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RESUMO 
 
 

Constituídos de uma fase aglutinante (matriz) e outra (reforços) que lhes conferem 

sustentabilidade e capacidade de suporte de carga, os materiais compósitos encontram-se cada 

vez mais fundamentalmente estabelecidos no meio tecnológico, tanto das pesquisas quanto do 

uso industrial, em face da variedade de suas aplicações, possibilidades de utilização e 

configurações sempre inovadoras de concepção. Matrizes e reforços ligam-se sem fusão 

permitindo a conservação de suas características particulares, mas conferem novas 

propriedades ao novo material, que originam, possibilitando a preparação deste, segundo 

conformação desejada para uma finalidade determinada. Neste sentido, no trabalho de 

pesquisa que ora se apresenta, foi idealizado um compósito laminado a base de uma resina 

polimérica termofixa do tipo Epóxi Éster Vinílica, reforçada com 8 (oito) camadas de um 

tecido híbrido bidirecional constituído por fibras kevlar na direção urdume e fibras de carbono 

na direção trama; esse material compósito foi definido como LC (Laminado Compósito a 

base de tecido híbrido bidirecional carbono/kevlar). O estudo do comportamento mecânico 

desse laminado LC foi realizado segundo enfoques experimental, analítico e numérico com o 

objetivo geral de determinar suas propriedades mecânicas (principalmente, resistência última 

e módulo de elasticidade), levando em conta a propriedade de anisotropia do tecido híbrido e 

a presença de descontinuidade geométrica (furo circular concêntrico). No caso da 

descontinuidade geométrica, foram determinadas as distâncias características “ao” e “do” da 

região de concentração de tensões, na vizinhança do furo, correspondentes, respectivamente, 

aos critérios de falha ASC (Average Stress Criterion) e PSC (Point Stress Criterion). O 

enfoque numérico consistiu em analisar o comportamento de dois modelos semiempíricos 

propostos, simulados através do Método dos Elementos Finitos (MEF) e, respectivamente, 

referenciados como IFA-CTPF/SF (Influência do Furo Concêntrico/Anisotropia no Campo 

de Tensões e Prevenção da Falha), para os grupos de corpos de prova sem furo, e como IFA-

CTPF/CF, para os grupos de corpos de prova com presença de furo concêntrico. Todo o 

estudo do comportamento mecânico foi desenvolvido com base no ensaio de tração uniaxial. 

A caracterização física do laminado LC foi feita mediante ensaios de Densidade Volumétrica 

e Calcinação, este último, para obtenção dos teores (em termos percentuais) dos parâmetros 

microestruturais (matriz, fibras e vazios). A análise da fratura mecânica foi realizada a partir 

da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), com o objetivo de identificar os danos 

originados em suas microestruturas. De forma geral, a anisotropia e a presença do furo 

concêntrico influenciaram diretamente nos resultados. Os modelos semiempíricos propostos 

mostraram-se satisfatórios em suas predições, principalmente o modelo com base no critério 

de falha PSC. 

  

 

Palavras-Chaves: Laminado Compósito, Tecido Híbrido, Anisotropia, Furo Concêntrico, 

Critérios de Falha ASC e PSC, Método dos Elementos Finitos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Composite materials consist of an agglutinative phase (matrix) and another (reinforcements) 

that provides them with sustainability and load bearing capacity. Their multiple applications, 

possible uses and always innovative conceptions mean they are being increasingly used in 

technological fields, in both research and industrial use. Matrices and reinforcements bind 

without fusion, conserving their particular characteristics, but providing novel properties to 

the new material formed for a given purpose. In this respect, the present study designed a 

based epoxy vinyl ester thermoset polymer resin laminate composite, reinforced with eight 

layers of a bidirectional hybrid fabric consisting of Kevlar fibers in the warp direction and 

carbon fibers in the weft direction; this composite material was denominated CL 

(carbon/Kevlar bidirectional hybrid fabric-based composite laminate). The mechanical 

behavior study of this CL laminate composite was conducted using an experimental, 

analytical and numerical approach with the general aim of determining its mechanical 

properties (primarily ultimate tensile strength and modulus of elasticity), considering the 

anisotropy of the hybrid fabric and the presence of geometric discontinuity (circular hole). In 

the event of geometric discontinuity, distances characteristics  “ao” and “do”, corresponding to 

the Average Stress Criterion (ASC) and Point Stress Criterion (PSC), were determined, 

characterizing the extent of stress concentration around the hole. Numerical focus consists of 

analyzing the behavior of two proposed semiempirical models, simulated using the finite 

element method (FEM) and referenced respectively as HA-SFFP/H (Influence of the 

Concentric Hole/Anisotropy in the Stress Field and Failure Prevention), for the test specimens 

with concentric hole and HA-SFFP/O for the test specimens without concentric hole (original 

condition). The entire mechanical behavior study was based on the uniaxial tensile test. The 

physical characterization of the CL laminate was conducted using volumetric density and 

calcination tests, the latter to obtain levels (percentages) of microstructural parameters 

(matrix, fibers and voids). Mechanical fracture analysis was carried out using a scanning 

electron microscope (SEM), in order to identify microstructural damage. In general, 

anisotropy and the presence of a circular hole directly influenced the results. The 

semiempirical models proposed were satisfactory in their predictions, mainly the model based 

on the Point Stress Criterion. 

 

 

 Keywords: Composite Laminate, Hybrid Fabric, Anisotropy, Circular Hole, Average Stress 

Criterion and Point Stress Criterion, Finite Elements Method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
Introdução, Objetivos, Contribuições e 

Composição 
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1. INTRODUÇÃO    

O desenvolvimento de novos materiais vem tomando ampla dimensão nas últimas 

décadas devido ao avanço tecnológico e às exigências do mercado. Dentre estes materiais, 

destaque deve ser dado aos materiais compósitos poliméricos, também definidos como 

Plásticos Reforçados por Fibras (PRF), os quais vêm substituindo os materiais convencionais, 

caso dos metais em geral, nos mais variados tipos de aplicações estruturais. Nessa ampla 

variedade de aplicações, os PRF têm seu uso mais indicado para estruturas leves onde o peso 

é um parâmetro fundamental para o seu desempenho final, ou seja, uma das grandes 

vantagens destes materiais é que, quando utilizados em elementos estruturais, ocasionam uma 

queda em sua massa e um ganho, principalmente, nas propriedades mecânicas. Ressalva se 

faz, também, ao fato de que os materiais compósitos aportam aos projetistas e pesquisadores 

uma flexibilidade no projeto de estruturas, pois permitem o desenvolvimento de materiais 

para aplicações específicas. Esses novos horizontes em termos de aplicações estruturais vêm 

sendo alcançados quando os materiais compósitos poliméricos se apresentam na forma de 

laminados (Cahn, R. W. et al., 1993). 

Dentre essa nova categoria de materiais compósitos, destaque deve ser dado aos 

plásticos reforçados à base de tecidos híbridos de alto desempenho mecânico, ou seja, tecidos 

para reforços constituídos de fibras sintéticas. Neste sentido, pesquisas se fazem necessárias 

para proporcionarem subsídios técnicos e científicos aos projetistas de modo que estes possam 

dimensionar elementos estruturais com conhecimento do comportamento dos referidos 

materiais quando submetidos às mais variadas condições de carregamento e de serviço. 

  O trabalho de pesquisa que ora se apresenta, constitui-se o fundamento desta tese de 

doutorado e visa o estudo aprofundado da utilização de tecidos de reforços híbridos de alto 

desempenho na concepção de laminados compósitos que possam aportar propriedades 

específicas, por exemplo, atender solicitações mecânicas quando em presença de 

descontinuidades geométricas. 

Dentro do “estado da arte” feito para esse tema específico, ressalva se faz ao 

ineditismo do presente estudo onde o principal objetivo é averiguar a concentração de tensões 

em um compósito laminado envolvendo tecidos híbridos de alto desempenho mecânico, com 

descontinuidade geométrica.   

Dessa forma, foi confeccionado e analisado um laminado compósito a base de uma 

resina polimérica termofixa do tipo epóxi éster vinílica, reforçado com 8 (oito) camadas de 

um tecido híbrido bidirecional constituído por fibras kevlar na direção do urdume e fibras de 
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carbono na direção da trama; esse material compósito encontra-se definido como LC 

(Laminado Compósito a base de Tecido Híbrido Bidirecional Carbono/Kevlar). 

O estudo do comportamento desse laminado LC foi realizado segundo enfoques 

experimental, analítico e numérico com o objetivo geral de determinar suas respectivas 

propriedades mecânicas, destaque dado para a resistência última e para o módulo de 

elasticidade, além das características do mecanismo de fratura, levando em conta a 

propriedade de anisotropia do tecido híbrido e a presença de descontinuidade geométrica (do 

tipo furo circular concêntrico). 

Essa proposta de estudo do laminado LC, nas condições acima configuradas, deve-se à 

possibilidade de sua utilização pela indústria, e bem como, em aplicações aeroespaciais; 

porém, a presença do furo desencadeia a ocorrência da concentração de tensões, fenômeno 

este de análise bastante complexa quando se verifica em materiais compósitos.  

A complexidade do estudo da concentração de tensões nos materiais compósitos é 

agravada pelo fato dos mesmos não serem considerados homogêneos e isotrópicos, como os 

metais, por exemplo, nos quais a concentração de tensões pode ser mensurada de forma mais 

simples, pois existem tabelas e/ou gráficos para elucidação de valor aproximado dos fatores 

de concentração de tensões (K), apenas com dados do tipo de carregamento e da geometria da 

peça (Tinô, S. R. L., 2014).  

Segundo Tan, C. S., 1994, a concentração de tensões possui grande importância 

prática, porque é normalmente a causa de falhas; e, em acréscimo à análise de tensões de 

compósitos laminados com descontinuidades geométricas, necessário se faz compreender 

mais fundamentalmente o modo de falha, o uso adequado dos critérios de falhas, e os efeitos 

na resposta global do laminado compósito.  

Em face do exposto, a técnica experimental torna-se, também, imprescindível para 

análise dos efeitos causados pela concentração de tensões em compósitos laminados com 

presença de descontinuidades geométricas. 

Desse modo, o estudo do laminado LC sob o enfoque analítico ou numérico 

envolvendo o fenômeno da concentração de tensões, manifestada pela presença de um furo 

circular concêntrico, considera as alterações ocorridas com relação à resistência e rigidez do 

laminado. O estudo analítico, e inicial, tem como fundamento o cálculo de propriedades residuais, 

utilizando os conceitos determinados pela norma ASTM D 5766-07; a Resistência Residual 

(Residual Strength - RS) e o Módulo Residual (Residual Modulus - RM) são obtidos 

experimentalmente. Em seguida, com a utilização dessas propriedades residuais e dos 

Critérios de falhas da Tensão Pontual PSC (Point Stress Criterion) e da Tensão Média ASC 
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(Average Stress Criterion) existentes na literatura (Awerbuch, J. and Madhukar, M. S., 1985), 

foi efetuado o cálculo semiempírico das distâncias características (do e ao) referentes à região 

da concentração de tensões na vizinhança do furo onde, consequentemente, se manifesta a 

tensão de falha. Todo o estudo mencionado levou em conta a propriedade de anisotropia do 

tecido híbrido utilizado como reforço. 

Já o enfoque numérico consistiu em analisar o comportamento de dois modelos 

semiempíricos propostos, simulados através do Método dos Elementos Finitos (MEF) e, 

respectivamente, denominados de IFA-CTPF/SF (Influência do Furo 

Concêntrico/Anisotropia no Campo de Tensões e Prevenção da Falha), para os grupos de 

corpos de prova sem furo, e como IFA-CTPF/CF, para os grupos de corpos de prova com 

presença de furo concêntrico. Os modelos propostos têm como base a determinação do campo 

de tensões em qualquer região dos CP’s, das distâncias características ao e do, 

respectivamente, definidas nos critérios de falha ASC e PSC e, por fim, das propriedades 

residuais de resistência e módulo de elasticidade. Além da presença da descontinuidade 

geométrica, também foi considerado no estudo o efeito da propriedade de anisotropia do 

tecido híbrido. O estudo do comportamento mecânico foi desenvolvido com base no ensaio de 

tração uniaxial. 

Como estudo complementar, efetuou-se a caracterização física do laminado LC 

mediante ensaios de Densidade Volumétrica e Calcinação, este último para obtenção dos 

teores (em termos percentuais) dos parâmetros microestruturais (matriz, fibras e vazios). 

Constituindo a etapa final do trabalho, foi realizado um estudo comparativo global 

entre as influências tanto da anisotropia quanto da descontinuidade geométrica no 

comportamento do laminado LC, considerando situações de forma separada como também de 

forma simultânea de ambos os parâmetros, a fim de alcançar uma melhor compreensão dos 

resultados. Destaque se faz nessa etapa para o estudo do processo de fratura do laminado em 

todas as condições propostas. A análise da fratura mecânica foi realizada a partir da 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de estudos (experimental, 

analítico e computacional) dos efeitos causados pela anisotropia (orientação da fibra com 

relação à direção de aplicação da carga) e também pela presença de descontinuidade 

geométrica (furo circular concêntrico na seção longitudinal), nas propriedades mecânicas e 

mecanismo de fratura de um laminado compósito polimérico a base de tecido híbrido de alto 

desempenho, submetido à tração uniaxial.        

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver um laminado compósito reforçado à base de tecido híbrido bidirecional e do 

tipo sarja envolvendo fibras de Carbono AS4 e fibras Kevlar 49, e como matriz a resina 

epóxi éster vinílica DERAKANE411-350; 

 

 Efetuar a caracterização física do laminado compósito desenvolvido, através do estudo da 

densidade volumétrica e dos percentuais de fibras, resina e vazios; 

 

 Estudar a caracterização mecânica (resistência, rigidez e deformação), a partir da 

influência da orientação da fibra com relação à direção de aplicação da carga 

(anisotropia), do laminado híbrido carbono/kevlar (LC) frente ao ensaio mecânico de 

tração uniaxial; 

 

 Estudar a caracterização mecânica (resistência, rigidez e deformação), a partir da 

influência da presença de descontinuidade geométrica (furo circular concêntrico com        

ϕ 6mm), do laminado LC submetido ao carregamento de tração uniaxial; 

 

 Avaliar a Resistência e Módulo Residuais para o caso da presença do furo concêntrico 

levando em conta a influência da anisotropia; 

 

 Analisar a característica final da fratura no laminado LC considerando as influências da 

anisotropia e da descontinuidade geométrica, através de estudos micrográficos utilizando a 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV);          
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 Proceder a estudos comparativos considerando a influência simultânea da anisotropia e da 

presença da descontinuidade geométrica nas propriedades mecânicas do compósito 

proposto; 

 
 Aplicar os critérios de falhas: Tensão Pontual - PSC (Point Stress Criterion) e Tensão 

Média - ASC (Average Stress Criterion), para o cálculo das distâncias características do e 

ao, respectivamente, correspondentes ao laminado compósito LC portador da 

descontinuidade geométrica, levando em conta a influência da anisotropia;   

 

 Desenvolver dois modelos numéricos semiempíricos, simulados através do Método dos 

Elementos Finitos (MEF) e, respectivamente, denominados de IFA-CTPF/SF (Influência 

do Furo Concêntrico/Anisotropia no Campo de Tensões e Prevenção da Falha), para os 

grupos de corpos de prova sem furo, e como IFA-CTPF/CF, para os grupos de corpos de 

prova com presença de furo concêntrico.                        

 

1.2 Contribuições 

 

O presente trabalho de pesquisa destaca como suas principais contribuições: 

 Estudo do comportamento mecânico, incluindo a resistência, a rigidez e mecanismo da 

fratura, em laminados compósitos poliméricos reforçados a base de tecidos híbridos de 

alto desempenho; 

  Estudo da influência tanto da propriedade de anisotropia (presente no tecido híbrido 

carbono/kevlar) quanto da presença de descontinuidade geométrica (furo circular 

concêntrico) na resposta mecânica (resistência, rigidez, deformação e mecanismo da 

fratura), neste último caso simulando condições de serviços na indústria; 

 Estudo da prevenção da falha através do uso dos critérios de falhas já existentes na 

literatura, considerando o efeito simultâneo da anisotropia com a presença de um furo 

concêntrico. Essa prevenção está relacionada às variações ocorridas nas propriedades 

mecânicas e, para a presença de furo, nas propriedades residuais (módulo de elasticidade e 

resistência); 

 Confirmação da influência da anisotropia e descontinuidade geométrica na formação e 

propagação da fratura mecânica; 
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 Aplicação do Método dos Elementos Finitos (MEF), mediante o código computacional 

ADINA, em modelos semiempíricos propostos, na predição da perda da capacidade de 

suporte de carga (propriedades residuais) considerando os efeitos da anisotropia e 

descontinuidade geométrica; 

 Apoio ao desenvolvimento de projetos estruturais a base desses materiais, com 

significativo conhecimento de suas respostas mecânicas nas condições de serviços quando 

da presença do fenômeno da Concentração de Tensão. 

 

1.3 Composição 

 

Cinco outros capítulos compõem esta Tese de Doutorado com finalidades bem 

características:  

 Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

Contextualiza a realização da pesquisa de apoio, destacando a relevância desta, em 

face das principais publicações (artigos, livros, teses) existentes com referência ao tema 

abordado. 

 Capítulo 3: Materiais e Métodos 

Apresenta em detalhes as características e especificações técnicas dos materiais 

empregados; o processo de preparação do novo material e os métodos de investigação 

sobre ele desenvolvidos para obtenção de suas propriedades particulares e demais análises 

objetivadas. 

 Capítulo 4: Resultados e Discussões  

Com denominação auto sugestiva, este capítulo apresenta os resultados oriundos 

de todas as investigações e análises realizadas sobre o novo material, as comparações 

entre os referidos resultados e as ponderações então desencadeadas. 

 Capítulo 5: Conclusões  

Em face dos objetivos propostos para realização desse trabalho de pesquisa e dos 

resultados, devida e fundamentalmente, discutidos no capítulo precedente, apresentam-se 

aqui os pareceres conclusivos de todo o processo investigativo empreendido a partir do 

Projeto de Tese.  
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 Capítulo 6: Referências Bibliográficas  

Ao final, são incluídas as Referências Bibliográficas de apoio à realização da pesquisa, 

desenvolvimento do trabalho e composição desta Tese. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Os Materiais Compósitos Poliméricos 

 

As definições dos materiais compósitos são inúmeras, segundo os diversos autores na 

área; de um modo geral, sabe-se que um compósito vem sempre acompanhado de um ou mais 

material de reforço e de uma ou mais matriz. Porém, é importante citar uma definição que 

independe de autores e está contida na norma ASTM D3879-08 conforme segue abaixo: 

 Material compósito – contém dois ou mais materiais, no entanto insolúveis, 

que se combinam formando um único material, possuindo propriedades únicas, 

diferentes das que apresentam seus elementos individuais. Além disso, ele é 

não homogêneo em escala microscópica; mas, ao se analisar 

macroscopicamente, muitas vezes é considerado homogêneo, sendo utilizado 

em diversas aplicações de engenharia. 

O conceito de um material compósito, segundo Mendonça P. T. R., 2005, mostra-se 

sob o seguinte aspecto: permite a um projetista até certo ponto criar um novo material, com 

determinadas características desejáveis; e, além disso, minimizar outras indesejáveis a partir 

da combinação dos respectivos materiais que vão fazer parte desse compósito.  Entretanto, é 

importante frisar que eles são diferentes das ligas metálicas uma vez que os constituintes que 

fazem parte das referidas ligas estão combinados em escala atômica. 

Os materiais compósitos podem ser selecionados com a intenção de se obter 

propriedades específicas como rigidez, resistência mecânica, resistência à corrosão, dureza, 

peso, desempenho em altas temperaturas ou condutividade; e até para os casos de uso como 

embalagens e revestimento. 

Os materiais compósitos poliméricos, também denominados de Plásticos Reforçados 

com Fibras, vêm alcançando novos horizontes em termos de aplicações estruturais quando se 

apresentam na forma de laminados. Eles são assim definidos em virtude do uso de resinas 

plásticas como matriz ou fase aglutinante na sua composição. Neste sentido, quando se 

necessitam selecionar materiais com algumas características específicas como uma alta 

relação entre resistência/peso é possível obter por sugestão os materiais compósitos; e, em 

particular, os compósitos poliméricos.  Os plásticos reforçados, em geral, têm como reforços 

fibras contínuas, curtas e na forma de partículas; e estas podem ser sintéticas ou naturais.  
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Os setores de aplicação desses plásticos reforçados são variados, mas sempre 

dependentes da combinação do sistema de orientação do reforço (anisotropia), da presença de 

descontinuidades geométricas, como furos, escalonamentos e entalhes, e até mesmo de sua 

exposição frente às adversidades ambientais. Em todas essas combinações sempre surgem 

problemas relacionados com o desempenho e/ou com a integridade estrutural do laminado 

compósito seja a curto, médio ou longo prazo. Isso porque fatores importantes como acúmulo 

de tensões em determinadas regiões ou como o envelhecimento do material, principalmente 

quando em contato com o meio ambiente, podem gerar perdas nas propriedades mecânicas, 

limitação na forma de aplicação e até mesmo degradação microestrutural desses materiais, 

Felipe, R. N. B. et al., 2012.      

A maioria dos reforços em compósitos poliméricos é de origem sintética e prejudicial, 

em termos de resíduos, ao ambiente por serem não biodegradáveis. Porém, as vantagens do 

uso de fibras sintéticas, como as fibras de vidro, carbono e ou kevlar no reforço de compósitos 

estão relacionadas à sua capacidade de aplicação estrutural quando comparadas, por exemplo, 

às fibras de origem natural (Yang, B. et al., 2000; Obaid, A. A. et al., 2011; Peterson, E. C. et 

al., 2008). 

 As fibras sintéticas, principalmente as de carbono e kevlar, apresentam-se como uma 

boa alternativa para a aplicação em estrutura de médio e grande porte tendo em vista suas 

características de possuir um alto módulo elástico e elevada resistência à tração, fadiga e ao 

impacto, quando comparadas com outras fibras sintéticas como as derivadas de resinas 

termoplásticas, por exemplo. Já as fibras de vidro por apresentarem baixo módulo elástico, 

têm suas aplicações estruturais mais limitadas; porém, como são consideradas praticamente 

impermeáveis à água e possuem baixo custo e propriedades diversificadas, essas fibras hoje 

totalizam um alto percentual de uso nos mais variados setores industriais.       

As limitações aos materiais poliméricos, em termos de aplicações estruturais, 

principalmente quando essas aplicações exigem alta rigidez e capacidade de suporte de carga 

nas mais variadas direções, vêm sendo solucionadas por meio do processo de hibridização, 

onde se tentam contornar problemas de comportamento mecânico nos materiais compósitos 

em geral. Neste sentido, o desenvolvimento atual de tecidos de reforços híbridos, oriundos da 

combinação de diferentes tipos de fibras, vem dando a tônica a essa solução.    
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2.1.1 Matrizes Poliméricas 

 

Resinas Termofixas - Resina Epóxi Éster Vinílica 

 

As Resinas Epóxi Éster Vinílicas são classificadas como termofixas devido a sua 

cadeia molecular de forma fixa permanente, Cahn, R. W. et al, 1993. Elas são utilizadas na 

confecção de compósitos poliméricos quando os mesmos se destinam às aplicações estruturais 

de médio e alto desempenho, ou em algumas aplicações especiais como em ambientes sob a 

ação de produtos corrosivos, por exemplo, já que uma de suas propriedades mais relevantes é 

a alta resistência química. 

