos o 

laminado FV, o qual apresenta apenas fibra de vidro, se comportou da mesma forma que o 

laminado HVK, o qual apresenta em sua maior composição a fibra de vidro, uma liberação de 

energia (3,74 µV/mg) para a mesmo pico de temperatura.  

 

Figura 4.47 – Análise da DSC para os laminados HVK, HKV e FV 
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5. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados experimentais apresentados na seção anterior pode-se 

concluir que: 

 Os ensaios de densidade e calcinação mostraram que os teores de vazios para os 

laminados foram relativamente baixos e coerentes com a literatura.  

 Na absorção de umidade em água do mar, os laminados apresentaram um percentual 

de absorção decrescente, do laminado híbrido (HVK) passando pelo laminado híbrido HKV, 

finalizando no laminado contendo apenas fibra de vidro (FV). 

 O percentual de absorção para os laminados imersos em petróleo apresentou um 

comportamento diferente, devido à impregnação do petróleo nos CP’s. No qual o laminado 

HKV apresentou o maior percentual de umidade em menos dias de imersão. 

 No estado seco, o comportamento mecânico de tração uniaxial, o laminado híbrido 

HKV, o qual apresenta as camadas de fibra kevlar nas extremidades do laminado, apresentou 

melhor desempenho se compararmos aos demais laminados. Este obteve os maiores valores 

para tensão de ruptura, módulo elástico e deformação à ruptura. 

 No estado seco, o comportamento mecânico para flexão em três pontos, o 

comportamento mecânico foi observado de forma decrescente para os valores absolutos da 

tensão última e do módulo elástico, do laminado HVK para o laminado HKV. 

 A umidade (água do mar e petróleo) não trouxe prejuízo para os laminados estudados 

 Para água do mar, o laminado HKV apresentou maior resistência mecânica para o 

ensaio de tração. Já para o ensaio de flexão, o laminado FV obteve maior resistência 

mecânica. 

 Para o petróleo, o laminado HKV obteve a maior tensão última para o ensaio de tração 

uniaxial. Para o ensaio de flexão, o laminado FV apresentou maior tensão. 

 Para o ensaio de tração, quem apresentou melhores propriedades mecânicas foi o 

laminado HKV, tanto para a imersão em água do mar quanto em petróleo. 

 Para o ensaio de flexão, o laminado FV obteve melhores propriedades mecânicas, 

quando em contato com o petróleo e a água do mar. 

 No ensaio de tração uniaxial, todos os laminados obtiveram um comportamento da 

fratura final, de forma perpendicular à aplicação da carga e entre os galgos, região útil do 

corpo de prova.  

 No ensaio de flexão em três pontos, as fraturas dos laminados depois de submetidos à 

carga de aplicação, apresentaram características típicas de dano em compósitos, numa região 

localizada e na parte trativa como era de se esperar. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Estudar a influência da temperatura para as mesmas condições de imersão dos 

compósitos aqui analisados. 

 Analisar outras propriedades mecânicas como resistência ao impacto para as mesmas 

condições de imersão aqui estudadas, ou seja, com a presença da umidade em água do mar e 

em petróleo. 

 Verificar as mesmas propriedades mecânicas aqui estudadas, mas para um maior 

tempo de imersão nos mesmos fluidos aqui imersos (água do mar e petróleo). 

 Aplicar as configurações estudadas, como revestimentos em tubulações de petróleo. 
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