São produzidas a partir da reação de resina epóxi com Bisfenol A ou Bisfenol F (para 

crescimento da cadeia) e posteriormente reagido com um ácido carboxílico insaturado. Este 

ácido, na maioria dos casos, é o ácido acrílico que funciona como o doador de radicais éster-

vinílicos.  

Após a obtenção da Resina Epóxi Éster Vinílica, a mesma é diluída com o monômero 

de estireno, até atingir a viscosidade e a concentração ideal. As Resinas Epóxi Éster Vinílicas 

são quimicamente mais resistentes que as resinas poliésteres, pois os seus pontos reativos de 

insaturações estão somente nas extremidades da cadeia, que se fecharão na polimerização. 

Ainda no caso de impregnação, como em compósitos, as hidroxilas auxiliam na 

molhabilidade e na compatibilidade principalmente com as fibras de origem sintética (Éster 

Vinílica, 2015). 

  As resinas poliésteres apresentam alguns pontos vulneráveis em sua cadeia, 

principalmente nas ligações ésteres que se localizam no centro da cadeia, deixando-as 

susceptíveis à hidrólise. A propriedade de flexibilidade dessas resinas após serem curadas, se 

deve ao fato de que as ligações nas mesmas são somente nas extremidades, (Éster Vinílica, 

2015). Eventualmente algumas duplas ligações de carbono/carbono, também não reagem 

completamente, no centro da cadeia, pois são menos reativos, deixando assim mais alguns 

pontos vulneráveis na cadeia do poliéster. A figura 2.1 mostra a estrutura química final da 

resina Epóxi Éster Vinílica, (Éster Vinílica, 2015). 
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Figura 2.1– Estrutura química da Resina Epóxi Éster Vinílica (Éster Vinílica, 2015). 

 

A resina Epóxi Éster Vinílica que mais se utiliza nas aplicações estruturais é a resina 

DERAKANE, que outrora foi marca da The Dow Chemical Company. Com um alto processo 

de divulgação, tornou-se sinônimo de resina epóxi éster vinílica. No final de 2004, a marca e 

tecnologia da DERAKANE foram vendidas para a Ashland Inc. No Brasil, esta tecnologia 

ficou a cargo da divisão AraAshland, que surgiu da compra da Araquímica pela Ashland. 

Como a Ashland já possuía uma resina epóxi éster vinílica de marca Hetron, a resina 

DERAKANE foi facilmente agregada ao portfólio da Ashland Inc, com continuidade (Éster 

Vinílica, 2015). A figura 2.2 ilustra a forma de venda e aplicações com propriedade de 

revestimento em tubulações para escoamento de resíduos químicos. 

 

                       

Figura 2.2 – Forma de distribuição e aplicação da Resina DERAKANE. 

Fonte:www.valequimica.com.br / FLAKEGLASS/www.rust.com.br. 2015. 

  

 

As Resinas Epóxi Éster Vinílicas possuem variações. Algumas delas são: 

 

● Resina Éster Vinílica Flexível: Normalmente são utilizadas em condições onde se 

necessite maior flexibilidade, mas a exigência química não é muito alta, principalmente usada 

em camada base, primer ou aderência, interface intermediárias, adesivagem, etc;  

http://www.valequimica.com.br/
http://www.rust.com.br-/
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● Resina Éster Vinílicas Novolac: Estas resinas são utilizadas em sistemas onde requerem 

uma resistência térmica maior, pois seu HDT – ponto de distorção térmica – é superior. Em 

virtude de sua estrutura, este sistema tem uma rigidez superior, alto cross link (ligação 

cruzada) – processo de cura – e resistência maior a ácidos que requer maiores cuidados no seu 

cálculo estrutural e composição para evitar trincas; 

● Resina Éster Vinílica Bromada: Usada quando se faz necessário confeccionar com 

produtos retardantes à chama, como por exemplo, em componentes elétricos. Os halogênios, 

como o bromo, são largamente usados como agentes de retardância, ou seja, retardando a 

formação de radicais livres, que alimentaria as chamas, com a oxidação (Oliveira, J. F. S., 

2013).                 

 

Complementos 

Definem-se como complementos, diversos produtos que são necessários para a 

aplicação da Resina Epóxi Éster Vinílica, ou ainda para melhorar e ampliar suas 

possibilidades. Esses complementos estão especificados na tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Complementos à Resina Epóxi Éster Vinílica. 

Catalisadores Aceleradores Retardador de 

Gel-Time 

Retardante à 

Chama 

Peróxido de Mek 

Peróxido de 

Benzoíla 

Acelerador de 

Cobalto 

DMA 

BDMA 

2,4-Pentano-Diona 
XB 81223 

SQ 7223 

Fonte: Éster Vinílica, 2015. 

 

Aplicações das Resinas Epóxi Éster Vinílicas nos Materiais Compósitos  

 Como já comentado antes, os mais importantes setores de aplicações das Resinas 

Epóxi Éster Vinílicas consistem em revestimento e confecção de equipamentos, onde se tenha 

forte agressividade química. Um exemplo clássico é sua grande utilização na indústria de 

papel e celulose, em tanques, tubulações, torres, dutos, etc. Mas, na verdade, outros setores 

também perceberam as qualidades das Resinas Epóxi Éster Vinílicas. As figuras 2.3 a 2.8 

ressaltam algumas aplicações estruturais e de armazenamento. Fonte: 

http://www.tecnologiademateriais.com.br, 2015.  

 

http://www.tecnologiademateriais.com.br/
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Figura 2.3 – Tanques em filament winding: aplicação industrial. 

 

 

 

Figura 2.4 – Plantas industriais: resistência química. 

 

 

   

Figura 2.5 – Aplicações náuticas: Resistência osmótica - Cascos de embarcações.  
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Figura 2.6 – Tanques de armazenagem: aplicação industrial das éster-vinílicas. 

 

 

Figura 2.7 – Aplicação em usinas eólicas - Guamaré / RN. 

 

 

Figura 2.8 – Tanques de mergulho. Aplicação anticorrosiva. 
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Resinas Termoplásticas                                                    

As resinas termoplásticas são também denominadas simplesmente de plásticos, e 

possuem a maior diversificação em termos de aplicação no mercado. Em geral, podem ser 

fundidas diversas vezes, algumas podem até dissolver-se em vários solventes. Logo, sua 

reciclagem é possível, característica bastante desejável atualmente. Na temperatura ambiente, 

podem ser maleáveis, rígidas ou mesmo frágeis. 

Sua estrutura molecular é constituída por moléculas com disposições lineares o que 

resulta em comportamento anisotrópico; e sua escolha, em termos de aplicação, provém da 

elevada tenacidade, baixo custo de processamento e temperatura de uso (225 ºC), entre outros 

fatores. 

 As mais usadas no mercado são: polietileno (PE), polipropileno (PP), poli (tereftalato 

de etileno) (PET), policarbonato (PC), poliestireno (PS), poli (cloreto de vinila) (PVC), poli 

(metilmetacrilato) (PMMA) (Mallick, P. K., 1988; Joseph, K., 1996).  

2.1.2 Tipos de Reforços – As Fibras Sintéticas                         

 

Os materiais de reforço nos compósitos poliméricos possuem normalmente a forma de 

“fibras”; porém, na maioria das aplicações, as fibras não têm utilização estrutural se não 

estiverem aglutinadas em uma matriz. Essas fibras apresentam diferenças na morfologia, 

origem, tamanho e forma. Algumas delas, como as de vidro, kevlar e carbono, são utilizadas 

na forma de rovings, que consistem em filamentos de fibras contínuas e não torcidas. O 

diâmetro de um filamento individual, ou seja, de uma fibra, varia de 3 a 147 µm. A 

temperatura máxima de uso das fibras varia de 250 ºC a 2000 ºC. Contudo, na maioria das 

aplicações, a temperatura de uso dos compósitos é controlada pela temperatura da matriz 

(Herakovich, C. T., 1997). 

O boro, por exemplo, é detentor de propriedades bastante próprias, sendo um elemento 

metálico, semicondutor de energia, duro e com alta temperatura de fusão. Iniciada nos anos 

60, a fabricação de fibras de boro se dá pela deposição deste em sua fase de vapor em um 

filamento de wolfrânio, o qual é aquecido eletricamente em atmosfera de hidrogênio, 

passando posteriormente por uma série de reatores nos quais se obtém o boro (Jaigobind, A. 

G. A. et al, 2007). 

Em geral, as fibras sintéticas são produzidas a partir de resinas derivadas do petróleo. 

As principais fibras e de ampla utilização em materiais compósitos são escolhidas em função 
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do desempenho final do produto, destacando-se como mais consumidas: as fibras de poliéster, 

de polipropileno, de náilon, as fibras de vidro/E, fibras de carbono e fibras kevlar. 

 

Fibras de Carbono 

 

As fibras de carbono fazem parte da geração de materiais de reforços de alta 

resistência, alto módulo elástico, baixa densidade e um coeficiente de expansão térmica 

negativo na direção da fibra. Elas têm sido descritas como uma fibra que contém pelo menos 

90% de carbono obtido pela pirólise controlada de fios precursores como os derivados do 

PAN (Polyacrylonitrilo), filamentos de Rayon (celulose sintética conhecida como “seda”) e 

do Piche (asfalto - mesofásico ou isotrópico). 

  As fibras de carbono surgiram em 1879, quando Edison registrou uma patente para a 

produção de filamentos de carbono adequados à utilização em aparelhos elétricos 

(carbonização dos filamentos de Rayon).  Entretanto, somente no início dos anos 1960, 

quando a sua produção comercial de sucesso se desencadeou, como requisito da indústria 

aeroespacial especialmente de aeronaves militares com materiais melhores e mais leves, é que 

se tornaram de suma importância (Kannadaguli, M. and Rong, H., 2004). 

Nas últimas décadas, as fibras de carbono têm encontrado ampla aplicação nos mais 

diversos setores industriais como: aeronaves comerciais e civis, produtos de lazer, 

equipamentos esportivos e no setor de transportes. As fibras de carbono possuem seu maior 

uso como fibras de reforço em compósitos de matriz polimérica. 

  Compósitos de fibra de carbono são ideais para aplicações onde as características de 

fadiga, resistência, rigidez e menor peso constituem-se requisitos críticos. Eles também 

podem ser usados em situações para as quais importam valores elevados de temperatura, 

inércia química e de amortecimento (Kannadaguli, M. & Rong, H., 2004).      

 

- Classificação 

As fibras de carbono são em geral classificadas quanto ao tipo de material precursor, 

ao módulo de elasticidade, à resistência à tração e quanto à temperatura de tratamento térmico 

final (Kannadaguli, M. and Rong, H., 2004). O critério de classificação mais recente leva em 

conta o módulo de elasticidade, resultando em quatro tipos: 
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 Ultra alto módulo (UHM): fibras com módulo de elasticidade maior que 500 GPa; 

 Alto módulo (HM): fibras com módulo de elasticidade entre 300-500 GPa, tendo 

razão resistência/módulo igual a 1%; 

 Módulo intermediário (IM): fibras com módulo de elasticidade de até 300 GPa, 

tendo razão resistência/módulo menor que 1%; 

 Baixo módulo (LM): fibras com módulo de elasticidade menor que 100 GPa, tendo 

baixo valor de resistência à tração. 

 

Considerando a resistência à tração, as fibras de carbono são classificadas em dois 

tipos: 

 Ultra alta resistência (UHS): fibras com resistência à tração maior que 5,0 GPa e 

razão resistência/rigidez entre 2-3%; 

 Alta resistência (HS): fibras com resistência à tração maior que 2,5 GPa e razão 

resistência/rigidez entre 1,5-2%. 

 

Considerando a temperatura de tratamento térmico final, as fibras de carbono são 

classificadas em três tipos (Kannadaguli, M. and Rong, H., 2004): 

 Tipo I: Temperatura de tratamento térmico final acima de 2000 ºC, sendo associada 

com fibras de alto módulo de elasticidade; 

 Tipo II: Temperatura de tratamento térmico final em média 1500 ºC, sendo associada 

com fibras de alta resistência; 

 Tipo III: Fibras com tratamento superficial menor que 1000 ºC, sendo fibras de baixo 

módulo e baixa resistência.  

 

- Fabricação 

 

A fibra de carbono, em termos de materiais têxteis, tem sido descrita como uma fibra 

que contém pelo menos 90% de carbono obtido pela pirólise controlada de fibras 

apropriadas. A "fibra de grafite" é utilizada para descrever as fibras de carbono que possuem 

mais de 99% de carbono e são conhecidas como fibras de carbono de alto módulo elástico. 

As fibras de carbono são produzidas pela pirólise controlada de precursores orgânicos na 

forma fibrosa. É um tratamento de calor do precursor, que remove o oxigênio, azoto e 



 

 

20 

 

hidrogênio, para formar fibras de carbono. São fabricadas na forma de roving, ver figura 2.9, 

para depois serem tecidas e utilizada nas mais diversas formas estruturais, figura 2.10. 

 
Figura 2.9 – Fibras de carbono na forma de roving. 

Fonte: http://platao.ctex.eb.br – 2015. 

 

        
Figura 2.10 – Fibras de carbono na forma de tecidos – Aplicação em perfis. 

Fontes: www.tecmundo.com.br – 2015, Tecido;  www.carbosystem.com - Perfis. 

 

A literatura sobre a fibra de carbono mostra que as propriedades mecânicas dessas fibras 

são otimizadas pelo aumento da cristalinidade e a orientação do fio precursor, e pela redução 

de defeitos na fibra. A melhor maneira de conseguir esse refinamento consiste em começar 

com um precursor altamente orientado e, em seguida, manter a orientação inicial elevada 

durante o processo de estabilização e de carbonização sob pré-tensão. A figura 2.11 mostra o 

esquema da obtenção da fibra de carbono derivada do PAN, Cahn, R. W. et al., 1993. 

As principais aplicações de fibras de carbono são de especialização tecnológica, que 

incluem engenharia aeroespacial e nuclear, engenharia de transporte, envolvendo 

componentes de engenharia, tais como rolamentos, engrenagens, cames, pás de ventilador e 

os órgãos de automóveis.  

 

 

http://platao.ctex.eb.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCPWn_NjTnscCFQMdkAodI8cHMg&url=http%3A%2F%2Fwww.tecmundo.com.br%2Fquimica%2F76017-fibra-carbono-feito-funciona-material-incrivel.htm&ei=hKvIVfVVg7rABKOOn5AD&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNGz3taU8H5uaiOp84gQwx4cgm-R8Q&ust=1439300840970924
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCLyXpN_UnscCFQMUkAodu5MJrQ&url=http%3A%2F%2Fwww.carbosystem.com%2Fen%2Fcarbon-fiber%2F&ei=nazIVfzUKYOowAS7p6boCg&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNHiTimn7mkvFOqglnJbM-m1a7WsSA&ust=1439301115669829
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Figura 2.11 – Fabricação da fibra de carbono. Fonte: Cahn, R. W. at al., 1993. 

 

 

- Propriedades 

As propriedades das fibras de carbono dependem geralmente da resistência à ruptura 

do fio precursor; por exemplo, quanto maior essa resistência maior é a tenacidade da fibra de 

carbono. Resistência à tração e módulo elástico são significativamente melhoradas pela 

carbonização (sob pré-tensão) quando a estabilização moderada é utilizada. Por sua vez, a 

resistência de uma fibra de carbono depende, também, das condições de processamento, da 

temperatura do tratamento térmico e da presença de falhas e defeitos. Com fibras de carbono à 

base do PAN, a resistência aumenta até um máximo de 1300 ºC e depois diminui 

gradualmente, Cahn, R. W. at al., 1993. A figura 2.12 a e b, mostra que através da técnica de 

Raios-X e estudos de difração de elétrons, os cristalitos são dispostos em torno do eixo 

longitudinal da fibra com planos paralelos, camada altamente orientada com relação ao eixo. 

Como pode ser observada na figura, essa estrutura depende do tipo do fio precursor, Cahn, R. 

W. at al., 1993. 

 

(a)                                                              (b)          

Figura 2.12 – Esquema da estrutura da fibra de carbono. (a) Fio precursor: Piche mesofásico; 

(b) Fio precursor: Polyacrylonitrilo (PAN). 
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- Vantagens e Desvantagens 

 

 

A tabela 2.2 apresenta as principais vantagens e desvantagens das fibras de carbono. 

 

Tabela 2.2 – Principais Vantagens e Desvantagens das Fibras de Carbono. 

Vantagens Desvantagens 

Elevados: módulo de elasticidade 

longitudinal; resistência à tração; 

condutibilidade elétrica e estabilidade 

dimensional. 

 

Baixo coeficiente de dilatação térmica e 

baixa massa específica 

 

Bom comportamento à elevadas 

temperaturas de serviço e boas 

características de amortecimento estrutural 

 

Inércia química exceto em ambientes 

fortemente oxidantes 

Reduzida resistência ao impacto 

Elevada condutibilidade térmica 

Fratura frágil 

Baixa deformação antes da fratura 

Baixa resistência à compressão 

 

Custo elevado 

 

Apud: Oliveira, J. F. S., 2013.  

 

Fibras Aramida - Fibras Kevlar 

 

As fibras aramida são as únicas fibras sintéticas de alto desempenho que têm origem 

orgânica (polimérica) e onde o termo aramida é o nome genérico dado às poliamidas 

aromáticas: grupos de amido (-NH) e de carbonyl (-CO-) altamente resistentes à rotação. São 

formadas de anéis aromáticos e patenteadas pela empresa francesa Du Pont. Os tipos das 

fibras aramidas mais usados comercialmente são a Nomex e a Kevlar (fabricação da Du Pont - 

França) e a Technora/HM50 (fabricação da Teijin - Japão), sendo que as comercializadas pela 

Du Pont surgiram nas décadas de 60 e 70 (Du Pont, 2015), e a de fabricação japonesa, na 

década de 80 (Teijin, 2015). 

Segundo Bencomo, C. J. A. et al., 2011, as fibras aramida possuem uma excelente 

combinação entre as propriedades mecânicas como alta resistência à tração, alto módulo 

elástico e estabilidade térmica quando comparadas com outras fibras orgânicas. 

A fibra kevlar continua sendo a mais utilizada em aplicações estruturais de alto 

desempenho apesar de sua origem orgânica. Essas fibras possuem cadeias moleculares 

unidimensionais (formação de planos paralelos), que as fazem adquirir, após processamento, 

http://www.dupont.com/
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uma alta resistência e rigidez devido às fortes ligações covalentes entre os átomos ao longo da 

cadeia. A estrutura macromolecular se apresenta na forma “pregueada” caracterizada pelo 

paralelismo de seus planos (ligados por forças de Van der Waals), de forma a originar 

propriedade anisotrópica das mesmas, ver figura 2.13, Cahn, R. W. at al., 1993. 

 

Figura 2.13 – Estrutura Macromolecular da Fibra kevlar/49, Sistemas Radial.  

Fonte: Cahn, R. W. et al., 1993. 

 

As fibras kevlar são usualmente copolímeros contendo anéis rígidos de poly-p-

phenylene terephthalamide (PPTA) ou de poly-benzamide (PBA). Conforme citado 

anteriormente, elas possuem altas propriedades específicas de resistência e módulo elástico, 

dentre as outras fibras orgânicas. São mais leves e tenazes e essas propriedades as tornam um 

reforço atrativo para os compósitos poliméricos usados em setores variados de aplicações 

como o aeronáutico, esportes, equipamentos eletrônicos, na fabricação de coletes à prova de 

bala e blindagem de elementos estruturais que se destinam a suportar projéteis de armas de 

fogo, além de seu uso em cintas de pneus de borracha, entre outras aplicações. 

Uma forte desvantagem das fibras kevlar é sua baixa resistência à compressão, em 

parte devido às fracas forças de Van der Waals nas ligações de sua estrutura molecular já 

mencionado antes, Cahn, R. W. et al., 1993. 

Os tipos mais comuns utilizados comercialmente nos compósitos poliméricos 

correspondem às fibras kevlar 29 e às fibras kevlar 49, sendo esta última de resistência e 

módulo mais altos. Cada fibra de kevlar tem em média centenas de filamentos, sendo este 
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filamento com um diâmetro de 10 a 15 µm, segundo Dong, Z. and Sun, C. T., 2009. Essas 

fibras apresentam densidade linear variada (medida em denier ou tex) e são comercializadas 

na forma de roving e/ou tecidos planos, ver figura 2.14. 

 

         

Figura 2.14 – Formas comerciais das fibras kevlar – Fontes: www.polytecbrasil.com -

www.fiberflexlitoral.com.br. 

 

As figuras 2.15 e 2.16 mostram algumas aplicações das fibras kevlar nos mais 

variados setores, desde luvas de proteção na indústria a mangueiras automotivas. 

 

      

(a)                                                                 (b) 

Figura 2.15 – Produtos de fibras Kevlar. (a) Luvas de proteção industrial; (b) Correias de 

transmissão. Fonte: http://www.dupont.com.br (agosto de 2015). 

 

http://www.polytecbrasil.com/pt/fiberrecovery.htm
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCJzh_-HVnscCFQuDkAod7iwPIA&url=http%3A%2F%2Fwww.fiberflexlitoral.com.br%2Fprodutos.php&ei=r63IVdzNMYuGwgTu2byAAg&psig=AFQjCNEumnRRj4MXr9maFWT5gtWxZ8jNLQ&ust=1439301398108496
http://www.dupont.com.br/
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(a)                                                                        (b) 

Figura 2.16 – Produtos de fibras Kevlar. (a) Mangueiras automotivas; (b) Cabos de fibras 

ópticas. Fonte: http://www.dupont.com.br (agosto de 2015). 

   

A densidade volumétrica da fibra kevlar, quando comparada com a da fibra de vidro, 

se torna uma propriedade bastante relevante já que a mesma possui uma densidade de 1,44 

g/cm
3
, enquanto a da fibra de vidro é de 2,54 g/cm

3
, uma redução de aproximadamente 60%.  

De forma resumida, as principais características das fibras kevlar que as tornam 

atraentes para utilização em relação a outras fibras, segundo Dong, Z. and Sun, C. T., 2009 e 

Gay, D., 1991, são: 

 Elevada resistência ao impacto (tenacidade); 

 Excelente estabilidade térmica; 

 Resistência elétrica; 

 Elevada resistência e módulo de elasticidade à tração.  

 Baixa densidade; 

 Resistência ao fogo e ao calor; 

 Resistência química a solventes orgânicos, combustíveis e lubrificantes; 

Apresentam também algumas desvantagens que são:  

 Baixa resistência à compressão;  

 Sensibilidade à radiação UV. 

 Baixa resistência à umidade quando comparada com as fibras de vidro e de carbono; 

 Baixa aderência às matrizes termoplásticas; 

 Dificuldade de corte após fabricação do compósito, necessitando de ferramentas 

especiais; 

As propriedades físicas e mecânicas das fibras de aramida mais comercializadas e 

fabricadas pela Du Pont podem ser observadas na tabela 2.3: 

 

http://www.dupont.com.br/
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Tabela 2.3 – Propriedades das Fibras Aramida - Adaptação de Du Pont, 2015; Flamínio L. N. 

e Pardini, L. C., 2006. 

Nome 

Comercial 
Fabricante 

Densidade 

(g/cm
3
) 

Resistência 

à Tração 

(MPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Deformação 

(%) 

Nomex Du Pont 1,38 8139,5 110 - 

Kevlar 29 Du Pont 1,44 3600 83 3,4 

Kevlar 49 Du Pont 1,44 3600 - 4100 131 2,8 

Kevlar 149 Du Pont 1,49 3400 186 2 

  Apud: Felipe, R. C. T. S., 2012. 

 

-Fabricação das Fibras Kevlar 

 Pouco se sabe sobre a fabricação das fibras kevlar tendo em vista que as mesmas são 

patenteadas e com isso garantem o seu sigilo industrial. O que mostra a literatura, Cahn, R. 

W. et al., 1993, é que o processo de fiberização das fibras kevlar se dá praticamente através de 

duas etapas: extrusão e fiação. Os copolímeros PPTA e/ou PBA, mantêm-se em um 

dissolvente adequado (ácido sulfúrico) a uma temperatura de -50 ºC a -80 ºC antes da 

extrusão. Em seguida, esses copolímeros passam através de um cilindro com paredes 

aquecidas a 200 º C, onde o dissolvente evapora. A fibra se forma na fieira à saída do cilindro. 

Algumas características do processo de fabricação das fibras kevlar devem ser 

ressaltadas. Por exemplo, na saída da fibra (na etapa de fiação) a mesma apresenta baixa 

resistência e baixo módulo elástico, por volta de 840 MPa e 3,6 GPa, respectivamente. Para 

melhorar essas propriedades as fibras são submetidas a um tratamento de “estiramento” e 

posterior “trefilação” que aumentam as propriedades de resistência para 3,6 GPa e do módulo 

de elasticidade para 125 a 130 GPa. As moléculas são orientadas segundo a direção paralela 

ao eixo da fibra.        

                 

2.2 Processos de Fabricação de Compósitos Poliméricos 

 

Processo de Fabricação por Moldagem Manual (Hand Lay-Up) 

O processo de fabricação por moldagem manual é o mais utilizado em produções de 

pequenas séries. É também o método mais econômico ao apresentar a necessidade de baixo 

investimento e não requerer uma mão de obra especializada. Em contrapartida, possui o 
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inconveniente de uma produção baixa, maior necessidade de mão de obra, maior possibilidade 

de defeitos de fabricação (Ex: bolhas de ar) e acabamento liso somente numa face (Hull, D., 

1988). 

Esse processo consiste basicamente na colocação de mantas ou tecidos de fibras sobre 

a superfície do molde, seguida de aplicação da resina (processo de impregnação). Na etapa de 

impregnação utilizam-se rolos de configurações diferenciadas, ou seja, tanto para impregnar a 

resina no tecido de reforço, quanto para auxiliar a compactação das fibras e eliminação de 

possíveis formações de bolhas de ar.  Esse procedimento se repete camada a camada até a 

obtenção da configuração final do produto. Todo o processo ocorre à temperatura ambiente. 

Ao final da etapa de cura (polimerização) da resina, tem-se a desmoldagem e retirada da peça 

para acabamentos. A figura 2.17 mostra um exemplo das etapas iniciais de um processo de 

laminação manual. 

   

   

Figura 2.17 – Processo de Fabricação - Laminação Manual. 

Fonte: BPMCC/DEM, 2015. 

 

Em alguns casos, pode-se fazer necessário o uso de materiais de núcleo (estrutura 

sanduíche), a fim de aumentar a rigidez, diminuir o peso, ou conferir condições de flutuação 

para a peça. Nessas situações, a incorporação dos referidos materiais deve ser feita com 
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extremo cuidado e os mais indicados entre eles são a madeira balsa, a espuma rígida de 

poliuretano e a colméia (Oliveira J. F. S., 2013). 

 

2.3 Os Materiais Compósitos Poliméricos Híbridos 

 

Os laminados compósitos poliméricos, à base de tecidos de reforços de alto desempenho 

mecânico, vêm alcançando novos horizontes em termos de aplicações estruturais devido à 

versatilidade de suas propriedades, principalmente no que se refere a sua resistência mecânica 

e rigidez. Os setores de aplicação desses tecidos são variados, mas sempre dependentes da 

combinação do sistema de orientação do reforço (anisotropia), processo de hibridização (na 

compensação de propriedades) e até mesmo em presença de descontinuidades geométricas, 

nesse caso devido a acoplamentos em seus mecanismos. 

Em todas essas combinações sempre surgem problemas relacionados com a integridade 

estrutural, eficiência em sua resposta mecânica em função da orientação e hibridização dos 

reforços utilizados na confecção desses laminados compósitos. 

Dentro da ampla margem de aplicação dos laminados compósitos poliméricos, surgem, 

por exemplo, os reforçados por tecidos de alto desempenho mecânico como os Tecidos 

Híbridos (Hybrid Fabric - HF) com base em fibras de carbono, kevlar e vidro, e os Tecidos 

Multiaxiais Acoplados (Non-Crimp Fabrics - NCF), Arteiro, A. et al., 2013; Tessitore, N. and 

Riccio A., 2006; Pandaya K. S. et al., 2011.  

No caso dos compósitos poliméricos híbridos, o processo da hibridização de reforços 

traz consigo os mais variados objetivos, quais sejam, a viabilização de substituição parcial dos 

reforços sintéticos por reforços naturais e menos prejudiciais ao meio ambiente (Rodrigues, L. 

P. S. et al., 2012; Aquino, E. M. F. et al., 2007); a necessidade de atingir propriedades 

específicas como atender ambientes quimicamente agressivos ou, estruturalmente, agregar 

suporte de carga nas mais variadas direções (Gustin, J. et al., 2005; Shivamurthy, B. et al., 

2013).                                         

O processo de hibridização nos laminados compósitos poliméricos pode ocorrer das 

mais diversas formas. A seguir, são mostrados alguns exemplos desse tipo de processo: 

 Diferentes tipos de fibras em cada camada constituinte do laminado. As fibras podem 

vir na forma de tecidos em diferentes gramaturas ou formas de tecelagem (Rodrigues, 

L. P. S. et al., 2012; Aquino, E. M. F. et al., 2007). Ver figura 2.18 (a) e (b).  
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                                                         (a) 

 
                                                               (b) 

Figura 2.18 – Laminados híbridos. (a) e (b) Tecidos de diferentes tipos de fibras. 

 

 

 Sob a configuração de diferentes estruturas do tipo sanduíche, onde o núcleo pode vir 

na forma de tecido ou na forma de particulados (denominado de carga), (Ribeiro, K. 

C. A., 2012; Silva, L. C. F. et al., 2011). Ver figura 2.19 (a) e (b). 

         
           (a)                                                          (b) 

Figura 2.19 – Laminados compósitos híbridos. (a) e (b) Estruturas sanduíches. 
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 Laminados compósitos reforçados à base de tecidos de mecha híbrida em suas 

camadas, (BPMCC/DEM, 2015; Felipe, R. C. T. S., 2012). Ver figura 2.20 (a) e (b). 

         
       (a)                                                                    (b) 

Figura 2.20 – Tecidos de reforços/mecha híbrida. (a) Tecido bidirecional; (b) Tecido sarja. 

 

 

 Laminados compósitos reforçados à base de tecidos híbridos constituídos dos mais 

diferentes tipos de fibras em suas camadas, (Oliveira, J. F. S., 2013). Ver figura 2.21 

(a) e (b). 

            
          (a)                                                                (b) 

Figura 2.21 – Tecidos bidirecionais com diferentes formas de hibridização. (a) Fibras de 

vidro/carbono; (b) fibras de vidro/kevlar. 

                                                                                                                                     

O comportamento do compósito híbrido dependerá das características e propriedades 

dos componentes individuais, e a contribuição de cada material que fará parte desse processo 

de hibridização será de forma ponderada. Sabe-se, ainda, que ao se utilizar mais de um tipo de 

reforço fibroso, as vantagens de uma determinada fibra serão complementadas pela outra. 

Desta forma, o uso desse tipo de compósito, promoverá um equilíbrio entre custo e 

desempenho para uma determinada aplicação. 
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O processo de seleção dos reforços de um compósito híbrido, o qual precede a tomada 

de decisão na hibridização do compósito, é de extrema importância já que se deve observar 

desde a compatibilidade entre as propriedades de cada constituinte, ou seja, as fibras e matriz 

como material de impregnação, aliando tudo isso à concepção do produto desejado (Jawaid, 

M. and Abdul K. H. P. S., 2011; John, M. J. and Thomas, S., 2008). 

No entanto, de uma forma mais detalhada, as propriedades físicas e mecânicas de um 

compósito híbrido fibroso vão depender de vários fatores, Apud: Felipe, R. C. T. S., 2012, 

como: 

 Propriedades da fibra; 

 Teor, comprimento e orientação da fibra; 

 Interface fibra/matriz; 

 Disposição das fibras na matriz; 

 Deformação individual até a ruptura de cada fibra; 

Callister Jr., W. D., 2007, cita um exemplo claro da utilização do processo de 

hibridização quando se refere aos reforços de fibras de carbono e vidro numa matriz 

polimérica. Afirma que na verdade em termos econômicos, já que o custo das fibras de 

carbono é superior ao das fibras de vidro, a fabricação de um compósito polimérico somente 

de fibras de carbono, teria custo superior ao do híbrido. 

 Além do mais, as fibras de carbono são rígidas, resistentes e leves, enquanto as fibras 

de vidro têm baixa rigidez e possuem maior densidade. Desta forma, o propósito da utilização 

do híbrido resultará num material mais barato, resistente e com uma rigidez intermediária 

suficientemente para resistir ao impacto quando comparado com um compósito polimérico 

totalmente reforçado com fibras de vidro ou carbono. A utilização de um material híbrido 

também evita falhas catastróficas, já que a falha final do compósito irá coincidir com a falha 

da matriz. 

São muitos os estudos na literatura apontando o uso da hibridização como solução 

para atender as condições mais exigentes de aplicações. Esses estudos envolvem tanto 

misturas de fibras naturais/fibras sintéticas (Sreekalaa, M. S. et al., 2002; Joseph, S., et al., 

2002), quanto o uso apenas de diferentes tipos de fibras naturais (Jacob, M., et al., 2004) ou 

só de fibras sintéticas (Licea-Claveríe, A. et al., 2002; Ranganathan, S. and Mantena, P. R., 

2003).  
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Sathishkumar, T. P. et al., 2014, mostram em seu trabalho uma revisão de como os 

compósitos híbridos reforçados com fibras foram preparados para melhorar as propriedades 

de amortecimento, térmicas e mecânicas em comparação aos compósitos reforçados com um 

único tipo de fibra. Estudo detalhado é feito envolvendo os mais variados tipos de reforços e 

configurações. 

Trabalhos que abordam temas mais específicos sobre compósitos poliméricos híbridos 

podem ser encontrados, por exemplo, segundo os pesquisadores (Sevkat, E., et al., 2009); os 

compósitos híbridos são selecionados para atender condições adversas uma vez que estão 

sujeitos a carregamentos bem complexos. Eles também afirmam em seu artigo que um 

compósito utilizando um reforço híbrido de carbono/vidro-S apresentou uma melhor 

resistência ao impacto do que o compósito preparado apenas com fibras de carbono. 

Chensong, D. et al., 2012, apresentam um estudo sobre as propriedades de flexão em 

compósitos híbridos reforçados por fibras de vidro S-2 e fibras de carbono é T700S. A 

configuração desse compósito consiste em um laminado de carbono, onde na intracamada do 

laminado, ou seja, nas superfícies das camadas de fibras de carbono são adicionados 

percentuais variados de fibras de vidro. Os resultados mostram efeitos positivos dessa 

hibridização das camadas mediante substituição parcial das fibras de carbono por fibras de 

vidro.        

Já Hana, J. and Kim, Y., 2015, mostram que, no seu estudo, a tenacidade à fratura de 

um compósito híbrido com camadas internas tanto de fibras de vidro como de fibras de 

carbono impregnadas com resina epóxi foi investigada. Nesta experiência, os compósitos 

híbridos foram fabricados mediante um processo de moldagem por transferência de resina 

auxiliada por vácuo (VARTM). Os resultados mostram que a tenacidade à fratura foi reduzida 

com o aumento da quantidade de tecidos de fibras de vidro. 

No entanto, algumas pesquisas envolvendo compósitos reforçados por tecidos híbridos 

começam a surgir na literatura, embora ainda incipientes, com o objetivo de averiguar o 

comportamento desses materiais frente às mais diversas condições de serviços. Valença, S. L. 

et al. 2015, mostram um estudo desenvolvido com laminados compósitos híbridos (onde os 

mesmos foram fabricados pelo processo de laminação manual) sendo a matriz de epóxi 

(DGEBA) e os reforços do tipo tecido plano de fibras Kevlar e tecido plano híbrido de fibras 

Kevlar/vidro, usando em sua composição uma arquitetura inovadora. Os resultados das 
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propriedades mecânicas desses compósitos foram obtidos em correspondência à solicitação 

por tração, por flexão e a testes de impacto. 

Bejan, L. et al.,2013, apresentam um estudo concentrado nas propriedades de rigidez 

de compósitos poliméricos reforçados com tecido têxtil levando em conta o efeito da 

hibridização e a geometria do reforço. Os compósitos analisados representam combinações de 

materiais de diferentes fibras (vidro/E, Kevlar/49, carbono/HM) em uma geometria de tecido 

pré-determinado (um tecido plano incorporado em resina polimérica termofixa) avaliando 

propriedades controladas e desempenho exigido. 

   

2.4 Descontinuidade Geométrica – Concentração de Tensões 

 

Estudos relacionados com os equacionamentos e teorias básicas envolvendo as 

propriedades mecânicas para os tipos de carregamentos como tração, compressão, flexão e 

torção, assumem a hipótese de que não existem irregularidades geométricas no elemento em 

questão. No entanto, é de conhecimento geral que a maioria dos elementos estruturais possui 

variações geométricas ao longo de suas seções, tais como: escalonamentos, furos, entalhes, 

rasgos de chavetas, entre outras. 

A presença dessas descontinuidades (variações) geométricas nas seções dos elementos 

estruturais, em geral, é um dos muitos fatores que influenciam diretamente na resistência 

mecânica final do material, e esse fato não foge à regra para os materiais compósitos. Dessa 

forma, como nos materiais convencionais, nos materiais compósitos, a alteração brusca de 

área da seção de um elemento estrutural leva a um fenômeno denominado de concentração de 

tensão (Shigley, J. E. and Mischke, C. R., 1998; Tinô, S. R. L., 2014; Tinô, S. R. L. and 

Aquino, E. M. F., 2011). 

 Essa concentração de tensão é definida como um acúmulo de energia, no qual o fluxo 

de tensão na vizinhança (região lateral) da descontinuidade geométrica passa a ter um valor 

bem maior em relação à tensão média no elemento (determinada a uma distância mais 

afastada da descontinuidade geométrica). É esse acúmulo (concentração) da tensão nessa 

região que desencadeia o início do dano, caracterizado pela presença de microtrincas, as quais 

se propagam até a ruptura final do material (Awerbuch, J. & Madhukar, M. S., 1985).  

Shigley, J. E. & Mischke, C. R., 1998, define o fenômeno da concentração de tensão 

como sendo um fenômeno extremamente localizado caracterizado pela não uniformidade na 
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distribuição da tensão devido à aplicação de uma carga pontual ou presença de 

descontinuidade geométrica na seção.  

A Figura 2.22 ilustra o efeito da concentração de tensão em uma placa de área 

retangular com a presença de um furo central, onde as trajetórias de tensão (ou linhas de 

tensão, ou ainda, linhas de Euler) são uniformes em todos os locais, exceto na vizinhança do 

furo; nele, entretanto, essas linhas têm que se desviar para “contornar”, acumulando-se linhas 

de fluxo na lateral do furo. A tensão na placa sob tração é máxima na borda do furo no plano 

A-A; essa tensão cai rapidamente, à medida que pontos mais afastados do furo são 

examinados e, de imediato, torna-se uniforme novamente. Esse tipo de distribuição da tensão 

ocorre em geral para os materiais considerados homogêneos e isotrópicos. Nesse caso, a 

distribuição passa a depender unicamente da geometria do elemento e do tipo de 

descontinuidade geométrica, Shigley, J. E. and Mischke, C. R., 1998.  

 
Figura 2.22 – Distribuição de tensão na vizinhança de um furo. 

Fonte: Shigley, J. E. and Mischke, C. R., 1998. 

 

O fator de concentração de tensão K, para a maioria dos materiais, é sempre o 

parâmetro quantitativo da intensidade do fenômeno da concentração de tensão. O mesmo é 

definido pela razão entre a tensão máxima que ocorre na vizinhança da descontinuidade 

geométrica e a tensão média determinada nesta mesma seção, porém longe da 

descontinuidade geométrica. Para materiais isotrópicos, o fator de concentração de tensão 

geométrico (ou teórico) é definido pela equação 2.1 (Shigley, J. E. and Mischke, C. R., 1998): 

0

máx
t

K



                                                 (2.1) 
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O índice t em Kt significa que esse fator de concentração de tensão depende somente 

da geometria da peça, ou seja, o material utilizado, nesse caso, não influencia no valor de Kt. 

Por isso, ele é chamado de fator teórico de concentração de tensão. As tensões são definidas 

como: máx - localizada na vizinhança do furo; e o - tensão média determinada na menor área 

da seção do furo.  

No entanto, estudos na literatura mostram que quando o material é não homogêneo e 

anisotrópico, caso dos materiais compósitos em geral, tanto a distribuição da tensão quanto da 

deformação não apresentam essa uniformidade com relação à presença de descontinuidade, 

Toubal L, et al., 2005, ver figura 2.23.  

 
Figura 2.23 – Concentração das deformações: (a) b c) 

Fonte: Toubal L, et al., 2005. 
 

Nesse trabalho, envolvendo uma placa com furo central, os autores afirmam a 

influência direta do módulo elástico na distribuição da deformação na vizinhança do furo e 

consequentemente influenciando a distribuição da tensão nessa região. O fenômeno da 
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concentração de tensão não apresenta uniformidade com relação à descontinuidade devido à 

orientação das fibras na configuração do laminado.  

Todo estudo referente ao desempenho mecânico envolvendo os materiais estruturais, 

incluindo os compósitos sob a presença de descontinuidade geométrica, se torna 

imprescindível, já que leva o mesmo a suportar cargas menores devido ao efeito da 

concentração de tensão (Lin Ye, et al., 1998, Tinô, S. R. L., 2014).  

Ainda segundo Lin Ye, et al., 1998, essa diminuição da resistência do material, 

também denominada de Resistência Residual (Residual Strength - RS), é dada pela razão: 

SD

CDRS



                                                                                                                           (2.2) 

 Onde σCD é a resistência última do material com presença de descontinuidade 

geométrica e o σSD, a resistência última do material sem a descontinuidade geométrica. Aqui o 

fator RS pode quantificar o grau de nocividade da descontinuidade geométrica no elemento 

estrutural em termos de perdas ocasionadas na resistência do material compósito. É 

importante salientar que σCD é a tensão média calculada na área maior da seção transversal, ou 

seja, a seção sem a presença da descontinuidade geométrica, segundo a norma ASTM D 

5766-07, a qual regula os ensaios de tração uniaxial em laminados compósitos com presença 

de um furo central.  

Como comentado antes, quando o estudo se refere ao módulo de elasticidade, o 

desafio deste frente ao fenômeno da concentração de tensão em materiais compósitos se torna 

maior ainda, já que a maioria dos estudos negligencia uma análise mais precisa devido a sua 

complexidade. Shimokawa, T. et al., 1999, e Shin, C. S. and Wang, C. M., 2004, em se 

tratando do módulo elástico de materiais compósitos com presença de furo central, apenas 

afirmaram que na região próxima ao furo há uma diminuição do modulo elástico em relação 

aos locais mais afastados, devido à mudança da capacidade de deformação do material ante o 

aumento da tensão concentrada na vizinhança do furo.  

A redução do módulo de elasticidade é determinada pelo cálculo do Módulo Residual 

(Residual Modulus – RM), o qual é definido pela equação 2.3:  

O

NO

E

E
RM                                                                                                                          (2.3) 



 

 

37 

 

Onde EO refere-se ao módulo de elasticidade no estado original do material e ENO ao 

módulo de elasticidade no estado não original.  

Para alguns autores esse módulo elástico é também medido após o material ser 

submetido a algum processo que altere sua resposta final no tocante à rigidez, mais 

especificamente para os materiais compósitos, como: temperaturas diferentes de trabalho, 

envelhecimento ambiental, imersão em meio líquido, descontinuidades geométricas, dentre 

outros (Aquino, E. M. F., 1992; Santos, C. C., 2012; Chenghong, H., et al., 2008).  

Alguns estudos na literatura apontam na redução das propriedades mecânicas, como 

demonstrado em Adams, 1986 apud WU, H. C. and MU, B., 2003, cujos estudos mostram 

que reduções da resistência última de 40 a 60% têm sido encontradas em peças de plásticos 

reforçados com fibras de vidro utilizadas em estrutura de navios de grande porte.                                                                        

A complexidade do estudo deste fenômeno nos materiais compósitos é agravada pelo 

fato dos mesmos não serem considerados homogêneos e isotrópicos, como os metais, por 

exemplo, no qual a concentração de tensão pode ser mensurada de forma mais simples, pois 

existem tabelas e/ou gráficos para elucidação de valor aproximado dos fatores de 

concentração de tensão (K), apenas com dados do tipo de carregamento e da geometria da 

peça (Tinô, S. R. L., 2014).  

Estudos também mostram que para os materiais compósitos, de fato, a técnica mais 

viável é a experimental, apesar de existirem modelos teóricos como o Critério da Tensão 

Média (Average Stress Criterion - ASC) e o Critério da Tensão Pontual (Point Stress 

Criterion - PSC), além de modelos baseados na mecânica linear da fratura (Awerbuch, J. and 

Madhukar, M. S., 1985; Tinô, S. R. L. 2014).  

 Alguns estudos na literatura, referentes aos laminados compósitos com presença de 

descontinuidade geométrica, têm por base vários fatores como: diferentes configurações, 

mecanismo de dano, qualidade da interface fibra/matriz, geometria e dimensão do furo, entre 

outros, considerados influentes no comportamento final desses laminados. 

 O’Higgins, R. M., et al., 2008, desenvolveram um estudo experimental para a 

determinação das características à tração em dois laminados compósitos, sendo um de plástico 

reforçado com fibra de carbono (CFRP- Carbon Fiber Reinforced Plastic) e o outro de 

plástico reforçado com fibra de vidro/S2 (GFRP - Glass Fiber Reinforced Plastic). Ambos os 

laminados com presença de um furo aberto (OHT – Open Hole Tension). Testes até a falha 

foram realizados e percentuais de carga máxima foram determinados. Também foram 
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utilizadas técnicas não destrutivas para mapear progressão do dano. Verificou-se que as 

amostras de CFRP OHT se mostraram mais resistentes, enquanto que as amostras GFRP OHT 

tinham uma maior deformação de ruptura. No entanto, os mecanismos de progressão do dano 

nos dois sistemas de material foram muito semelhantes. 

 Lin Ye, et al., 1998, estudaram os efeitos da adesão fibra/matriz e da Resistência 

Residual em laminados compósitos entalhados constituídos de matriz polimérica (PMCL’s – 

Polymeric Matriz Composite Laminates) e laminados compósitos reforçados com fibras de 

metal (FRML’s – Fiber Reinforced Metal Laminates) também foram investigados. Testes 

para a determinação da Resistência Residual foram realizados para PMCL’s e FRML’s 

contendo um furo circular para os dois sistemas de compósitos. Verificou-se que os laminados 

com fraca adesão interfacial entre fibra e matriz exibiam Resistência Residual maior do que 

aqueles com forte adesão fibra/matriz. 

 Liu, C. J., et al., 2010, desenvolveram um novo modelo no cálculo da resistência 

última de forma a prever a falha final, com a influência da falha da matriz, em laminados 

compósitos cross-ply com presença de descontinuidade geométrica. O referido modelo baseia-

se na estimativa das tensões locais e a redistribuição dessas tensões nas zonas críticas do dano 

em torno das descontinuidades. Simulação numérica com base na Mecânica Elástica Linear da 

Fratura também é usada. As aplicações do presente método mostram que a previsão do 

modelo está de acordo com as observações experimentais. 

 Já outros pesquisadores como Green, B. G., et al., 2007 realizaram uma extensiva 

investigação experimental para a determinação do dimensionamento da resistência à tração 

em laminados compósitos com presença de furo. Neste artigo, os efeitos do tamanho do furo 

circular, das camadas, além da espessura do laminado, são fatores investigados em 

compósitos laminados quasi-isotrópicos de epóxi/fibra de carbono.  

 Lee, J. and Soutis, C., 2008 tiveram como objetivo do trabalho de pesquisa 

desenvolver um entendimento dos mecanismos de falha (que ocorrem em nível microscópico) 

controlando a resistência do compósito com amostras de diferentes dimensões e, 

consequentemente, em ser capaz de prever os efeitos da dimensão, se existirem, sem recorrer 

a leis empíricas. Amostras sem entalhe e entalhadas utilizando as configurações, [04]ns, 

[45/90/45/0]ns e [45n/ 90n/45n/0n]s (n = 2, 4 e 8, e espessura da camada: 0,125 mm) são 

testadas na compressão uniaxial; o Modelo de Zona Coesiva  é utilizado para estimar a 
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resistência das amostras entalhadas. Os resultados são comparados com as medições 

experimentais. 

Estudos teóricos, em sua maioria, também são muito utilizados para se entender 

melhor o comportamento complexo dos materiais compósitos frente ao fenômeno da 

concentração de tensões, e todos utilizando modelos numéricos com base no Método dos 

Elementos Finitos, através dos programas computacionais mais difundidos para esse fim que 

são: o ANSYS, ADINA e o ABAQUS.            

 A influência nas propriedades mecânicas dos materiais compósitos em presença de 

descontinuidades geométricas depende basicamente dos seguintes fatores: tipo e dimensão da 

descontinuidade geométrica, propriedades do material e orientação da fibra (anisotropia); 

claro que todos esses fatores sempre aliados à natureza do carregamento aplicado e condições 

normais de serviço (Hull, D., 1988; Awerbuch, J. and Madhukar, M. S., 1985). 

 

Tipo e dimensão da descontinuidade geométrica 

 

 A sensibilidade ao entalhe para os materiais compósitos varia de acordo com o tipo de 

descontinuidade geométrica presente, onde segundo Hull, D., 1988, para um furo elíptico em 

uma placa plana e isotrópica sob a ação de um carregamento perpendicular, a concentração de 

tensão, será maior do que em uma mesma placa com furo circular. Portanto, quanto mais 

aguda for essa descontinuidade geométrica, maior será o fenômeno da concentração de 

tensão. 

 Uma das formas de descontinuidade geométrica mais usada na engenharia é o caso do 

furo circular.  Segundo Lin Ye, et al., 1998, compósitos poliméricos de resina epóxi com 

fibras de carbono [0/90]4s, se mostraram bastantes sensíveis à variação do diâmetro do furo, 

pois à medida que o diâmetro do furo foi aumentando a Resistência Residual foi diminuindo, 

ou seja, se mostrando inversamente proporcional.  

 No trabalho de Kameo, K., et al., 1999, pesquisa foi realizada para um compósito de 

resina epóxi/fibras kevlar, contendo um furo circular de diâmetro 6,0 mm e diferentes larguras 

dos corpos de prova (CP’s) de 12, 18, 24, 30 e 42 mm, mostrando que para o ensaio de tração 

uniaxial, quando a razão w/d aumenta, a Resistência Residual diminui. Isso também pode ser 

observado em Fontes, R. S., 2013, no qual foi mantida a largura de 36 mm e variou-se apenas 
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os diâmetros de 6, 7,5 e 9 mm quando analisado para um laminado compósito híbrido de 

resina poliéster/fibras de juta/fibras de vidro/E. 

 Ainda com relação à influência do tipo e dimensão da geometria no comportamento 

dos materiais frente a presença de descontinuidade geométrica, ressalta-se aqui que em se 

tratando de um furo circular em um material compósito, outra razão geométrica importante é 

w/d, ou seja, a relação entre a largura (w) do corpo de prova e o diâmetro do furo (d). Segundo 

a norma ASTM D 5766-07 (usada nos ensaios mecânicos de tração uniaxial), esta razão deve 

ser mantida igual a 6 sempre que for usado um material compósito considerado isotrópico, já 

no tocante aos materiais compósitos considerados ortotrópicos, outra razão entre a espessura 

(t) e o diâmetro do furo torna-se preponderante e deve ser estabelecida entre 1,5 e 3,0.  

 

Propriedades do material  

 Como já estudado amplamente pelos pesquisadores na área envolvendo os materiais 

compósitos, a capacidade de suporte de carga dos mesmos, depende, antes de tudo, 

diretamente da natureza dos seus constituintes, ou seja, dos reforços e das matrizes, portanto, 

não poderia ser diferente quando se trata da presença de descontinuidades geométricas na 

seção transversal.  

 Segundo Hull, D., 1988, a sensibilidade ao entalhe cresce quando a força de união na 

interface fibra/matriz é aumentada, pois um compósito com baixa adesão na interface 

fibra/matriz leva à falha no material abaixo da tensão necessária para a ruptura da fibra, 

portanto, eliminando uma possível falha devido ao efeito da concentração de tensão. Como já 

comentado na seção 2.3 (Lin Ye, et al., 1998), a influência do comportamento da interface 

fibra/matriz tem sido considerada um fator chave na resposta mecânica final dos materiais 

compósitos, isso porque uma boa adesão interfacial implica em uma melhor transferência de 

tensões entre a fibra e a matriz. 

 No caso dos materiais compósitos com presença de descontinuidade geométrica, a 

relação entre Resistência Residual (RS) e a adesão fibra/matriz não é restrita somente aos 

carregamentos estáticos. Afaghi-Khatibi, A. and Lin Ye, Y. W. M., 2001, analisando um 

compósito polimérico de carbono/epóxi determinou que a Resistência Residual na fadiga para 

os compósitos contendo furos concêntricos com baixa adesão fibra/matriz são superiores aos 

com alta adesão fibra/matriz.  
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 Feraboli, P., et al., 2009, estudaram um outro parâmetro importante a ser observado 

nos materiais compósitos que é o grau de heterogeneidade, ou seja, de que forma as fibras 

estão distribuídas na matriz, pois segundo esse estudo, essa heterogeneidade do material pode 

levá-lo a uma concentração de tensão, fora da seção da descontinuidade geométrica, superior 

a que possa ser causada pela presença de uma descontinuidade geométrica, e desta forma, 

podendo ser justificável que a região de fratura final não seja localizada na seção da 

descontinuidade. 

 Ainda nesse estudo, um laminado compósito obtido a partir de pré-impregnados de 

fibra de carbono/epóxi pelo processo SMC (Sheet Molding Compounds), no qual as fibras 

encontram-se em forma de granulados, quando em presença de furos, pode ser considerado 

insensível ao entalhe. Isto se justifica pelo grau de heterogeneidade do material (distribuição 

do granulado) que leva o mesmo a concentrar tensões muito maiores fora da região do furo.    

       

Orientação da fibra no compósito 

 A propriedade de anisotropia nos materiais compósitos, ou seja, dependência da 

orientação da fibra com relação à direção de aplicação da carga é outro parâmetro importante 

e que influência diretamente na resposta mecânica dos mesmos. Quando o fato se dá 

associado à presença de descontinuidades geométricas, a resposta do material se torna mais 

complexa. Isto se deve ao fato de, às vezes, a configuração do material compósito leva o 

material a ser quase insensível ao entalhe (Hull, D., 1988), ou no caminho inverso de originar 

perdas maiores, principalmente em termos de Resistência Residual (Tinô, S. R. L., 2014). 

 

 Compósitos reforçados por manta 

 

 Para os materiais compósitos reforçados por fibras na forma de mantas (fibras curtas 

ou contínuas, porém distribuídas de forma aleatória), ver figura 2.24 a e b, considerados na 

macro-mecânica como tendo um comportamento isotrópico, a presença de uma 

descontinuidade geométrica qualquer leva, na maioria das vezes, a concentração de tensão 

para a região da mesma. A distribuição de tensões, internas no material, se mostra de forma 

mais homogênea, o que acarreta num não aparecimento de regiões de concentração de tensões 

fora da seção do furo, levando a um fenômeno forte e mais dependente da influência da 

geometria da descontinuidade, para Hull, D., 1988.  
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          (a)                                                                (b)  

Figura 2.24 – (a) Manta de fibras curtas (fibras de vidro/E); (b) Manta de fibras contínuas 

(fibras de curauá). Fonte: BPMCC/DEM – 2015. 

  

 As equações constitutivas para estes materiais tornam-se mais simples, porque estes 

podem se aproximar mais daqueles materiais considerados convencionais. O valor do fator de 

concentração de tensão K inclusive já é conhecido e igual ou muito próximo de 3,0 

(Awerbuch, J. and Madhukar, M. S., 1985). 

 Tinô, S. R. L. and Aquino, E. M. F., 2011, mostram em seu trabalho que a variação na 

em laminados compósitos poliméricos com presença de um furo central. Nesse trabalho a 

Resistência Residual no laminado compósito a base de poliéster/fibras de vidro/E na forma de 

manta de fibras curtas é muito menor que no laminado compósito a base de poliéster/fibras de 

vidro/E na forma de tecido bidirecional com diferentes orientações das fibras com relação à 

direção da carga aplicada. 

 

 Compósitos reforçados por tecido 

 

 Nos materiais compósitos reforçados por fibras na forma de tecidos e em geral 

constituídos de fibras contínuas, como comentado antes, ver figura 2.25 a e b, a presença de 

anisotropia resulta como fator preponderante em sua resposta mecânica final. Um dos tecidos 

mais utilizados como reforço para os materiais compósitos é o bidirecional, seja com as fibras 

orientadas a 0/90º ou a ±45º com relação à aplicação da carga. Neste último caso, inclusive, 

quando impregnado em uma matriz recebe o nome de compósito equiangular (Hull, D. 1988; 

Herakovich, C. T., 1997). 
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(a)                                                               (b) 

Figura 2.25 – (a) Tecido bidirecional de fibras contínuas de Vidro/E; (b) Tecido bidirecional 

de fibras contínuas de Juta. Fonte: BPMCC/DEM – 2015. 

 

 Quando o compósito apresenta fibras orientadas a 0/90º, num ensaio de tração uniaxial 

essas tensões são passadas às fibras, e quando em presença de descontinuidade geométrica, a 

tensão máxima na seção do furo pode ser aliviada devido às fibras na direção de 0º. Nesse 

caso, se comparado com os materiais compósitos reforçados por mantas de fibras curtas, os 

laminados 0/90º tem uma menor perda em sua resistência mecânica, por exemplo, quando em 

presença de furos (Hallett, S. R. and Wisnom, M. R., 2006).   

 Para o laminado compósito equiangular sob um carregamento de tração uniaxial, o 

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

leva este tipo de material possuir algumas características específicas como uma menor perda 

na Resistência Residual quando comparado aos laminados com fibras na direção 0/90º, Tinô, 

S. R. L. and Aquino, E. M. F., 2011. 

   

2.5 O Método dos Elementos Finitos em Compósitos Frente à 

Descontinuidade Geométrica 

 

Nas últimas cinco décadas as pesquisas na área de materiais compósitos tem se 

concentrado na realização de experimentos físicos visando a avaliação e aprimoramento do 

comportamento estrutural, redução de peso e, consequentemente, economia na produção, 

principalmente, de elementos estruturais principais e secundários da indústria aeroespacial e 

naval, dentre outros.  Um componente comum nas aplicações estruturais é a placa com furo 

circular.  Conhecer a localização e a magnitude das tensões desenvolvidas nas vizinhanças da 
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descontinuidade quando atuam ações no seu plano ou no plano transversal torna-se importante 

informação projetual. 

Mais recentemente, a utilização de códigos computacionais baseados no Método dos 

Elementos Finitos (MEF) na simulação de situações diversas de materiais compósitos, cargas 

e descontinuidades, conduziram a um avanço nas pesquisas complementando e confirmando 

as informações referentes, principalmente, ao desempenho mecânico decorrentes dos ensaios 

experimentais.  

Nos elementos estruturais, vários são os parâmetros mecânicos simulados 

computacionalmente, dentre os quais cita-se os de resistência e de rigidez, que influem em seu 

comportamento durante a aplicação de ações externas.   

Zhao, J. H., et al., 2000, em seu artigo, tratam do estudo da concentração de tensão em 

laminados compósitos epóxi/fibras de carbono com tríplices entalhes (ou trincas) superficiais, 

em paralelo e igualmente espaçados. Através da utilização do MEF, os fatores de 

concentração de tensões em qualquer ponto na vizinhança do entalhe foram calculados. Os 

autores constataram que os fatores de concentração de tensão perto do entalhe variavam em 

função do espaçamento entre dois entalhes (ou trincas) vizinhos para todos os casos 

estudados. 

Já os pesquisadores Wu H. C. and Mu B., 2003, iniciaram o seu estudo a partir do 

conhecimento de que os Fatores de Escala (FE) são amplamente utilizados em aplicações de 

engenharia para descrever o Fator de Concentração de Tensões (SCF – Stress Concentration 

Factor) de placas isotrópicas com largura finita e furo circular sob carregamento uniaxial. 

Neste trabalho, estes fundamentos estruturais também tiveram sua validade comprovada para 

placa isotrópica com carga biaxial e cilindro isotrópico com carregamento uniaxial ou 

submetido à pressão interna, desde que escolhido um furo com dimensão adequada para a 

estrutura em estudo. Um método de cálculo empírico para as concentrações de tensão em 

placas e cilindros isotrópicos/ortotrópicos com furo circular foi apresentado e os resultados 

obtidos concordaram com as simulações feitas através do Método dos Elementos Finitos, 

(Bathe, K. J., 1996). 

Cho, H. K. and Rowlands, R. E., 2007, em seu trabalho de pesquisa demonstram a 

capacidade de minimizar o efeito das concentrações de tensões, na tração, em um compósito 

laminado com furo central. Um método de otimização de orientação das fibras camada-a-

camada com base em um algoritmo genérico foi implementado em um código fundamentado 
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no MEF.  Esse modelo gerou uma redução significativa na concentração de tensões associada 

ao furo. 

Mittal, N. D. and Jain, N. K., 2008, utilizaram o MEF para estudar os efeitos da direção 

das fibras no Fator de Concentração de Tensões. Para tal, empregaram três diferentes 

laminados ortotrópicos na forma de placas de largura finita, com furo circular central, e 

carregamento estático aplicado no plano. Concluíram que a máxima concentração de tensões 

sempre ocorre nas vizinhanças da descontinuidade e associadas às fibras paralelas à direção 

de atuação das forças atuantes.  

Somente em 2010 com a publicação de Metla, C., et al., 2010, observa-se o enfoque aos 

materiais compósitos híbridos que, em função do recente desenvolvimento tecnológico no 

qual as ações multi-axiais e suas combinações predominam, passaram a ser objeto de 

pesquisas. O trabalho consistiu em utilizar o MEF na avaliação das tensões e dos Fatores de 

Concetração de Tensões em diversos pontos do laminado. Os autores concluíram que o 

compósito híbrido combinava as propriedades mecânicas das fibras utilizadas na composição 

de suas propriedades finais e que a sequência da superposição das camadas influencia a 

rigidez e resistência do material, dependendo de sua orientação. 

Ressalta-se, neste ponto, a contribuição desta pesquisa no avanço ao conhecimento do 

comportamento dos materiais compósitos híbridos a partir de análises numéricas e, portanto, 

não destrutivas, realizadas por meio de códigos baseados no MEF.  

 

2.6 Critérios de Falhas – PSC e ASC 

 

 Estudos na literatura (Nuismer, R. J. and Whitney, J. M., 1975 apud Awerbuch, J. and 

Madhukar, M. S., 1985) mostram que dois critérios de tensão para predição da resistência em 

laminados compósitos contendo furos circulares. Os dois critérios formulados são: 

 

 O Critério da Tensão Pontual (Point Stress Criterion – PSC). Neste critério 

teórico assume-se que a falha no material ocorre quando a tensão, σy, a certa 

distância característica, do, longe da descontinuidade geométrica, é igual ou 

superior a resistência última do laminado sem presença de descontinuidade 

geométrica (σo), sendo definido pela equação 2.4  
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0,x  


                                                                                                       (2.4) 

 

 O Critério da Tensão Pontual está mostrado na figura 2.26, para o caso de sua 

aplicação com presença para furos circulares: 

 

 

 

 

Figura 2.26 – Aplicação do PSC para laminados contendo furo circular (Nuismer, R. J. and 

Whitney, J. M., 1975 apud Awerbuch, J. and Madhukar, M. S., 1985). 

 

De acordo com o trabalho desenvolvido por esses autores e baseado no critério teórico 

de falha PSC (1975), a Resistência Residual (RS) pode ser expressa por: 
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Sendo R definido como o raio do furo, K o fator de concentração de tensão, σN e σUN 

são as tensões de falha para as situações com e sem descontinuidade geométrica, 

respectivamente. 
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 O Critério da Tensão Média (Average Stress Criterion - ASC). Neste critério 

teórico assume-se que a falha ocorre quando a tensão média, σy, a certa 

distância característica, ao, iguala-se a resistência última do laminado sem 

presença de descontinuidade geométrica (σo), sendo definido pela equação 2.6. 
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                                                                                                    (2.7) 

 

O Critério da Tensão Média para o caso da presença de furos circulares nos laminados 

compósitos encontra-se ilustrado esquematicamente na figura 2.27.  

 

 

 

Figura 2.27 – O ASC para laminados contendo furo circular (Nuismer, R. J. and Whitney, J. 

M., 1975 apud Awerbuch, J. and Madhukar, M. S., 1985).  

 

 

Segundo Nuismer, R. J. and Whitney, J. M., 1975, e baseado no critério teórico de 

falha ASC a Resistência Residual (RS) pode ser expressa por: 
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Mais uma vez, R é definido como o raio do furo, K o fator de concentração de tensão, 

σN e σUN com as mesmas definições do critério PSC, respectivamente. 
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Ressalta-se aqui que para materiais considerados isotrópicos ou quasi-isotrópicos o 

valor de K é admitido, em ambos os critérios, como sendo 3,0. Os valores das distâncias 

características do e ao são geralmente determinados pelas médias das curvas de dados 

experimentais obtidos através do ensaio de tração de diversas amostras contendo diferentes 

tamanhos de furos. Os modelos também admitem que os valores das distâncias características 

do e ao podem depender do sistema de material fibra/matriz e, bem como, da configuração do 

laminado (Nuismer, R. J. and Whitney, J. M., 1975 apud Awerbuch, J. and Madhukar, M. S., 

1985).  

 

Placa ortotrópica contendo furo circular 

 

Os dois parâmetros dos modelos acima citados, ou seja, tanto a tensão quanto as 

distâncias características são baseados na distribuição exata da tensão adjacente à 

descontinuidade geométrica.  Para o caso de uma placa infinita com comportamento 

ortotrópico contendo um furo circular de raio R, submetida a uma tensão uniforme ” ” e 

aplicada paralela ao eixo “y”, conforme fig. 2.13 e 2.14, a tensão normal y ao longo do eixo 

“x” na vizinhança do furo pode ser expressa por (Nuismer, R. J. and Whitney, J. M., 1975 

apud Awerbuch, J. and Madhukar, M. S., 1985): 
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Onde 

T
K é o fator de concentração de tensão escrito em função dos módulos elásticos 

específicos: 
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2.7 Característica da Fratura nos Compósitos Poliméricos 
 

O processo de fratura nos materiais compósitos costuma ser denominado de 

“mecanismo de dano” tendo em vista que nesses materiais, em geral quando na forma de 

laminados, sua propagação pode alterar as propriedades elásticas do mesmo. Essa alteração, 
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na maioria dos casos, é verificada por uma redução do módulo elástico, caracterizando dessa 

forma um dano ou prejuízo para o material (Reifsnider, K. L., 1982). 

O tipo e a forma do dano podem ser influenciados por diversos fatores, como o tipo e 

o sentido da carga aplicada, as propriedades físicas, químicas e mecânicas da fibra e da 

matriz, o processo de fabricação, a configuração do material compósito, os percentuais de 

fibra, matriz e vazios, a umidade absorvida, a temperatura de trabalho e a presença de 

elementos concentradores de tensão como descontinuidades geométricas (Leão, M. A., et al., 

2015; Silva, L. C. F., et al., 2011; Tinô, S. R. L. and Aquino, E. M. F., 2011).    

Devido à grande variedade de fatores é extremamente difícil prever onde e como um 

dano se forma e, até mesmo, a sua propagação em um material compósito. A literatura mostra 

que, mesmo variando apenas um dos fatores acima mencionados, haverá variações 

significativas na formação e propagação do dano (Hull, D. 1988). 

O termo “mecanismo de dano” nos compósitos poliméricos é bem caracterizado 

quando se faz um monitoramento de todo o processo de fratura, ou seja, sua formação e 

propagação durante todo o carregamento. Esse procedimento é de extrema complexidade já 

que existe a necessidade de se parar o ensaio mecânico por diversas vezes de forma a se 

realizar um estudo detalhado do dano microestrutural (Aquino, E. M. F., 1992).  

Outra forma de análise da fratura mecânica em um material compósito consiste na 

análise do corpo de prova já fraturado, ou seja, no estágio de fratura final e nesse caso a 

terminologia usada é a do “estudo da característica da fratura mecânica”.  

As formas de análise da característica da fratura podem ser resumidas em 2 (duas) 

etapas dependendo do tipo de material: análises macroscópica e microscópicas. A análise 

macroscópica da fratura tem como objetivo classificar (por exemplo, nos ensaios de tração 

uniaxial) o tipo da fratura, ou ainda identificar tipos de carregamentos e/ou tensões 

predominantes na falha como no caso das tensões de cisalhamento, carregamento de fadiga ou 

de flexão (Leão, M. A., et al., 2011; Aquino, E. M. F., 1992; Aquino, E. M. F. and Freire 

Júnior, R. C. S., 2005).  

No caso da análise microscópica da fratura, em geral, a mesma pode ser realizada 

através da microscopia óptica e/ou através da microscopia eletrônica de varredura (MEV). No 

caso da análise através da microscopia ótica, a mesma é realizada em geral na espessura do 

corpo de prova e tem como objetivo identificar os tipos de danos ocorridos ao longo de todo o 

comprimento útil do mesmo. 
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Já no caso da análise através do MEV a mesma, em geral, é realizada na seção de 

fratura final e objetiva a identificação mais ampliada do dano ocorrido em termos da 

microestrutura do corpo de prova.  

Tendo em vista essa complexidade na formação e propagação da fratura, normas 

técnicas referentes a alguns ensaios mecânicos classificam os tipos (ou características) da 

fratura de forma que possam garantir a validade desses ensaios. 

O modo de falha macroscópico para ensaio de tração uniaxial segundo as normas 

ASTM D 3039-08 e ASTM D 5766-07, ou seja, para laminados compósitos sem ou com a 

presença de descontinuidade geométrica, respectivamente, pode ser codificado (classificado) 

de acordo com as seguintes siglas dos modos de falhas aceitos para o ensaio de tração 

uniaxial, conforme as figuras 2.28 e 2.29 e as tabelas 2.4 e 2.5. 

 

 

Figura 2.28 – Modos de Falha de Compósito Submetidos à Tração Uniaxial (ASTM D 3039-

08). 
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Tabela 2.4 – Designação dos Modos de Falha (ASTM D 3039-08). 
 

Designação Definição na Norma Definição do Modo de Falha 

LIT Lateral - inside - top 
Lateral dentro da lingueta da garra 

superior. 

GAT Grip/Tab - at grip/tab - top 
Desaderência da lingueta na garra 

superior. 

LAT Lateral - at grip - top 
Lateral na base da lingueta da garra 

superior 

DGM Edge delamination - gage - middle 
Delaminação na borda do corpo de 

prova e no meio do galgo 

LGM Lateral - gage - middle Lateral e no meio do galgo 

SGM 
Longitudinal splitting - gage - 

middle 

No meio do galgo com fendas 

longitudinais 

AGM Angled - gage - middle Angular e no meio do galgo 

XGM Explosive - gage - middle Explosiva e no meio do galgo 

 

 

 

Figura 2.29 – Modos de falha para compósitos sob tração uniaxial com descontinuidade 

geométrica (furo central). (ASTM D 5766-07). 

 

Vale lembrar que para laminados compósitos com descontinuidade geométrica, a 

norma ASTM D 5766-07 define, especificamente, três modos de fratura aceitáveis (ver tabela 

2.5): 
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Tabela 2.5 – Designação dos Modos de Falha (ASTM D 5766-07). 

Designação Definição na Norma Definição do Modo de Falha 

LGM 

Laminate tensile failure 

laterally across the center 

of the hole. Splits and 

dalaminations may be 

present. 

O laminado falha por tração 

lateralmente através do furo. Fissuras 

e delaminações podem estar 

presentes. 

AGM 

Laminate generally fails in 

tension at the hole, but 

remnants of angle plies 

cross the hole lateral 

centerline. Splits and 

delaminations may be 

present. 

O laminado falha por tração no furo, 

mas partes de camadas inclinadas 

atravessam o furo lateralmente à linha 

de centro. Fissuras e delaminações 

podem estar presentes; 

 

MGM 

Laminate fails in tension at 

the hole and exhibits 

multiple modes of failure in 

various sublaminates. 

Extensive splitting and 

delamination present. 

O laminado falha por tração no furo e 

exibe múltiplos modos de falha em 

várias camadas. Extensiva fissuração 

e delaminações presentes. 

 

 

A análise macroscópica do dano também pode ser desenvolvida a partir de 

determinadas características da fratura observadas nos CP’s fraturados nos mais diversos 

ensaios mecânicos, como por exemplo, o surgimento de microfissuração na matriz, ruptura de 

fibras e em alguns casos o fenômeno da delaminação (desaderência entre as camadas de um 

laminado), ver exemplos nas figuras 2.30 (Tinô, S. R. L., et al., 2014). 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Hole (6.0 mm) 

GL 
 

HHL 
 

Direção do Carregamento 
 

Fissuração na Matriz 

 

HGL 
 

HL 
 

Ruptura de Fibras 

Ruptura de Fibras 
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Furo (6.0 mm) 

GL 
 

HHL 
 

 

Figura 2.30 – Análise macroscópica da fratura. Microfissuração na matriz e ruptura de fibras. 

Fonte: Adaptado de Tinô, S. R. L., et al., 2014. 
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Estudos na literatura mostram que os principais tipos de danos encontrados na análise 

microscópica da fratura mecânica nos materiais compósitos são (Silva, R. V., et al., 2009; 

Tinô, S. R. L., 2014; Ribeiro, K. C. A., 2012): 

 

 Fissuração na matriz – As fissuras na matriz podem ocorrer em diferentes 

intensidades. São definidas como micro fissuras para o início de formação das mesmas e de 

“fendas na matriz” quando essas microfissuras iniciais aumentam de intensidade na medida 

em que a carga aumenta. Isso porque em muitos casos as microfissuras sofrem o processo de 

nucleação, ou seja, param de se propagar.  As microfissuras internamente na matriz podem 

gerar três tipos de fraturas diferentes: 

 Coesiva na matriz - Fissura se propagando na matriz de forma intralaminar 

(interface fibra/matriz mais resistente), ver figura 2.31. (Felipe, R. C. T. S. 2012); 

 Coesiva na fibra - Caracterizando ruptura longitudinal da fibra (ao longo do seu 

eixo) e não na seção transversal da mesma (interface fibra/matriz mais resistente), 

ver figura 2.31; 

 Adesiva – Fissura propagando-se na interface fibra/matriz provocando desaderência 

na nessa interface. Também pode ser vista na forma de arranque de fibras, ver 

figura 2.31. 

 

 Delaminação – Tipo de fratura que só ocorre nos compósitos na forma de laminado. 

A mesma é caracterizada pela desaderência entre as camadas do mesmo, ver figura 2.32, 

(Ribeiro, K. C. A., 2012).  

 

 Ruptura da fibra – Caracterizada como fratura na seção transversal da fibra causada 

pelo esforço mecânico, conforme mostra a figura 2.33, (Felipe, R. N. B., 2012). Esse tipo de 

ruptura ocorre nos tipos de reforços que têm características de fratura frágil. Conforme o tipo 

do reforço, por exemplo, o caso da fibra kevlar, a ruptura da mesma se dá na forma de 

flambagem e esgarçamento, ver figura 2.34, (Batista, A. C. M. C., 2013). 

É importante ressaltar que o aumento do dano no material compósito prejudica as 

propriedades mecânicas do laminado, principalmente como comentado antes, dependendo da 
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configuração do laminado compósito, pode ocorrer um decréscimo das suas constantes 

elásticas (Aquino, E. M. F., 1992; Silva, L. C. F., et al., 2011). 
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Figura 2.31 – Características microscópicas da fratura – MEV. 

Fonte: Felipe, R. C. T. S., 2012. 
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Figura 2.32 – Presença da delaminação em laminados compósitos. Microscopia ótica. 

Fonte: Ribeiro, K. C. A., 2012. 

 

 

Figura 2.33 – Característica da ruptura de fibra do tipo “fratura frágil”. 

Fonte: Felipe, R. N. B., 2012. 

 

 

 

Figura 2.34 – Ruptura da Fibra Kevlar. Fonte: Batista, A. C. M. C., 2013. 
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CAPÍTULO 3 

Materiais e Métodos 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente capítulo apresenta com detalhes a metodologia utilizada no 

desenvolvimento da tese relativamente às etapas experimental, analítica e numérica, 

ressaltando-se os materiais e modelos numéricos envolvidos. 

 

3.1 Materiais Utilizados na Confecção do Compósito Laminado Híbrido 

 

O compósito laminado híbrido aqui idealizado envolve como reforços um tecido 

bidirecional híbrido, com tecelagem do tipo sarja, que apresenta uma combinação de dois 

diferentes tipos de fibras.  Os tipos das fibras utilizadas na confecção do tecido de reforço são: 

fibras de carbono AS-4 (PAN) na direção da trama e fibras kevlar/49 na direção do urdume.  

Como matriz foi empregada a resina termofixa Derakane 411-350 Epóxi Éster 

Vinílica. O compósito laminado é constituído por 8 (oito) camadas do tecido de reforço, 

identicamente superpostas conforme as direções das fibras componentes. As especificações 

técnicas da resina e, bem como, do tecido híbrido bidirecional estão definidas nas próximas 

seções.         

 

3.2 Resina Epóxi Éster Vinílica DERAKANE 411-350 

 

A resina epóxi éster vinílica feita a partir de uma resina epóxi do bisfenol-A e 

denominada comercialmente de DERAKANE 411-350, vem sendo muito usada no setor 

industrial devido à sua diversidade de aplicações em produtos industriais, ressaltando 

também a sua facilidade de utilização nas mais diferentes técnicas de fabricação. 

Possui grande resistência química a uma ampla variedade de produtos, tais como 

ácidos, álcalis, soluções branqueadoras e compostos orgânicos, presentes em muitos 

processos industriais, (ASHLAND S/A – DERAKANE 411-350, 2007). A tabela 3.1 mostra 

as suas especificações técnicas fornecidas pelo fabricante. 
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Tabela 3.1 – Propriedades Técnicas da Resina Líquida DERAKANE 411-350. 

Propriedades para 25ºC Valores 

Densidade 1,046 g/ml 

Viscosidade Dinâmica 370 mPa.s (cps) 

Viscosidade Cinemática 350 cSt 

Teor de Monômetro de Estireno 45% 

Prazo de Validade, no Escuro 6 meses 

Resistência à Tração 86 MPa 

Módulo de Tração 3,2 GPa 

Resistência à Flexão 150 MPa 

Módulo de Flexão 3,4 GPa 

Fonte: Ashland Inc., 2012. 

 

No processo de fabricação a resina foi utilizada para um tempo de gel de 15±5 

minutos, usando o Catalisador NOROX MEKP-925H e Naftenato de Cobalto a 6%, numa 

temperatura 30ºC com 0,01% de DMA (Dimethylaniline). 

 

3.3 Tecido Híbrido Carbono/Kevlar 

 

O tecido híbrido bidirecional do tipo sarja foi fabricado pela Texiglass Indústria e 

Comércio Têxtil, e é comercialmente identificado como Tecido Híbrido CKS-220. A sua 

constituição envolve 55% de fibras de carbono e 45% de fibras kevlar. 

Esse tecido foi utilizado na confecção do Compósito Laminado Híbrido 

Carbono/Kevlar (LC). Ele é altamente anisotrópico, uma vez que possui fibras de carbono em 

uma direção (trama) e fibras kevlar na direção a 90º (urdume), conforme figura 3.1. As 

informações das propriedades técnicas fornecidas pelo fabricante estão indicadas na tabela 

3.2. 
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Figura 3.1 – Tecido Híbrido Carbono/Kevlar CKS-220. 

 

Tabela 3.2 – Especificações Técnicas do Tecido Híbrido Kevlar/Carbono CKS-220. 

Descrição Especificação 

Material do Urdume Fibras Kevlar 

Material da Trama Fibras de Carbono 

Gramatura do Tecido (g/m
2
) 220

 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume (KN) 2,03 

Carga de Ruptura Teórica da Trama (KN) 2,55 

Composição do Tecido (em peso) 55% Fibra de carbono 

 45% Fibra de Aramida 

Fonte: Texiglass Indústria e Comércio Têxtil. 2012  
 

 

3.4 Confecção do Compósito Laminado Híbrido - LC 

Com as especificações dos materiais expostas nas seções anteriores, um compósito 

laminado híbrido foi confeccionado industrialmente (Tecniplas Nordeste Plásticos Reforçados 

Ltda) na forma de uma placa, utilizando o processo de fabricação de laminação manual (hand 

lay up) e com um total de 8 (oito) camadas do tecido de reforço. Convém novamente ressaltar 

que em todas as camadas foi mantida a mesma orientação das fibras de carbono e kevlar. A 

importância desse detalhe é devido à propriedade de anisotropia do tecido híbrido. As figuras 

Fibras de 

Carbono 

Fibras 

Kevlar 

Tecelagem 

do tipo sarja 
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3.2 e 3.3 mostram etapas desse processo e todo o cuidado tomado para que coincidisse o 

alinhamento das fibras carbono e kevlar em cada camada. 

 

 
Figura 3.2 – Processo impregnação do tecido híbrido pela resina. 

 

 
Figura 3.3 – Impregnação do tecido – Etapa de eliminação das bolhas. 

 

Após essa etapa de impregnação, o laminado ficou por 48h no molde para que 

ocorresse o processo total de cura, ou seja, endurecimento da resina. A tabela 3.3 mostra a 

dimensão final da placa. 

 

Tabela 3.3 – Dimensões da Placa do Compósito Laminado Híbrido – LC. 

Compósito 

Laminado  

Comprimento 

(cm) 

Largura 

(cm) 

Espessura 

(mm) 

LC 110 90 3,2 
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Como o objetivo do presente estudo envolve dois grandes desafios, quais sejam, a 

influência do efeito da anisotropia do tecido híbrido e da presença de descontinuidade 

geométrica (furo circular concêntrico) na resposta final do material, e também para facilitar o 

entendimento nas análises comparativas entre suas propriedades mecânicas, se fez necessária 

uma definição de nomenclaturas específicas dos corpos de prova (CP’s) associados a esse 

compósito laminado híbrido, conforme indicada a seguir:                                     

 

 LCCO – CP’s do Laminado Compósito à base de tecido híbrido bidirecional 

carbono/kevlar com as fibras de Carbono na direção da carga aplicada e na condição 

Original (sem furo); 

 LCKO – CP’s do Laminado Compósito à base de tecido híbrido bidirecional 

carbono/kevlar com as fibras Kevlar na direção da carga aplicada e na condição 

Original (sem furo); 

 LCCF – CP’s do Laminado Compósito à base de tecido híbrido bidirecional 

carbono/kevlar com as fibras de Carbono na direção da carga aplicada e na condição 

com Furo circular concêntrico; 

 LCKF – CP’s do Laminado Compósito à base de tecido híbrido bidirecional 

carbono/kevlar com as fibras Kevlar na direção da carga aplicada e na condição com 

Furo circular concêntrico.                                                              

A figura 3.4 mostra a concepção dos corpos de prova levando em conta a 

propriedade da anisotropia característica do tecido híbrido em estudo. 

                                                                                          

 
Figura 3.4 – Corte dos CP’s levando em conta a propriedade de anisotropia. 

 

CP’s LCKO 

CP’s LCCO 
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3.5 Obtenção dos Corpos de Prova (CP´s) 

 

Os corpos de prova (CP´s) foram cortados da placa (laminado compósito híbrido) 

utilizando um disco de corte diamantado (BOSCH optiline wood  Ø4 3/8” 110 mm x 20 mm), 

a seco, de forma a evitar um possível “arranque” de fibras ou quaisquer outros tipos de danos. 

Antes do processo de corte dos CP’s foram retiradas as rebarbas nas laterais da placa, ainda 

bruta do laminado compósito híbrido, com o intuito de eliminar possíveis descontinuidades 

como variações da espessura e maiores percentuais de defeitos internos provenientes do 

processo de fabricação; nas laterais da placa paralelas às fibras de carbono, a largura da 

rebarba foi de aproximadamente 5,0 cm e, nas laterais paralelas às fibras kevlar, a largura da 

rebarba foi de aproximadamente 10,0 cm.       

Após o corte dos CP´s foram realizados os procedimentos de lixamento e polimento nas 

regiões onde o disco de corte foi aplicado. Para tanto, utilizaram-se lixas d’água (nome 

comercial NORTON) de números 100, 220, 320, 400, 500, 600 e 1200. Esses procedimentos 

foram aplicados até as dimensões normativas dos mesmos serem obtidas. 

Em função do processo de fabricação empregado, a espessura do laminado compósito 

híbrido apresenta variações e, por esse motivo, foram necessários pelo menos 5 (cinco) 

medidas na região do galgo para a obtenção do valor médio das dimensões de cada CP. As  

medidas foram feitas utilizando-se um paquímetro digital do fabricante Starret com resolução 

de 0,01 mm. 

Os CP´s LCCF e LCKF (com presença de furo concêntrico), tiveram os seus furos 

confeccionados com broca de 6,0 mm a fim de atender o diâmetro normalizado (ASTM D 

5766-07) do furo. Além do mais, foram realizadas inspeções visuais macro e microscópicas 

para verificação do não aparecimento de regiões esbranquiçadas próximas ao furo, garantindo 

assim a não ocorrência de qualquer tipo de dano, como delaminação entre as camadas e/ou as 

microfissurações na matriz.  

 

3.6 Avaliação das Propriedades Mecânicas 

 

Para a determinação do comportamento mecânico do laminado compósito híbrido 

além das influências da anisotropia, da presença de descontinuidade geométrica e bem como 
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da influência simultânea de ambos os parâmetros, foram realizados ensaios estáticos de tração 

uniaxial.  

Para determinar as propriedades mecânicas de resistência última, módulo de 

elasticidade (medido na direção de aplicação da carga), deformação de ruptura e fratura do 

laminado LC, os CP´s LCCO e LCKO foram confeccionados, selecionados e ensaiados à 

tração uniaxial segundo a norma ASTM D 3039-08. Para o caso dos CP´s com presença do 

furo concêntrico, LCCF e LCKF, todo o processo de confecção, seleção e ensaio à tração 

uniaxial foi desenvolvido em conformidade com a norma ASTM D 5766-07. Ressalta-se que, 

segundo essa norma, a resistência última à tração dos CP´s com furo é determinada na seção 

de maior área. Os ensaios mecânicos foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos 

do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN.       

Ressalva se faz para o cálculo do módulo elástico, ou seja, o mesmo é determinado 

considerando os valores de tensão e deformação até 50% da carga de ruptura de forma a evitar 

influência do início do dano no mesmo. Esse procedimento foi adotado para cálculo de todos 

os módulos elásticos em todas as condições de estudo. 

As dispersões calculadas em todos os parâmetros estudados se referem ao “erro 

absoluto”, ou seja, diferença entre os valores máximos e mínimos obtidos nos ensaios. Para 

efeito de estudos comparativos foram usados os valores médios para todos os parâmetros 

considerados. 

 Para a realização dos ensaios de tração uniaxial foram confeccionadas 10 (dez) 

amostras para cada condição de estudo, totalizando 40 amostras. Vale lembrar que segundo as 

normas citadas anteriormente, é necessário um mínimo de cinco ensaios válidos para a 

caracterização e efetivação correta do mesmo. Os ensaios foram realizados utilizando uma 

máquina de Ensaios Universal Mecânica (AGI-250 KN Shimatzu), cuja célula de carga tem 

capacidade máxima de 25 T (250 KN), mostrada na figura 3.5. Todos os ensaios realizaram-se 

à temperatura ambiente (25±2) °C.        
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Figura 3.5 – Máquina de Ensaios Universal Mecânica utilizada no ensaio de tração uniaxial. 

 

Alguns cuidados especiais foram tomados durante a realização dos ensaios tais como 

ajustes dos CP’s nas garras da máquina, para minimizar os problemas de “arraste” no início 

do carregamento e garantir dimensões precisas do comprimento útil do CP. 

 Na figura 3.6 são indicadas as dimensões para todos os CP´s. É importante lembrar 

que estes obedecem a uma tolerância, de acordo com as normas, impreterivelmente de ±1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Dimensões dos CP’s para os ensaios de tração uniaxial. 

 

 

36mm 

Comprimento Útil 

 

127mm 

250mm 

 = 6mm 

25mm 

Comprimento Útil 

250mm 

127mm 



 

 

65 

 

 3.7 Determinação da Densidade e Fração Volumétrica dos Constituintes 

  

A densidade volumétrica do laminado compósito híbrido LC foi determinada pelo 

método de imersão dos CP´s, segundo a norma ASTM D 792-08, utilizando-se um total de 10 

(dez) amostras. As amostras tinham dimensões de 25 x 25 mm e foram previamente medidas 

e pesadas em uma balança digital com capacidade máxima de 210 g e resolução de 0,1 mg. A 

densidade volumétrica do laminado foi calculada utilizando a equação 3.1: 

  

dwc

c0,9975
D


                                                                                                                  (3.1) 

 

Onde c é o peso da amostra seca (g), w é o peso do fio parcialmente imerso em água 

(g), d é o peso do fio com a amostra, ambos imersos em água (g), D é a densidade volumétrica 

do laminado em gramas por centímetro cúbico (g/cm
3
) e 0,9975 é o valor da densidade da 

água a 23 ºC, temperatura na qual foi realizado o ensaio.            

A fração volumétrica de fibras, resina e vazios foi determinada através de um ensaio 

de calcinação (Cahn 1993, ASTM D 3171-09), com algumas alterações feitas em termos de 

controle de temperatura da estufa, de forma a preservar a integridade física dos diferentes 

tipos de fibras envolvidas. O procedimento utilizado foi mediante o uso do forno do tipo 

mufla modelo Fornitec – Ind e Com. Ltda., onde os corpos de prova foram colocados em 

cadinhos de cerâmica e aquecidos por um período de 4h em diferentes temperaturas. 

A primeira temperatura de aquecimento da amostra foi inicialmente à temperatura 

referente à perda de massa da resina, (450 
°
C) após 4h nessa temperatura a amostra foi pesada; 

sendo este peso referente às frações volumétrica das fibras de kevlar e carbono. Na sequência, 

esse material referente às fibras foi aquecido por 4h na temperatura referente à perda de massa 

das fibras kevlar (550 
°
C) e com isso sobrando apenas as fibras de carbono. A massa residual 

de fibra de carbono, após a queima completa da resina e da fibra kevlar, foi parâmetro inicial 

para a determinação dos teores de fibra, resina e vazios. As equações para determinação 

desses percentuais encontram-se na norma ASTM D 3171-09. Essas temperaturas foram 

determinadas a partir dos ensaios de Termogravimetria (TGA) e expostas em Felipe, R. C. T. 

S., 2012.  
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3.8 Análise da Fratura Mecânica 

  

Para o estudo da característica final da fratura (CP´s já fraturados) foram realizadas 

análises macroscópicas e microscópicas desses CP’s tanto ao longo do comprimento e 

espessura dos mesmos, quanto na região de fratura final (seção transversal). Neste sentido, a 

análise macroscópica da fratura foi fundamentada na verificação do tipo de fratura ocorrida no 

CP e definido segundo as normas ASTM D 3039-08 e ASTM D 5766-07, além de avaliar o 

modo da fratura mecânica, sua formação e propagação ao longo do comprimento do corpo de 

prova. A caracterização macroestrutural da fratura foi realizada por meio de imagens de 

scanner HP PSC 1315 com resolução de 1200ppi e para todos os ensaios de tração uniaxial.  

Com relação às análises microscópicas foram desenvolvidos estudos envolvendo 

apenas a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), devido a característica de o tecido 

híbrido possuir fibras de carbono. Esse tipo de fibras impede o uso da microscopia ótica na 

análise de fratura. 

Para a análise da característica da fratura por MEV foi utilizado um microscópio da 

marca Shimadzu SSX550.  Esta análise tem como objetivo verificar detalhes dos tipos de 

dano na seção final da fratura. Os tipos de dano verificados nesse tipo de análise são em geral: 

a existência ou não das presenças, fissuras, fendas na matriz (fratura coesiva na matriz), 

arranque e/ou ruptura de fibras, fratura adesiva (desaderência na interface fibra/matriz), esta 

última com o objetivo de analisar qualitativamente a adesão da interface fibra/matriz. A 

análise da fratura de todos os ensaios foi realizada no Laboratório de Ensaios de Materiais do 

Centro de Tecnologia do Gás – CTGÁS/RN. 

 

3.9 Avaliação da Descontinuidade Geométrica 

 

 O estudo da influência da descontinuidade geométrica (furo central na seção 

longitudinal do CP e com redução da seção transversal do mesmo) nas propriedades 

mecânicas do laminado compósito LC foi realizado através dos requisitos exigidos pela 

norma ASTM D 5766-07 e com dimensões dos CP´s já mostradas na figura 3.6. 

O efeito causado pelo furo concêntrico nos CP´s em relação à concentração de tensão 

foi analisado quantitativamente através dos cálculos das Resistências Residuais (RS) e 

Módulos Residuais (RM), levando em conta o efeito da anisotropia do laminado compósito 
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LC e segundo as equações 3.2 e 3.3 com definições já mencionadas também no capítulo de 

Revisão Bibliográfica. São elas: 

 

SD

CDRS



                                                                                                                             (3.2) 

O

NO

E

E
RM                                                                                                                              (3.3) 

 

3.10 Critérios de Falhas – PSC e ASC 

 

 Dois critérios serão utilizados na prevenção de falha no laminado compósito LC nas 

situações de influências tanto da propriedade de anisotropia quanto da presença do furo 

circular concêntrico, ou seja, para os CP’s LCCF e LCKF. Esses critérios denominados de 

Critério da Tensão Pontual (Point Stress Criterion – PSC) e Critério da Tensão Média 

(Average Stress Criterion - ASC), já estão expostos na sessão 2.5 do capítulo da Revisão 

Bibliográfica.  

 Ressalta-se aqui, que os mesmos serão utilizados para os cálculos das distâncias 

características a0 e d0, distâncias essas determinadas a partir da borda do furo, onde a tensão 

atuante atinge o valor da tensão de fratura medida para o ensaio do material sem a presença do 

furo. As mesmas serão determinadas segundo as equações 2.5 e 2.6 para o critério de falha 

PSC e as equações 2.8 e 2.9 para o critério de falha ASC. Para tanto os valores das 

Resistências Residuais determinados a partir dos ensaios de tração uniaxial serão utilizados 

nas equações 2.5 e 2.8.  

 

3.11 Método dos Elementos Finitos – Modelo Semiempírico IFA-CTPF 
 

 Para o estudo inédito com relação às influências tanto da presença do furo concêntrico 

como da propriedade de anisotropia envolvendo o laminado compósito híbrido LC, propõe-se 

um modelo semiempírico para a determinação, em princípio, do campo de tensões na 

vizinhança do furo (região de concentração de tensão) a partir da modelagem das curvas 

médias obtidas nos ensaios experimentais, e em seguida a determinação numérica das 

distâncias características a0 e d0 definidas pelos critérios de falha PSC e ASC.  
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 O modelo semiempírico é denominado de IFA-CTPF, ou seja, “Influência do Furo 

Concêntrico/Anisotropia no Campo de Tensões e Prevenção da Falha”.  A partir do cálculo 

das distâncias características e com a aplicação dos critérios de falhas, as Resistências 

Residuais do laminado compósito LC podem ser determinadas.   

 Como principal recurso para a análise numérica foi utilizado o código computacional 

ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis), versão 9.0, na simulação, em 

primeira etapa, das Curvas Médias obtidas nos ensaios mecânicos tanto para os CP’s sem furo 

quanto para os CP’s com furo concêntrico. A partir da obtenção das curvas médias e como 

segunda etapa do modelo, o Campo de Tensões em qualquer região desses CP’s pode ser 

determinado, possibilitando, dessa forma, identificar numericamente (quantitativamente) as 

dimensões da região de Concentração de Tensão nas vizinhanças dos furos. Essas dimensões 

estão definidas pelas distâncias características a0 e d0, definidas na seção anterior. Essas 

distâncias são posteriormente utilizadas nos critérios de falhas PSC e ASC para determinação 

da Resistência Residual do Laminado, prevenindo assim a falha do material. 

 Para um melhor entendimento desse estudo, quando o mesmo é aplicado aos CP’s sem 

furo é denominado como IFA-CTPF/SF, enquanto que o mesmo estudo relacionado aos CP’s 

com furo concêntrico é denominado de IFA-CTPF/CF. 

Para uma adequada correlação com os experimentos realizados, foram efetuadas 

análises não-lineares adotando a hipótese cinemática de grandes deslocamentos e pequenas 

deformações em situação de colapso estrutural.   

 Nos modelos matemáticos foram representados, devido à simetria, apenas ¼ do corpo 

de prova, conforme mostra a figura 3.7 a e b, e utilizados elementos quadrilaterais MITC4, de 

4 nós, para o Estado Plano de Tensões na representação dos CP’s sem furo; e de quadrilaterais 

MITC9, de 9 nós, e triangulares degenerados para os CP’s com furo.  Foram estabelecidos 

carregamentos uniformemente distribuídos unitários na região de fixação às garras da 

máquina de ensaio. 

   



 

 

69 

 

 

(a)                                        (b) 

Figura 3.7 – (a) Modelo IFA-CTPF/SF para os CP’s sem furo; (b) Modelo IFA-CTPF/CF 

para os CP’s com furo. 

 

Estudos de convergência foram realizados de forma que estes modelos possam 

representar adequadamente o ensaio realizado e as respostas numéricas apresentarem 

aproximação satisfatória. 

 De uma forma mais detalhada, as etapas em que o modelo semiempírico IFA-CTPF 

seguiram a seguinte metodologia: 

  

1) Utilização do Modelo IFA-CTPF/SF para validação das Curvas Médias, levou em conta as 

propriedades mecânicas como: módulos de elasticidade longitudinal (EL), transversal (Et), 

tangencial (G) e Coeficiente de Poisson () do laminado LC, tanto para os CP’s LCCO 

quanto para os CP’s LCKO; Os módulos de elasticidade longitudinal e transversal, para os 

CP’s LCCO e LCKO foram determinados a partir de valores médios dos ensaios 

experimentais.  O módulo tangencial e o coeficiente de Poisson foram utilizados valores da 

literatura para as fibras de carbono e Kevlar e seus valores mostrados no capítulo de 

Resultados e Discussões. Como critério de validação, os valores de tensão última obtidos na 

simulação numérica (situação de ruptura dos CP’s) foram confrontados aos valores médios de 

tensão de ruptura obtidos nos ensaios mecânicos. 
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2) Utilização do modelo IFA-CTPF/CF, metodologia semelhante à etapa anterior foi 

desenvolvida só que referente aos CP’s LCCF e LCKF. Nessa etapa, posteriormente se dá a 

identificação do campo de tensões desenvolvidas na região vizinha ao furo. A partir das 

curvas do campo de tensões foram efetuadas análises com o objetivo de se determinar as 

distâncias características definidas nos critérios de falha PSC e ASC. 

 Como etapa final e validação do estudo numérico desenvolvido, as distâncias 

características a0 e d0 foram utilizadas nos cálculos das Resistências Residuais através dos 

Critérios de Falhas PSC e ASC (levando em conta a influência da anisotropia). Esses valores 

foram comparados aos determinados de forma experimental segundo as normas técnicas 

ASTM D 3039-08 e ASTM D 5766-07.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
   

Para um melhor entendimento desse capítulo, o fluxograma da figura 4.1 mostra as 

etapas de apresentação e discussão dos resultados obtidos e estudos realizados. 

 

Figura 4.1 – Roteiro das etapas do capítulo de Resultados e Discussões. 
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4.1 RESUTADOS E DISCUSSÕES – Propriedades Físicas 

 

 As propriedades físicas estudadas no laminado compósito híbrido LC se resumem às 

propriedades da Densidade Volumétrica e dos teores (em termos percentuais) dos seus 

materiais constituintes, ou seja, fibras e resina, além do teor de vazio, este último muito 

dependente do processo de fabricação utilizado. 

4.1.1 Ensaios de Densidade Volumétrica e de Calcinação 

 

A primeira caracterização realizada foi referente à densidade do Tecido Híbrido CKS-

220 usado na fabricação do laminado compósito LC. Foram usadas cinco amostras do tecido 

(denominadas aqui de KC – Kevlar/Carbono) e obtidos os seguintes valores apresentados na 

tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Densidade superficial do tecido CKS-220. 

Material Densidade Superficial (g/cm
2
) 

Amostra KC1 0,0262 

Amostra KC2 0,0252
 

Amostra KC3 0,0255 

Amostra KC4 0,0291 

Amostra KC5 0,0273 

Média 0,0267 

Desvio padrão ±0,0016 

 

A segunda caracterização realizada foi referente à densidade volumétrica do 

compósito híbrido LC, usando para tal a densidade volumétrica da matriz curada fornecida 

pelo fabricante (Ashland Inc.), em seguida foi realizado o cálculo dos aspectos 

microestruturais (percentuais dos teores de matriz, fibras e vazios). 

A densidade volumétrica do compósito laminado é mostrada na tabela 4.2, e os 

parâmetros microestruturais dos percentuais (no volume) dos teores de fibra, matriz e vazios, 

conforme mostrado na tabela 4.3. 
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Para os cálculos dos aspectos microestruturais foram utilizados as densidades das 

fibras fornecidas pelos fabricantes (Texglass, Inc. e Du Pont Inc.) os seguintes valores: 

 Fibra de Carbono AS4 – 1,9 g/cm³, 

 Fibra de Kevlar 49 – 1,44 g/cm³. 

 

Tabela 4.2 – Densidades volumétricas à temperatura de 23 °C. 

Material Densidade Volumétrica (g/cm
3
) 

Matriz* 1,14 

Laminado LC 1,43
 

* Valor fornecido pelo fabricante para a matriz curada. 

 

Tabela 4.3 – Parâmetros microestruturais do laminado compósito LC. 

Material 

Volume de 

Fibras 

Kevlar 

(%) 

Volume de 

Fibras de 

Carbono 

(%) 

Volume de 

Resina 

(%) 

Volume de 

Vazios 

(%) 

Laminado LC 25,5  29,0  44,8 0,7
 

 

 Relembrando aqui que o Tecido Híbrido CKS-220, possui em sua composição 55% de 

Fibras de Carbono e 45% de fibras kevlar (ver seção 3.3), essa característica de maior 

percentual das fibras de carbono permanece no laminado compósito híbrido, apenas esses 

valores são alterados em relação ao volume do laminado compósito. 

 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES – Desempenho Mecânico 

 

 De forma a atender os objetivos propostos nesse estudo, ou seja, as influências das 

presenças da anisotropia (característica intrínseca do tecido híbrido) e da descontinuidade 

(caracterizada por um furo concêntrico), os desempenhos mecânicos frente ao carregamento 

de tração uniaxial serão expostos nas próximas seções. Os desempenhos mecânicos abordam 

tanto os comportamentos das propriedades mecânicas de resistência e rigidez, quanto ao 

estudo das características da fratura mecânica originadas no ensaio de tração uniaxial. Nesse 
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estudo são referenciados os CP’s LCCO, LCKO, LCCF e LCKF, já definidos no capítulo 

referente a Materiais e Métodos. 

4.2.1 Desempenho Mecânico dos CP’s LCCO 

 

 Nesta seção, são apresentados os resultados do ensaio de tração uniaxial para o 

laminado compósito híbrido no estado original, ou seja, sem a presença do furo concêntrico e 

com as fibras de carbono na direção da carga aplicada, caso dos CP’s LCCO. A figura 4.2 

mostra o diagrama tensão x deformação, obtido no ensaio mecânico, onde se observa que o 

laminado compósito apresenta um comportamento linearmente elástico entre a tensão e a 

deformação até a fratura dos CP’s. Ressaltando que esse comportamento é característico dos 

materiais considerados frágeis ou quebradiço.  

 

 

Figura 4.2 – Diagrama tensão x deformação – CP’s LCCO. 

 

Esse comportamento também é característico das fibras de carbono (Hull, D., 1998) 

submetidas ao esforço de tração uniaxial, e bem como para alguns tipos de laminados 

compósitos a base de fibras de vidro/E, (Tinô, S. R. L., 2014). Oliveira, J. F. S., 2013, 

encontrou o mesmo comportamento linear entre a tensão e deformação, apenas até a carga de 

início do dano (cerca de 30% da tensão última), para um laminado compósito híbrido 

consistindo do mesmo tecido híbrido kevlar/carbono e impregnado como mesmo tipo de 

resina, porém com apenas 4 (quatro) camadas no total. O referido laminado tinha como 
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parâmetros constituintes 10,7% de fibras kevlar, 12,4% de fibras de carbono, 74,9% de resina 

e 2% de vazios, ou seja, percentuais de fibras no volume eram bem menores que os 

percentuais do laminado LC e mostrados na tabela 4.3. 

A tabela 4.4 mostra os resultados obtidos referentes aos valores médios de resistência 

última à tração (MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de 

aplicação da carga) e deformação de ruptura (%). Também são mostrados os valores de suas 

respectivas dispersões, calculadas como sendo a diferença absoluta entre os valores máximos 

e mínimos encontrados. Ressalta-se que para todos os ensaios realizados, o módulo de 

elasticidade foi determinado correspondente a 50% da carga de ruptura, de forma a evitar 

influência do dano em seu cálculo.  

Tabela 4.4 – Valores médios das propriedades mecânicas dos CP’s LCCO. 

PROPRIEDADES 

MECÂNICAS 
VALORES MÉDIOS DISPERSÕES (%) 

Resistência última (MPa) 411,08 12,60 

Módulo de elasticidade (GPa) 9,44 8,52 

Deformação de ruptura (%) 4,18 5,98 

 

Oliveira, J. F. S., 2013, também em seu trabalho, encontrou valor semelhante com 

relação à resistência última à tração (410,68 MPa), ou seja, comprovando o aumento da 

capacidade de suporte de carga do laminado LC, porém com rigidez superior (E = 17,06 GPa 

e = 3,02%).  

O dobro no número de camadas para o laminado compósito LC em estudo, alterou a 

capacidade de deformação no laminado tornando-o menos rígido. Esse fato pode ser 

explicado pelo processo de fabricação utilizado, no caso de laminados mais espessos, tendo 

em vista uma maior probabilidade de desalinhamento na orientação das fibras camada a 

camada, que pode alterar com maior intensidade a resposta elástica do material que 

propriamente a capacidade de suporte de carga do mesmo.  

No que diz respeito aos valores das dispersões encontradas os mesmos podem advir de 

fatores como a própria dispersão da resistência das fibras de carbono (em torno de 30%), bem 

como do processo de fabricação envolvido e do processo de hibridização. As dispersões 

encontradas no trabalho de Oliveira, J. F. S., 2013, foram mais elevadas em todos os 

parâmetros estudados. Isso mostra que os CP’s LCCO apresentam maior uniformidade no 

comportamento à tração uniaxial. Ressalta-se que os processos de fabricação foram os 
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mesmos (hand lay up) utilizados tanto para o laminado LC quanto para o laminado estudado 

por Oliveira, J. F. S., 2013.  

 

4.2.2 Desempenho Mecânico dos CP’s LCKO 

Ainda com o objetivo de se estudar a influência da anisotropia no laminado compósito 

híbrido LC, nesta seção, os resultados obtidos no ensaio de tração uniaxial são apresentados, 

também no estado original, ou seja, sem a presença do furo concêntrico só que com as fibras 

kevlar na direção da carga aplicada, caso dos CP’s LCKO. A figura 4.3 mostra o diagrama 

tensão x deformação, obtido no ensaio. 

 

 
Figura 4.3 – Diagrama tensão x deformação – CP’s LCKO. 

  

Como no caso dos CP’s LCCO, a aplicação da carga na direção das fibras kevlar não 

alterou o comportamento linear entre a tensão e a deformação até a fratura dos CP’s, 

mostrando como sendo uma característica do tecido híbrido associada à resina epóxi éster 

vinílica. Mais uma vez, ressalta-se aqui que a pequena curvatura observada no início do 

ensaio, se refere à adaptação dos CP’s às garras da própria máquina de ensaio. 

Comportamento linearmente elástico entre a tensão e a deformação até a fratura dos CP’s, 

também foi observado no trabalho do Oliveira, J. F. S., 2013, nas mesmas condições de 

aplicação da carga com relação à orientação da fibra kevlar. 

A tabela 4.5 mostra os resultados obtidos com os valores médios de resistência ultima 

à tração (MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de 

aplicação da carga) e deformação de ruptura (%). Também são mostrados os valores de suas 
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respectivas dispersões calculadas como sendo a diferença absoluta entre os valores máximos e 

mínimos encontrados. 

Tabela 4.5 – Valores médios das propriedades mecânicas dos CP’s LCKO. 

PROPRIEDADES 

MECÂNICAS 
VALORES MÉDIOS DISPERSÕES (%) 

Resistência última (MPa) 381,35 10,95 

Módulo de elasticidade (GPa) 6,44 7,27 

Deformação de ruptura (%) 5,71 11,49 

 

Oliveira, J. F. S., 2013, em seu estudo referente à carga aplicada na direção das fibras 

Kevlar, encontrou uma resistência menor (365,87 MPa), nesse caso o laminado compósito LC 

apresenta um aumento substancial na capacidade de suporte de carga quando a mesma é 

aplicada na direção das fibras kevlar. No entanto, o laminado menos espesso continua a 

apresentar uma maior rigidez (E = 9,33 GPa e  = 4,42%), mesmo comportamento observado 

para os CP’s LCCO. 

Observa-se que o aumento do número de camada no laminado LC, alterou o 

comportamento da deformação desse laminado independente da direção da carga aplicada 

com relação à orientação das fibras. 

Com relação aos valores observados da dispersão absoluta, os mesmos apresentaram 

coerências tanto na resistência última quanto no módulo de elasticidade para ambos os 

estudos. 

4.2.3 Desempenho Mecânico dos CP’s LCCF 

 

Com o objetivo de se estudar a influência da presença de descontinuidade geométrica 

no comportamento mecânico do laminado compósito híbrido LC, esta seção apresenta os 

resultados do ensaio de tração uniaxial para o laminado com um furo concêntrico (localizado 

na seção longitudinal e com redução da seção transversal) e com as fibras de carbono na 

direção da carga aplicada, caso dos CP’s LCCF. A figura 4.4 mostra o diagrama tensão x 

deformação, obtido no ensaio mecânico, onde observa-se que o laminado compósito apresenta 

um comportamento linearmente elástico entre a tensão e a deformação até a fratura dos CP’s.  
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Figura 4.4 – Diagrama tensão x deformação – CP’s LCCF. 

 

A tabela 4.6 mostra os resultados obtidos referentes aos valores médios de resistência 

última à tração (MPa), módulo de elasticidade longitudinal (GPa) (determinado na direção de 

aplicação da carga) e deformação de ruptura (%). Também são mostrados os valores de suas 

respectivas dispersões. Como nos estudos anteriores, essas dispersões foram calculadas como 

sendo a diferença absoluta entre os valores máximos e mínimos encontrados. Lembrando 

ainda que para todos os ensaios realizados, o módulo de elasticidade foi determinado 

correspondente a 50% da carga de ruptura, de forma a evitar influência do dano em seu 

cálculo.  

Tabela 4.6 – Valores médios das propriedades mecânicas dos CP’s LCCF. 

PROPRIEDADES 

MECÂNICAS 
VALORES MÉDIOS DISPERSÕES (%) 

Resistência última (MPa) 282,00 4,53 

Módulo de elasticidade (GPa) 9,09 5,73 

Deformação de ruptura (%) 3,03 3,40 

 

 Observa-se na tabela 4.6 que os valores referentes às dispersões para todas as 

propriedades estudadas são muito menores quando comparadas às encontradas para os CP’s 

LCCO. Esse fato pode ser explicado em função do mecanismo de fratura, o qual é bastante 

concentrado na região do furo, diminuindo assim as dispersões com relação aos parâmetros de 

resistência e rigidez do laminado. 
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O tipo de hibridização do tecido também pode explicar os baixos valores de dispersão, 

já que estudos na literatura relacionados com a presença descontinuidade geométrica em 

laminados compósitos híbridos submetidos ao ensaio de tração uniaxial mostram valores bem 

superiores dessas dispersões. Por exemplo, Tinô, S. R. L., et al., 2014, em seus estudos em 

um laminado compósito híbrido constituído de diferentes camadas de tecidos bidirecionais de 

fibra de vidro/E/fibra de juta (processo de hibridização diferente do laminado LC, além de 

possuírem resinas diferentes) e com presença de um furo concêntrico, também normatizado, 

encontraram dispersões de 14,14% e 19,39% para a resistência última e para o módulo de 

elasticidade, respectivamente. 

 

4.2.4 Desempenho Mecânico dos CP’s LCKF 

 

 Nesta seção, são apresentados os resultados do ensaio de tração uniaxial para o 

laminado compósito híbrido com a presença do furo concêntrico, porem com as fibras kevlar 

na direção da carga aplicada, caso dos CP’s LCKF. A figura 4.5 mostra o diagrama tensão x 

deformação, obtido no ensaio mecânico, onde se observa que o laminado compósito, igual aos 

dos CP’s LCCO, LCCF e LCKO apresenta um comportamento linearmente elástico entre a 

tensão e a deformação até a fratura dos CP’s. Mais uma vez ressalta-se que esse 

comportamento é característico dos materiais considerados frágeis ou quebradiço. A mínima 

curvatura observada no início do ensaio se refere à adaptação dos CP’s às garras da máquina 

de ensaio. 

 
 

Figura 4.5 – Diagrama tensão x deformação – CP’s LCKF. 
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A tabela 4.7 mostra os valores médios de resistência última à tração (MPa), módulo de 

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

de ruptura (%). Também são mostrados os valores de suas respectivas dispersões seguindo, 

em seu cálculo, o mesmo procedimento dos ensaios anteriores.  

Tabela 4.7 –Valores médios das propriedades mecânicas dos CP’s LCKF. 

PROPRIEDADES 

MECÂNICAS 
VALORES MÉDIOS DISPERSÕES (%) 

Resistência última (MPa) 215,55 7,50 

Módulo de elasticidade (GPa) 5,84 8,65 

Deformação de ruptura (%) 3,66 6,41 

 

 Observa-se na tabela 4.7 a mesma característica, em termos de dispersão dos valores 

encontrados, dos CP’s LCCF, confirmando uma influência direta do tipo de mecanismo de 

fratura (concentrado na região do furo) e tipo de hibridização do tecido. 

 

4.2.5 Estudo da Fratura Mecânica para todos os Corpos de Prova 

 

Esta seção apresenta a caracterização da fratura do laminado compósito híbrido LC 

levando em conta tanto a influência da anisotropia quanto da presença da descontinuidade 

geométrica. Esta análise tem como objetivo identificar o tipo de fratura em nível 

macroscópico, além dos tipos de danos originados em suas microestruturas através 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). O estudo da característica da fratura final 

envolve o ensaio de tração uniaxial dos CP’s LCCO, LCKO, LCCF e LCKF. Como etapa 

final do estudo mostra-se um estudo comparativo da característica da fratura final para todas 

as condições estudadas. 

 

Características da Fratura das Fibras Kevlar e de Carbono 

  

Os laminados compósitos a base de tecidos híbridos de fibras carbono/ fibras kevlar 

têm em suas características da fratura pontos peculiares como os diferentes modos de fratura 

de suas fibras constituintes. Esses pontos peculiares estão relacionados com o modo de fratura 

das mesmas ser dos tipos “frágil ou quebradiço” ou apresentando mudanças em sua forma 
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final, independentemente do tipo de carregamento.  A figura 4.6 mostra a característica final 

da fratura da fibra kevlar, na tração uniaxial, com “estiramento” e “esgarçamento” da mesma, 

de forma a não caracteriza-la como uma fratura do tipo frágil.  

 

 
Figura 4.6 – Característica de fratura da fibra kevlar na tração uniaxial. 

 

Já para as fibras de carbono, ver figura 4.7 a fratura final da mesma é sempre do tipo 

frágil, ou seja, seção reta e sem mudança de forma. Essas características de fratura resultam 

em uma influência direta no modo de fratura de qualquer laminado compósito resultante da 

hibridização desses tipos de fibras. 

 

 
Figura 4.7 – Característica de fratura da fibra de carbono na tração uniaxial. 
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Características da Fratura Mecânica nos CP’s LCCO 

  

Na análise macroscópica da fratura, os corpos de provas LCCO, ou seja, a direção de 

aplicação da carga é paralela à direção da fibra de carbono, apresentaram na tração uniaxial 

uma fratura bastante localizada e perpendicular à direção da aplicação da carga, ver figuras 

4.8 e 4.9. Todos os corpos de prova apresentaram uma fratura frágil final do tipo LGM 

(fratura lateral na região mediana do galgo), segundo classificação adotada pela norma ASTM 

D 3039-08. Em alguns CP’s foram observadas fissurações na matriz e bem próximas à região 

de fratura final. A figura 4.9, mostra em detalhe essa fissuração em pequena intensidade. Não 

foi registrada em nenhum CP a ruptura total dos mesmos. 

 

 

Figura 4.8 – Característica da fratura na tração uniaxial / CP’s LCCO – Presença de 

fissuração na matriz. 

 

 
Figura 4.9 – Característica da fratura / CP’s LCCO – Detalhe da região da fratura final. 

 

 Com relação à análise microscópica da fratura, os CP’s LCCO apresentaram 

características de dano como fratura de fibras, fratura adesiva (desaderência na interface 

Direção do carregamento 

Direção do carregamento 

Fratura final do 

tipo LGM 

Fissuração 
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fibra/matriz), esgaçamento das fibras kevlar, além da fratura coesiva na matriz, ver figuras 

4.10 e 4.11. Ressalva se faz para a ausência do tipo de dano caracterizado pela desaderência 

entre as camadas do laminado, ou seja, da delaminação em todos os CP’s ensaiados. 

 

 
Figura 4.10 – Seção da fratura final / LCCO – Destaque para a ruptura de fibras. 

 

 
Figura 4.11 – Seção da fratura final. Fratura adesiva e coesiva na matriz /LCCO. 

 

 

Características da Fratura Mecânica nos CP’s LCKO 

  

Na análise macroscópica da fratura para os CP’s LCKO (direção de aplicação da 

carga paralela às fibras kevlar), observou-se uma fratura do tipo frágil e perpendicular à 

direção de aplicação da carga, classificada como do tipo LGM (fratura lateral na região 

mediana do galgo) adotada pela norma ASTM D 3039-08, ver figuras 4.12 e 4.13. Nessa 
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mesma análise já se pode observar uma intensa fissuração na matriz (perpendicular à direção 

da carga aplicada), ao longo de todo o comprimento útil dos CP’s. Também, ressalta-se aqui, 

a não ruptura total dos CP’s. A figura 4.13, mostra em detalhe essa intensa fissuração da 

matriz. 

 

 

Figura 4.12 – Característica da fratura final na tração uniaxial /CP’s LCKO – Fratura do tipo 

frágil. 

 

 

Figura 4.13 – Característica da fratura final na tração uniaxial /CP’s LCKO – Detalhe da 

intensa fissuração na matriz. 

  

Observa-se, também,  nessa análise macroscópica da fratura, figuras 4.12 e 4.13, que a 

característica do dano de fissuração na matriz é mais intensa no caso do carregamento de 

tração uniaxial ser aplicado na direção das fibras kevlar quando comparado à condição da 

carga aplicada na direção das fibras de carbono. 

No que diz respeito a análise microscópica da fratura realizada através da Microcopia 

Eletronica de Varredura (MEV) ainda para os CP’s LCKO e na seção final da fratura, 

observa-se danos como ruptura de fibras (com esgarçamento deformação intensa das fibras 

kevlar), fratura adesiva e fratura coesiva na matriz, estas últimas originadas da formação e 
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propagação das microfissuras internas nos CP’s, ver figuras 4.14 e 4.15. Assim como a fratura 

nos CP’s LCCO, aqui também não foi observado o fenômeno da delaminação. 

 

  

 

Figura 4.14 – Região da fratura final/LCKO – Tração uniaxial. 

 

 

 

Figura 4.15 – Detalhe da ruptura das fibras de carbono e fratura adesiva/LCKO. 

 

 

Características da Fratura Mecânica nos CP’s LCCF 

O estudo da característica final da fratura para os CP´s LCCF mostra inicialmente e 

através da análise macroscópica um dano extremamente localizado (região de fratura final). O 

dano ocorrido nos CP´s LCCF foi concentrado na seção transversal onde está localizado o 

furo conforme previsto na norma ASTM D 5766-07, ou seja, a sua fratura é classificada como 
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lateral ao furo e no meio do galgo (LGM - lateral Gage Middle), e só é válida se e somente 

se, a fratura estiver localizada na região do furo, isso devido ao efeito da concentração de 

tensão no mesmo. A figura 4.16 mostra os CP’s após o ensaio de tração uniaxial. 

 

 

Figura 4.16 – Característica final da fratura dos CP’s LCCF na tração uniaxial. 

  

Diferente do mecanismo de fratura observado nos CP’s LCCO, onde se observava o 

dano caracterizado pela fissuração na matriz e próxima a região da fatura final, ver fig. 4.8, a 

presença do furo central no mesmo tipo de corpo de prova induziu um dano ainda mais 

concentrado à região de fratura final (seção do furo) com praticamente nenhuma presença de 

fissuras nessa região. A figura 4.17 mostra em detalhe a região de fratura final dos CP’s 

LCCF.  

 

 

Figura 4.17 – Detalhe da região de fratura final/LCCF – Tração uniaxial. 

 

 Observa-se ainda na figura 4.17 a fratura frágil da fibra de carbono e um esgarçamento 

pouco intenso das fibras kevlar, estas perpendiculares à direção do carregamento. 
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 Com relação à análise da fratura através da microscopia eletrônica de varredura, 

realizada na seção de fratura final (seção do furo), figura 4.18, a mesma mostra a fratura do 

tipo frágil das fibras de carbono e fratura adesiva, além das fraturas coesivas na matriz, ambas 

originadas da propagação de microfissuras internas. 

 

 

Figura 4.18 – Fratura na seção do furo /LCCF – Tração uniaxial 

  

Ainda na análise microscópica da fratura nos CP’s LCCF, a figura 4.19 ressalta a forte 

deformação (incluindo a microflambagem) ocorrida nas fibras kevlar seguida da fratura 

adesiva nas mesmas. O esgarçamento das fibras kevlar não é observado na seção do furo, em 

parte causada pela própria presença da descontinuidade geométrica que induz ao fenômeno da 

concentração de tensão. Observa-se também a fratura coesiva na matriz além da fratura nas 

fibras de carbono. 

 

 

Figura 4.19 – Característica da fratura na seção do furo/LCCF – Tração uniaxial. 
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Características da Fratura Mecânica nos CP’s LCKF 

 A análise macroscópica da característica da fratura nos CP’s LCKF mostra mais uma 

vez o dano concentrado na seção do furo conforme previsto na norma ASTM D 5766-07, ou 

seja, a sua fratura é classificada como lateral ao furo e no meio do galgo (LGM - lateral Gage 

Middle), ver figura 4.20.  

 

 
Figura 4.20 – Fratura final nos CP’s LCKF – Tração uniaxial. 

 

  Diferente da característica da fratura nos CP’s LCCF, fissuras (em pouca intensidade) 

são observadas na região de fratura final. Também não são observados esgarçamentos 

predominantes das fibras kevlar na seção do furo, mesmo com as mesmas paralelas à direção 

da carga aplicada, o que reforça a hipótese da influência do fenômeno da concentração de 

tensão induzir um dano extremamente localizado na região de fratura final. A figura 4.21 

mostra em detalhe a seção da fratura final, merecendo destaque a direção das fissuras na 

matriz a 45º em relação à direção de solicitação.  

 

 
Figura 4.21 – Detalhe da seção de fratura – CP’s LCKF.  
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 A análise microscópica da fratura realizada nos CP’s LCKF mostra a presença do 

esgarçamento das fibras kevlar na seção do furo, ver figura 4.22, embora não observada na 

análise macroscópica devido à pouca intensidade desse tipo de dano. Também é observada a 

fratura adesiva nas mesmas. 

 

 

Figura 4.22 – Fratura na região do furo /LCKF. 

  

Ainda com relação ao tipo do dano relacionado às fibras kevlar, observa-se uma forte 

deformação nas mesmas (incluindo a microflambagem), e em alguns pontos, resíduos de 

resina aderida às fibras, figura 4.23. 

 

 

Figura 4.23 – Característica do dano nas fibras kevlar /LCKF. 
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 Já com relação dano ocorrido na seção do furo e relacionado com as fibras de carbono 

(aqui transversal à aplicação da carga), a figura 4.24 mostra a fratura do tipo frágil nas 

mesmas, além da fratura adesiva. Ressalta-se a ausência do fenômeno da delaminação nos 

CP’s LCCF e LCKF. 

 

 

Figura 4.24 – Ruptura das fibras de carbono na seção do furo / LCKF. 

 

 

Estudo Comparativo das Características da Fratura Mecânica 

  

Dando prosseguimento à análise referente à fratura final dos CP’s LCCO, LCKO, 

LCCF e LCKF quando submetidos ao ensaio de tração uniaxial, observa-se na figura 4.25 

uma síntese das características da fratura para cada condição de estudo, ou seja, influência da 

anisotropia e da presença de descontinuidade geométrica.  

Muitas características comuns de dano são observadas, porém destaque precisa ser 

dado ao fato das presenças da anisotropia e/ou do furo central influenciaram diretamente na 

forma e propagação do dano, quando se observa essa dependência com relação às condições 

em estudo. Ressalva também se faz para intensas fissurações (análise macroscópica) e 

microfissurações (análise microscópica) na matriz ao longo de todo o comprimento apenas 

dos CP’s LCKO. A ausência da característica do forte esgarçamento das fibras kevlar na 

região de fratura final, na condição dos CP’s com presença da descontinuidade geométrica. 

Todos os CP’s de prova apresentaram a fratura final e normativa do tipo LGM, além da 

ausência da delaminação.  
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Figura 4.25 – Comparativo das Características da Fratura dos CP’s após o Ensaio de Tração 

uniaxial.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES – Estudos Comparativos 

 

Após os estudos dos desempenhos mecânicos e das características da fratura 

apresentados nas seções anteriores, referentes às influências da anisotropia e presença de 

descontinuidade (furo concêntrico) no laminado compósito híbrido LC, faz-se necessário um 

estudo comparativo global dessas influências, ou seja, de ambos os parâmetros isoladamente e 

bem como da influência simultaneamente.  

A figura 4.26 mostra, através de um fluxograma, a lógica deste estudo comparativo. A 

numeração definida na figura 4.26 está descrita a seguir: 

Situação 1- Influência da anisotropia no estado original (sem furo); 

Situação 2- Influência somente da presença do furo; 

Situação 3 - Influência da anisotropia e com a presença do furo; 

Situação 4 - Influência simultânea das presenças da anisotropia e do furo; 
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Figura 4.26 – Fluxograma dos estudos comparativos desenvolvidos. 

 

   

 

4.3.1 Influência da Anisotropia – SITUAÇÃO 1 

            CP’s LCCO x CP’s LCKO 

  

 Nesta seção são apresentados os resultados da influência da anisotropia (orientação do 

tipo de fibra com relação à direção de aplicação da carga) nas propriedades mecânicas do 

laminado compósito híbrido LC, a partir do desenvolvimento de estudos comparativos. Para 

tanto, serão determinados os valores de perdas e/ou ganhos nessas propriedades, além do 

perfil tensão x deformação (curvas médias) dos CP’s LCCO e LCKO frente ao ensaio de 

tração uniaxial.  

 

Curvas Médias 
 

A figura 4.27, mostra os comportamentos mecânicos para os CP’s LCCO e LCKO 

obtidos no ensaio de tração uniaxial, através das curvas médias tensão x deformação. Em 

ambas as respostas observa-se um perfil linearmente elástico até a fratura final dos CP’s, 

evidenciando que a presença da anisotropia não influi nesse comportamento do laminado 

compósito. 
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Figura 4.27 – Diagrama Comparativo – Curvas Médias: Tensão x Deformação. Influência da 

anisotropia – CP’s LCCO e LCKO. 

 

Já o estudo referente às perdas nas propriedades mecânicas originadas pela presença 

anisotropia no tecido híbrido, pode ser visto nas figuras 4.28, 4.29 e 4.30. O mesmo mostra 

uma superioridade na resposta mecânica dos CP’s LCCO sobre os CP’s LCKO. Esses 

resultados expressam as características do laminado compósito LC, tendo em vista as 

superioridades das propriedades de resistência e rigidez das fibras de carbono quando 

comparada às mesmas propriedades das fibras kevlar, associado ao fato do maior percentual 

das fibras de carbono sobre o percentual das fibras kevlar na constituição do tecido híbrido e 

consequentemente do laminado compósito.  

 

 

Figura 4.28 – Gráfico comparativo da Tensão Última à tração no laminado compósito LC 

em função da Anisotropia. 
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Figura 4.29 – Gráfico comparativo do Módulo de Elasticidade à tração no laminado 

compósito LC em função da Anisotropia. 

 

 

Figura 4.30 – Gráfico comparativo da Deformação de Ruptura no laminado compósito LC 

em função da Anisotropia. 

 

De uma forma geral as perdas (-) e/ou ganhos (+) nas propriedades mecânicas ocorridas 

nos CP’s LCKO sobre os CP’s LCCO foram: 

 

 Tensão última à tração: - 7,23%; 

 Módulo de elasticidade: - 31,78%; 

 Deformação de ruptura: +36,60%.  

 

Ressalta-se ainda a existência de uma diferença maior (em termos de perdas) no 

módulo de elasticidade quando comparada à resistência última do laminado LC. Fato 
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perfeitamente justificável já que em termos de módulo elástico, a fibra de carbono/AS4 é 

muito superior (235 GPa) ao da fibra Kevlar/49 (125 GPa), enquanto que no caso da 

resistência última, essa diferença de propriedades é menor, ou seja, a fibra de carbono AS4 é 

de 3,6 GPa e a da fibra kevlar 49 de 2,8 GPa, dados esses fornecidos pelo fabricante do tecido 

híbrido e condizentes com os mostrados na literatura, (Cahn, R. W. et al. 1993). 

Logo, é possível afirmar que o sentido da laminação, em termos de orientação da fibra 

com relação à direção da carga aplicado, influencia a resposta mecânica do laminado LC 

frente ao carregamento de tração uniaxial. 

 

4.3.2 Influência da Descontinuidade – SITUAÇÃO 2 

CP’s LCCO x CP’s LCCF – CP’s LCKO x CP’s LCKF  

 

Esta seção apresenta os resultados da influência da descontinuidade geométrica, 

caracterizada pela presença de furo concêntrico na seção longitudinal (com redução da seção 

transversal), nas propriedades mecânicas do laminado compósito híbrido LC, a partir do 

desenvolvimento de estudos comparativos. Para tanto, serão determinados os valores de 

perdas e/ou ganhos nessas propriedades, além do perfil tensão x deformação (curvas médias) 

incialmente envolvendo os CP’s LCCO e LCCF e em seguida os CP’s LCKO e LCKF 

frente ao ensaio de tração uniaxial.  

 

Curvas Médias 

 

As figuras 4.31 a e b, mostram os comportamentos mecânicos para os CP’s LCCO, 

LCCF, LCKO e LCKF obtidos no ensaio de tração uniaxial, através de suas curvas médias 

tensão x deformação. Em todas as respostas observa-se um perfil linearmente elástico até a 

fratura final dos CP’s, evidenciando que a presença ou não do furo concêntrico não influi 

nesse comportamento do laminado compósito LC.  
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                (a) 

 

                                                           (b) 

Figura 4.31 – Diagrama Comparativo – Curvas Médias: Tensão x Deformação. Influência da 

descontinuidade geométrica. (a) CP’s LCCO x LCCF; (b) LCKO x LCKF. 

 

A análise da influência da presença do furo concêntrico nos CP’s LCCF e LCKF 

quando comparada ao CP’s no estado original, ou seja, CP’s LCCO e LCKO, 

respectivamente, resultaram nas perdas (-) das propriedades mecânicas correspondendo aos 

seguintes valores: 
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Para CP’s LCCF sobre CP’s LCCO 

 

 Tensão última à tração: -31,40%; 

 Módulo de elasticidade: - 3,71%;  

 Deformação de ruptura: - 27,50%.  

 

Para CP’s LCKF sobre CP’s LCKO 

 

 Tensão última à tração: - 43,48%; 

 Módulo de elasticidade: - 9,31% e 

 Deformação de ruptura: - 35,90%.  

 

Os dados mostram que houve uma perda, em termos de Tensão Última, muito mais 

elevada do que as perdas registradas no Módulo de Elasticidade, independente da anisotropia, 

ou seja, tanto para o carregamento na direção fibra de carbono quanto na direção da fibra 

kevlar. 

Ressalta-se aqui que as perdas se devem à presença de um furo concêntrico, 

demonstrando a influência do furo no mesmo, devido à concentração de tensão existente. 

Esses resultados evidenciam alguns estudos na literatura que a presença de um furo 

concêntrico, de uma forma geral, nos laminados compósitos, altera o comportamento da 

rigidez desses materiais (Toubal, L., et al, 2005; Tinô, S. R. L. and Aquino, E. M. F., 2011). 

 As figuras 4.32, 4.33 e 4.34 evidenciam de forma mais clara a influência da presença 

do furo nas propriedades mecânicas do laminado LC, quando ensaiado na direção das fibras 

de carbono, ou seja, para os corpos de provas LCCO e LCKO.  
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Figura 4.32 – Gráfico comparativo da Tensão Última à tração – Influência da 

Descontinuidade Geométrica. 
 

 

 

Figura 4.33 – Gráfico comparativo do Módulo de Elasticidade à tração – Influência da 

Descontinuidade Geométrica. 
 

 

 

Figura 4.34 – Gráfico comparativo da Deformação de Ruptura (alongamento) à tração. 

Influência da Descontinuidade Geométrica. 
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 Para a deformação de ruptura, houve uma razão proporcional com a tensão última, ou 

seja, a presença do furo concêntrico levou a uma perda da resistência em proporções 

semelhantes à perda da deformação de ruptura, levando em conta o nível de dispersão entre 

esses parâmetros. 

 Com relação ao comportamento do laminado LC ensaiado na direção das fibras 

kevlar, ou seja, os CP’s LCKO e LCKF, as figuras 4.35, 4.36 e 4.37 mostram de forma mais 

clara as alterações sofridas nas propriedades mecânicas frente à presença do furo concêntrico. 

 

 

Figura 4.35 – Gráfico comparativo da Tensão Última à tração – Influência da 

Descontinuidade Geométrica. 

 

 

Figura 4.36 – Gráfico comparativo do Módulo de Elasticidade à tração – Influência da 

Descontinuidade Geométrica. 
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Figura 4.37 – Gráfico comparativo da Deformação de Ruptura (alongamento) à tração. 

Influência da Descontinuidade Geométrica. 

 

Alguns estudos na literatura envolvendo o processo de hibridização juntamente com a 

presença de descontinuidade geométrica em laminados compósitos, destaque se dá para o 

trabalho de Tinô, S. R. L., et al., 2014, onde em seus estudos em um laminado compósito 

híbrido constituído de diferentes  camadas de tecidos bidirecionais de fibra de vidro/E/fibra de 

juta (processo de hibridização diferente do laminado LC) e com presença de um furo 

concêntrico, também normatizado, encontraram perdas na resistência última de 19% e de 

7,6% para o módulo de elasticidade. 

Já trabalhos envolvendo tecidos bidirecionais como reforço, porém com um único tipo 

de fibras, no caso fibras de vidro/E, Tinô, S. L. L., 2014, encontrou perdas na resistência 

última de 18,01% e ganho de 3,96% para o módulo de elasticidade, quando as fibras estão a 

0/90º com relação à direção da carga aplicada. No entanto, o mesmo trabalho mostra que 

quando a direção das fibras está à ±45º com relação à direção da carga, os corpos de prova 

com furos concêntricos aumentaram seu módulo de elasticidade em 11,28% enquanto se 

registrava perda na resistência última de 11,43%. Resumindo, a presença do fenômeno da 

concentração de tensão em laminados compósitos pode afetar de forma diferenciada suas 

propriedades mecânicas de resistência e rigidez. 

 

 Propriedades Mecânicas Residuais – Influência do furo para o estado original 

 

Os estudos comparativos envolvendo as propriedades residuais de Resistência e 

Módulo de elasticidade para os corpos de prova com furos concêntricos têm como referência 
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o laminado LC no estado original.  Ressalta-se aqui que os valores das propriedades residuais 

aqui determinadas são unicamente em função da presença do furo concêntrico. 

A Resistência e o Módulo Residuais para os CP´s LCCO/LCCF e LCKO/LCKF 

foram calculados, de acordo com as equações 4.1 e 4.2 respectivamente: 

 

Para CP’s LCCO/CP’s LCCF 
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 Onde 
LCC

OF
RS  e 

LCC

OF
RM  correspondem a Resistência Residual e o Módulo de 

Elasticidade Residual do laminado compósito LC com as fibras de carbono na direção da 

carga aplicada, com presença do furo concêntrico, respectivamente.  

 

Para CP’s LCKO/CP’s LCKF 

 

 56,0
35,381

55,215


MPa

MPa
RS

LCKO

LCKF

SD

CDLCK

OF







                                                        (4.3) 
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         Onde 
LCK

OF
RS  e 

LCK

OF
RM  correspondem a Resistência Residual e o Módulo de 

Elasticidade Residual do laminado compósito LC com as fibras kevlar na direção da carga 

aplicada, com presença do furo concêntrico, respectivamente.  

 Mais uma vez ressalta-se o comportamento do tecido híbrido com alta propriedade de 

anisotropia, ou seja, sua influência de forma danosa e mais intensa para o caso de resistência 

mecânica quando comparada ao módulo elástico dos laminados compósitos reforçados com 

esse tipo de tecido.  
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4.3.3 Influência da Anisotropia e com descontinuidade – SITUAÇÃO 3 

 CP’s LCCF x CP’s LCKF  

 

 Nesta seção são apresentados os resultados da influência da anisotropia (orientação do 

tipo de fibra com relação à direção de aplicação da carga) só que nesse caso os corpos de 

provas já com a presença do furo concêntrico. Inicialmente são mostrados os perfis tensão x 

deformação (curvas médias), ver figura 4.38, dos CP’s LCCF e LCKF frente ao ensaio de 

tração uniaxial.  

 Ainda em análise aos resultados da figura 4.38, observa-se que nesse estudo 

comparativo, como comentado antes, o perfil tensão x deformação linear até a fratura dos 

corpos de prova não é alterado, porém fica nítida a superioridade da influência da anisotropia 

sobre a presença do furo concêntrico, já que perfil semelhante é encontrado na figura 4.27. 

 

 

Figura 4.38 – Diagrama Comparativo – Curvas Médias: Tensão x Deformação. Influência da 

anisotropia com descontinuidade geométrica. CP’s LCCF x LCKF. 

 

 Esse estudo comparativo tem também como base o fato de se conhecer qual a situação 

ideal (menos danosa) de quais tipos de fibras deve estar na direção da carga aplicada quando 

em presença do fenômeno da concentração de tensão. Neste sentido, as figuras 4.39, 4.40 e 

4.41 mostram as alterações ocorridas nas propriedades mecânicas do laminado compósito LC. 
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Figura 4.39 – Gráfico comparativo da Tensão Última à tração – Anisotropia com 

Descontinuidade Geométrica. 

 

 

Figura 4.40 – Gráfico comparativo do Módulo de Elasticidade à tração – Anisotropia com 

Descontinuidade Geométrica. 

 

 

 

Figura 4.41 – Gráfico comparativo da Deformação de Ruptura (alongamento) à tração. 

Anisotropia com Descontinuidade Geométrica. 
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As perdas (-) ou ganho (+) registrados no estudo comparativo apresentado, envolvendo 

os CP’s LCCF e LCKF, podem ser resumidos nos seguintes valores: 

 

 Tensão última à tração: - 23,56%; 

 Módulo de elasticidade: - 35,75% e 

 Deformação de ruptura: + 20,79%.  

 

O estudo comparativo envolvendo a influência da anisotropia, só que nesse caso, os 

corpos de provas já com a presença do furo concêntrico, pode ser avaliado a partir das 

resistências residuais e módulos residuais, ou seja, capacidade do laminado compósito LC de 

“guardar” sua capacidade de suporte de carga e de propriedades elásticas. 

 

 Resistência Residual LCCF x Resistência Residual LCKF: +21,05%; 

 Módulo Residual LCCF x Módulo Residual LCKF: + 5,49%;  

 

 Observa-se que tanto para a resistência quanto para o módulo elástico, as fibras de 

carbono orientadas na direção da aplicação da carga, guardam com superioridade suas 

propriedades frente à presença do fenômeno da concentração de tensão. 

 

4.3.4 Influência Simultânea da Anisotropia/Descontinuidade – SITUAÇÃO 4 

CP’s LCCO x CP’s LCKF  

 

 O estudo comparativo a ser abordado nessa seção tem como objetivo conhecer a 

situação mais crítica em termos de influência simultânea da presença tanto da anisotropia 

quanto da descontinuidade geométrica (furo concêntrico) nas propriedades mecânicas do 

laminado compósito LC. Essa situação, por lógica, está relacionada às maiores perdas 

ocorrida nessas propriedades, ou seja, partindo da situação de maior desempenho do 

laminado, CP’s LCCO, e finalizando na situação menor desempenho desse laminado, caso 

dos CP’s LCKF.     
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 Esse estudo inicia-se com a demonstração das curvas médias tensão x deformação para 

os corpos de prova envolvidos, registrando-se mais uma vez nenhuma influência nesse 

comportamento por parte da anisotropia e furo concêntrico. No entanto, já se pode observar o 

forte efeito desses fatores nos valores de suas propriedades mecânicas. 

 

 

Figura 4.42 – Diagrama Comparativo – Curvas Médias: Tensão x Deformação. Influência 

simultânea da anisotropia e descontinuidade geométrica. CP’s LCCO x LCKF. 

  

  Essas diferenças nos valores, em termos percentuais, nas propriedades de tensão 

última, módulo de elasticidade e deformação de ruptura, frente ao carregamento de tração 

uniaxial, foram determinadas a partir dos dados obtidos nos respectivos ensaios, resultam:  

 

 Tensão última à tração: - 47,56%; 

 Módulo de elasticidade: - 38,14%; 

 Deformação de ruptura: - 12,44%.  

 

Ao serem registradas essas diferenças, aqui caracterizadas como perdas (-) nas 

propriedades mecânicas de resistência, rigidez e deformação, frente ao carregamento de tração 

uniaxial, verifica-se que as mesmas não resultam de uma soma direta desses efeitos por 

separado, conforme tabelas 4.4 e 4.7.  
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4.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES – Critérios de falhas: PSC e ASC   

 

Estudos na literatura mostram que alguns critérios foram desenvolvidos com o 

objetivo de predizer a Resistência Residual dos materiais compósitos quando em presença de 

furo circular, e destaque pode ser feito para os critérios de falhas Point Stress Criterion (PSC) 

e Average Stress Criterion (ASC).  

Como mencionado no capítulo referente à revisão bibliográfica, o critério PSC assume 

que a falha ocorre quando a tensão σy, a certa distância característica do, longe da 

descontinuidade geométrica, é igual ou superior a resistência última do laminado sem 

presença de descontinuidade geométrica (σo). Desta forma, a Resistência Residual pode ser 

determinada pelas equações 2.5 e 2.6: 
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Já o critério ASC assume que a falha ocorre quando a tensão média, σy, a certa 

distância característica ao, iguala-se a resistência última do laminado sem presença de 

descontinuidade geométrica (σo). Desta forma, a Resistência Residual pode ser calculada pelas 

equações 2.8 e 2.9: 
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4.4.1 Resultados semiempíricos: Corpos de Prova LCCF 

 

O valor da RS determinada experimentalmente para o caso dos CP com presença de 

furos concêntricos e ensaiados na direção das fibras de carbono (CP LCCF) é mostrado na 

equação 4.1, ou seja, RS = 0,68. 
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Em análise sobre o comportamento mecânico exibido pelos CP LCCF e referente ao 

módulo elástico, observa-se que a presença do furo concêntrico não altera essa propriedade do 

laminado, ver figura 4.31 (a). Neste sentido, o fator de concentração de tensão a ser usado 

para o cálculo semiempírico das distâncias do e ao pode ser admitido como dependente apenas 

dos parâmetros geométricos R (raio) e W (largura) dos CP. De acordo Shigley, J. E. and 

Mischke, C. R., 1998, o valor é de K=2,58. Conhecidos, portanto, os valores de K, de R (3 

mm) e da RS experimental (equação 4.1), encontram-se, substituindo nas equações 2.5 e 2.8, 

os valores das distâncias características do e ao experimentais para ambos os critérios, ver 

tabela 4.8.  

 

Tabela 4. 8 – Valores de do e ao para os CP LCCF. 

FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO- K 
PSC 

do (mm) 

ASC 

ao (mm) 

2,58 1, 75  4,50 

 

4.4.2 Resultados semiempíricos: Corpos de Prova LCKF 

 

Raciocínio análogo ao usado para os CP LCCF foi utilizado para o cálculo das 

distancias d0 e a0 no caso dos CP LCKF, uma vez que a presença do furo concêntrico também 

não influenciou o comportamento do módulo elástico quando ensaiados na direção das fibras 

kevlar, ver figura 4.31 (b). Com o valor da RS (equação 4.2, RS = 0,56), R = 3,0mm e K = 

2,58, os valores das distâncias características d0 e a0 para ambos os critérios são mostrados na 

tabela 4.9. 

 

Tabela 4.9 – Valores de do e ao para os CP’s LCKF. 

FATOR DE CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO- K 
PSC 

do (mm) 

ASC 

ao (mm) 

2,58 1,02 2,35 

 

 

Em análise dos resultados obtidos, os mesmos mostram coerência com o alto 

percentual de perda na capacidade de suporte de carga do laminado compósito LC quando em 

presença do furo concêntrico. Esse comportamento mostra uma alta concentração de tensão 

quando comparado a outros resultados obtidos para diferentes tipos laminados compósitos, 

sejam híbridos ou a base de mantas e tecidos de um único tipo de fibras, Tinô, S. R. L., 2014; 

Tinô, S. R. L. and Aquino, E. M. F., 2011.  
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4.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES – Modelagem Numérica  

  

Os resultados apresentados são baseados nos modelos IFA-CTPF/SF e IFA-

CTPF/CF apresentados no item 3.11. O procedimento numérico seguiu, basicamente, as 

seguintes etapas: 

      1) Validação do modelo IFA-CTPF/SF, referente aos CP sem furo. 

2) Validação do modelo IFA-CTPF/CF, referente aos CP com furo. 

      3) Parâmetros de validação do modelo semiempírico IFA-CTPF. 

 

4.5.1 Validação do modelo IFA-CTPF/SF. 

 Na simulação numérica dos CP’s sem furo no código ADINA foram utilizadas as 

propriedades mecânicas determinadas por intermédio das Curvas Médias dos ensaios 

apresentados na figura 4.27, do capítulo 04, para os CP’s LCCO e LCKO.  São estas: os 

módulos de elasticidade longitudinal na direção do carbono ou kevlar (Ex) e os módulos de 

elasticidade na direção ortogonal (Ey) apresentados na tabela 4.10. Outras características 

mecânicas requeridas na análise computacional como o módulo de elasticidade na direção da 

espessura dos CP’s (Ez), os módulos transversais (Gxy, Gxz, e Gyz), e os coeficientes de 

Poisson (xy, xz, e yz) foram extraídos da literatura (Cahn, R. W., et al., 1993) e são mostradas 

na tabela 4.11. 

 

Tabela 4.10 – Propriedades mecânicas decorrentes dos ensaios. 

Corpos de Prova 

Módulo de 

Elasticidade 

longitudinal (Ex) 

(GPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

transversal (Ey) 

(GPa) 

LCCO 9,44 6,44 

LCKO 6,44 9,44 

 

Tabela 4.11 – Propriedades mecânicas extraídas da literatura (Cahn, R. W., 1993). 

Corpos de 

Prova 

Módulo de 

Elasticidade 

(Ez) 

(GPa) 

Módulo de Elasticidade 

tangencial 

(GPa) 

Coeficiente de Poisson 

  Gxy Gxz= Gyz xy xz= yz 

LCCO 5,60 6,40 2,10 0,38 0,25 

LCKO 5,60 2,10 6,40 0,25 0,38 
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 Com os valores apresentados nas tabelas 4.10 e 4.11, na análise levada ao colapso dos 

corpos de prova foram determinadas as curvas de Tensão x Deformação mostradas nas figuras 

4.43(a) e 4.43(b), com configurações próximas àquelas decorrentes dos ensaios, comprovando 

que os modelos representam adequadamente as condições de ruptura do material. 

 

 

 

(a) Corpo de prova LCCO 

 

(b) Corpo de prova LCKO 

 

Figura 4.43 – Curva tensão x deformação para os CP’s sem furo.  

 

 

 

4.5.2 Validação do modelo IFA-CTPF/CF. 

 Metodologia semelhante foi empregada para os corpos de prova com furo, ou seja, os 

CP’s LCCF e LCKF, na avaliação computacional do comportamento do material na situação 

de colapso.  As propriedades mecânicas utilizadas foram obtidas das curvas médias de Tensão 

x Deformação dos experimentos (ver figura 4.42) e da literatura (Cahn, R. W. et al., 1993), 

conforme mostram as tabelas 4.12 e 4.13: 

 

Tabela 4.12 – Propriedades mecânicas decorrentes dos ensaios. 

Corpos de Prova 

Módulo de 

Elasticidade 

longitudinal (Ex) 

(GPa) 

Módulo de 

Elasticidade 

transversal (Ey) 

(GPa) 

LCCF 9,09 5,84 

LCKF 5,84 9,09 
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Tabela 4.13 – Propriedades mecânicas extraídas da literatura (Cahn, R. W. – 1993). 

Corpos de 

Prova 

Módulo de 

Elasticidade 

(Ez) 

(GPa) 

Módulo de Elasticidade 

tangencial 

(GPa) 

Coeficiente de Poisson 

  Gxy Gxz= Gyz xy xz= yz 

LCCF 5,60 6,40 2,10 0,38 0,25 

LCKF 5,60 2,10 6,40 0,25 0,38 

  

As curvas Tensão x Deformação numéricas foram, então, confrontadas com as obtidas 

nos ensaios. O comportamento pode ser visualizado nas figuras 4.44(a) e 4.44(b).  

Novamente, a aproximação é satisfatória indicando que a simulação de colapso dos modelos é 

adequada.  Com base nesta afirmativa pode-se, numericamente, obter as curvas 

representativas do campo de tensões nas vizinhanças da descontinuidade e exibidas nas 

figuras 4.45 e 4.46, para os CP’s LCCF e LCKF, respectivamente.  Nestas, para efeito de 

comparação, foram inseridas as curvas analíticas obtidas segundo a equação (2.10) 

apresentada no capítulo 2. Observa-se que a tensão máxima ocorre na borda do furo, ou seja, 

na coordenada igual a 3,0 mm, decaindo na direção das bordas do corpo de prova (coordenada 

igual a 18,0 mm). 

 

 

(a) Corpo de prova LCCO 

 

 

(b) Corpo de prova LCKO 

Figura 4.44 – Curva Tensão x Deformação para os CP’s com furo. 

 

 

 Apresentam-se, a seguir, as curvas de tensão na região da descontinuidade (furo 

concêntrico) para os modelos e referentes aos CP’s LCCF e LCKF: 
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Figura 4.45 – Curva de tensão analítica x numérica na vizinhança do furo para os CP´s 

LCCF. 

 

 

 

 

Figura 4.46 – Curva de tensão analítica x numérica na vizinhança do furo para os CP´s 

LCKF. 

 

 A concordância entre as curvas analítica e numérica na região da descontinuidade é 

satisfatória e a partir delas determinam-se parâmetros que validam o modelo empírico 

proposto neste trabalho. 
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4.5.3 Parâmetros de validação do modelo semiempírico IFA-CTPF 

 

a) Tensões Médias. 

 

 A área abaixo das curvas de tensão numérica para os corpos de prova LCCF e LCKF 

fornecem, considerando-se a seção efetiva na região da descontinuidade igual a 1,5 cm, as 

seguintes tensões médias mostradas na tabela 4.14: 

 

Tabela 4.14 – Comparação entre tensões médias últimas: numérica e experimental. 

Corpos de 

Prova 

Área 

(MPa cm) 
média numérica 

(MPa) 

média experimental 

(MPa) 

Erro 

(%) 

LCCF 520,61 347,07 337,00 2,99 

LCKF 395,99 263,99 258,28 2,21 

 

 Onde: 

                                                    

 

𝐸𝑟𝑟𝑜 =   
σ𝑚é𝑑𝑖𝑎  𝑛𝑢𝑚 é𝑟𝑖𝑐𝑎 − σ𝑚é𝑑𝑖𝑎  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

σ𝑚é𝑑𝑖𝑎  𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 . 100 

 
 

 As tensões médias obtidas pela simulação numérica são próximas aos valores obtidos 

experimentalmente, indicando que os modelos matemáticos utilizados são adequados para a 

avaliação das distâncias características do e ao associadas aos critérios de falha PSC e ASC, 

respectivamente. 

 

b) Critério de falha PSC. 

 A distância característica do definida pelo critério PSC é determinada como sendo a 

distância medida a partir da borda da descontinuidade até a coordenada em que a tensão se 

iguala à tensão média do corpo de prova sem furo.  De forma gráfica, a partir das curvas 

apresentadas nas figuras 4.45 e 4.46, foram obtidos os valores de do para os CP’s LCCF e 

LCKF, ilustrados nas figuras 4.47 e 4.48.  A tabela 4.15 mostra os valores calculados do 

parâmetro citado e da resistência residual (RS) decorrente da consideração do Fator de 

Concentração K (geométrico) e igual a 2,58, segundo a equação 2.5. 

 

4.3 
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Figura 4.47 – Distância Característica do para os CP’s LCCF. 

 

 

 

Figura 4.48 – Distância Característica do para os CP’s LCKF. 

 

 

Tabela 4.15 – Valores de do e da Resistência Residual. 

Corpos de Prova 
média experimental 

sem furo - (MPa) 
do (mm) RS 

LCCF 411,00 1,99 0,713 

LCKF 381,35 1,12 0,580 
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 Comparando os valores de do calculados experimentalmente e apresentados nas tabelas 

4.8 e 4.9, ou seja, iguais a 1,75 mm para o LCCF e 1,02 mm para o LCKF, verifica-se uma 

aproximação satisfatória aos valores da tabela 4.15.  As Resistências Residuais obtidas dos 

valores de ensaio e iguais a 0,68 para o LCCF, e 0,56 para o LCKF apresentam erro de 

4,85% para o LCCF e de 3,57% para o LCKF, indicando que a simulação computacional 

forneceu resultados coerentes e adequados ao critério em avaliação.  

 

c) Critério de falha ASC. 

 A distância característica ao, segundo o critério ASC, é a distância medida a partir da 

borda da descontinuidade até a coordenada na qual se tem a tensão média calculada até esta 

coordenada equivalente à tensão média do corpo de prova sem furo.  De forma gráfica, 

corresponde à coordenada em que as áreas acima e abaixo da linha de tensão média se 

igualam.  As figuras 4.49 e 4.50 permitem visualizar este procedimento; a tabela 4.16 mostra 

os valores calculados de ao para os CP’s LCCF e LCKF, e da resistência residual (RS) 

decorrente da consideração do Fator de concentração K (geométrico) e igual a 2,58. 

Os valores de ao calculados experimentalmente e apresentados nas tabelas 4.8 e 4.9 

são 4,50mm e 2,35mm para o LCCF e para o LCKF, respectivamente.  De forma semelhante 

ao critério PSC, verifica-se a aproximação razoável, tendo em vista todas as aleatoriedades 

dos envolvidas nos experimentos, entre os valores calculados.  O erro estimado para as 

Resistências Residuais são 6,32% e 6,61% para o LCCF e LCKF, respectivamente, 

indicando, novamente, resultados muito satisfatórios para a análise realizada.  

 

Figura 4.49 – Distância Característica ao para os CP’s LCCF. 
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Figura 4.50 – Distância Característica ao para os CP’s LCKF. 

 

Tabela 4.16 – Valores de ao e da Resistência Residual. 

Corpos de Prova 
média experimental 

sem furo - (MPa) 
ao (mm) RS 

LCCF 411,00 6,71 0,723 

LCKF 381,35 3,15 0,597 

 

 A aproximação satisfatória dos valores de do e ao e as respectivas Resistências 

Residuais fornecem indícios para uma forma alternativa interessante para a avaliação do 

comportamento do compósito híbrido. Esta ideia fundamenta o modelo semiempírico ora 

proposto que consiste em se efetuar computacionalmente a simulação até o colapso do 

material e, tendo-se o conhecimento prévio das propriedades mecânicas do material e de seu 

comportamento perfeitamente linear (que permite a utilização do K geométrico igual a 2,58), 

determinar de forma gráfica, a partir das curvas de tensão na região do furo, as distâncias do e 

ao e os valores de resistências residuais.   

Dos resultados apresentados conclui-se que o critério PSC é mais adequado para a 

avaliação do material, pois os valores obtidos computacionalmente são os que mais se 

aproximam dos experimentais. Esse fato corrobora com verificação de uma região de 

concentração mais intensa e localizada na vizinhança do furo, isso devido aos baixos valores 

encontrados para as Resistências Residuais (propriedade característica dos tecidos híbridos 

com alta influência da anisotropia) quando comparado a valores na literatura, Tinô, S. R. L., 

2014; Tinô, S. R. L. and Aquino, E. M. F., 2011. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusões 
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5. CONCLUSÕES 

 
• Os ensaios de densidade volumétrica e de calcinação mostraram que a densidade e os 

percentuais de fibras e resina do laminado compósito híbrido LC são compatíveis com a 

densidade da resina utilizada e com os percentuais de fibras do Tecido Híbrido CKS-

220; 

• Os ensaios de tração uniaxial, no caso do estado original, mostraram que a anisotropia, 

ou seja, a dependência da orientação da fibra com relação à direção da carga aplicada, 

não influenciou no perfil entre a tensão e a deformação do laminado compósito LC, já 

que o comportamento linearmente elástico até a fratura dos CP’s foi observado em 

ambos os CP’s LCCO e LCKO; 

• A influência da anisotropia foi extremamente forte com relação às propriedades 

mecânicas do laminado, onde foi registrada melhores propriedades para o caso dos CP’s 

LCCO, ou seja, quando a carga foi aplicada na direção da fibra de carbono; 

• Ainda com relação às propriedades mecânicas, observou-se, perdas na resistência e na 

rigidez dos CP’s LCKO sobre os CP’s LCCO de 7,23% e 31,78%, respectivamente;  

• A influência da presença de descontinuidade geométrica no comportamento mecânico do 

laminado compósito híbrido LC, mostrou que a presença do furo concêntrico não influiu 

no perfil entre a tensão e deformação, ou seja, assim como no estado original, o 

comportamento foi de linearmente elástico até a fratura dos CP’s independente da 

propriedade da anisotropia. Com isso se pode concluir que esse comportamento é uma 

propriedade intrínseca do tecido híbrido associado à resina epóxi éster vinílica; 

• A presença do furo concêntrico influenciou diretamente na resposta do laminado 

compósito híbrido LC, já que, mesmo independente da propriedade de anisotropia, ou 

seja, quando se compara os mesmos CP’s no estado original e com furo, as propriedades 

mecânicas foram alteradas em seus valores; 

• Para o caso da carga aplicada na direção das fibras de carbono, foram registradas as 

perdas mais fortes na resistência (31,40%) do que na rigidez (3,71%), para os CP’s com 

presença de furos concêntricos; 

• Com relação ao caso da carga aplicada na direção das fibras Kevlar, comportamento 

semelhante ao caso da carga aplicada na direção das fibras de carbono foi observado, 

porém de forma mais intensa. Foram registradas maiores perdas com relação à 
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resistência (43,48%) quando comparada à rigidez (9,31%), para o caso dos CP’s com 

furo concêntrico; 

• A hibridização do tecido de reforço resultou em dispersões consideradas baixas, dentro 

dos Plásticos Reforçados com Fibras, para todos os ensaios realizados independente da 

propriedade de anisotropia e da presença de descontinuidade geométrica (furo 

concêntrico); 

• A influência da anisotropia e com a presença do furo concêntrico, caso dos CP’s LCCF 

e LCKF, mostra perdas nas propriedades mecânicas de resistência (23,56%) e de rigidez 

(35,75%) dos CP’s LCKF sobre os CP’s LCCF; 

• Com relação ao estudo da influência simultânea da anisotropia e descontinuidade 

geométrica, caso dos CP’s LCCO e LCKF, resultou nas maiores perdas nas 

propriedades para o caso dos CP’s LCKF. Essa foi considerada a situação mais crítica, 

já que a perda na resistência foi de 47,56%, enquanto que na rigidez foi de 38,14%; 

• Com a observação da pouca influência da presença do furo concêntrico no módulo de 

elasticidade do laminado, independente da propriedade de anisotropia o Fator de 

Concentração Geométrico pode ser considerado como medida do fenômeno da 

concentração no laminado compósito LC; 

• A anisotropia influenciou diretamente na determinação das propriedades residuais de 

resistência e módulo de elasticidade, registrando uma perda mais intensa para os CP’s 

LCKF; 

• Os modelos propostos IFA-CTPF/SF e IFA-CTPF/CF mostraram resultados 

satisfatórios nas predições das curvas médias tanto para os CP’s no estado original 

quanto para os CP’s no caso da presença de furo concêntrico, respectivamente, e 

independente da propriedade de anisotropia; 

• O modelo IFA-CTPF/CF juntamente com critérios de falhas PSC e ASC determinou as 

curvas de tensão na vizinhança do furo concêntrico tanto para os CP’s LCCF quanto 

para os CP’s LCKF; 

• O modelo IFA-CTPF/CF determinou de forma satisfatória as distâncias características 

da "região de concentração de tensão" a0 e d0, mostrando que a propriedade de 

anisotropia influenciou diretamente nos resultado obtidos, com valores menores para o 
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caso dos CP’s LCKF, condizentes com as menores propriedades residuais de resistência 

e módulo de elasticidade; 

• Os critérios de falhas PSC e ASC e os valores de a0 e d0 determinados no modelo IFA-

CTPF/CF, proporcionaram com precisão o cálculo das Resistências Residuais dos CP’s 

LCCF e LCKF, já que as diferenças percentuais se mostraram dentro da margem de 

dispersão dos resultados encontrados experimentalmente; 

• Na predição da Resistência Residual os resultados mostraram que o critério de falha 

PSC mostra maior precisão independente da propriedade de anisotropia presente no 

tecido híbrido; 

• Quanto ao comportamento à fratura dos CP’s LCCO, LCKO, LCCF e LCKF 

apresentaram fratura final do tipo LGM (Lateral Gage Middle); 

• Na análise micrográfica do dano final observou-se características de dano como fratura 

de fibras, fratura adesiva (desaderência na interface fibra/matriz), Esgarçamento das 

fibras kevlar, além da fratura coesiva na matriz, para todos os CP’s analizados. Os CP’s 

ensaiados na direção das fibras Kevlar mostraram um processo de fissuração na matriz 

mais intenso quando comparados aos CP’s ensaiados na direção das fibras de carbono; 

• Ressalva se faz para a ausência do tipo de dano caracterizado pela desaderência entre as 

camadas do laminado, ou seja, da delaminação em todos os CP’s ensaiados. 

• De uma forma geral, a formação e propagação da fratura ficam na dependência dos 

parâmetros estudados, ou seja, anisotropia do reforço, presença ou não do furo 

concêntrico. 
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