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RESUMO 

Os crescentes desenvolvimentos tecnológicos e econômicos convergem para a necessidade de 

criação de materiais cada vez mais eficientes, os quais buscam unir alto desempenho e baixo 

custo. Os compósitos surgem como solução para substituição de materiais convencionais, por 

serem desenvolvidos para aplicações especificas, podendo apresentar características 

desejadas. Os tecidos híbridos aplicados em compósitos fibrosos, se projetados 

adequadamente, possibilitam uma melhoria ainda maior no rendimento, já que, 

diferentemente dos tecidos convencionais, os tecidos híbridos combinam fibras diferentes 

com alinhamento dependente do tipo de solicitação de carga, podendo obter um material mais 

eficiente. Neste trabalho, foram realizadas análises com o intuito de estudar o comportamento 

de uma lâmina de compósito reforçado por tecido híbrido bidirecional vidro/carbono em 

presença de descontinuidades geométricas. Para a realização desse estudo o compósito foi 

fabricado a partir do processo de moldagem manual (hand-lay up). A partir dos ensaios 

realizados, de acordo com as normas da ASTM, obtiveram-se as características e propriedades 

do material (Percentual mássico e volumétrico de fibras, gráficos de tensão x deformação, 

resistência última e módulo de elasticidade). Foram analisadas configurações com as fibras 

alinhadas nas direções principais (0° e 90°) e em ângulo (30°, 45° e 60°). A lâmina obteve um 

percentual mássico total de fibras de 38,98%, sendo 19,49% de fibra de vidro e 19,49% de 

fibra de carbono. Já para o percentual volumétrico obtiveram-se os seguintes resultados: 

10,91% de fibra de vidro e 14,88% de fibra de carbono. A partir dos resultados obtidos nos 

ensaios de tração pôde-se observar que os materiais com fibras em ângulo apresentam 

resistência inferior aos com alinhamento na direção principal e ao mesmo tempo apresentaram 

maiores alongamentos. A resistência residual apresentou resultados semelhantes tendo valores 

em torno de 0,774, exceto para o material com angulação de 30°, o qual apresentou um valor 

de 0,676. Diante dos resultados encontrados, torna-se evidente que a descontinuidade 

geométrica é um fator relevante na resistência deste compósito e deve ser considerada. 

Palavras-chave: tecido híbrido; resistência residual; descontinuidades geométricas; processo 

de moldagem manual. 
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ABSTRACT 

The technological and economic development growing converge to the necessity of create 

increasingly efficient materials, which seek to combine high performance and low cost. The 

composites appear as solution to substitute conventional materials, because they are 

developed for specific applications and may have desired characteristics. Hybrid fabrics 

applied to fibrous composites, if adequately designed, allow an even greater improvement in 

efficiency, since, unlike conventional fabrics, these combine different fibers with different 

load-dependent alignment and can obtain a more efficient material. In this work, analyzes 

were carried out with the aim of studying the behavior of a composite lamina reinforced by bi 

- directional (glass/carbon) hybrid fabric in presence of geometric discontinuities. In order to 

carry out this study, the composite material was fabricated from the manual molding process 

(hand-lay up). From the tests performed, according to ASTM standards, the characteristics 

and properties of the material were obtained (mass and volume percentages of fibers, stress-

strain curve, ultimate strength and modulus of elasticity). Configurations were made with 

fibers aligned in the main directions (0° and 90°) and at angles (30°, 45° and 60°). The 

composite lamina had a total mass percentage of fibers of 38.98%, being 19.49% of glass 

fiber and 19.49% of carbon fiber. For the volumetric percentage, the following results were 

obtained: 10.91% of glass fiber and 14.88% of carbon fiber. From the results obtained in the 

stress tests it was noted that the materials with angled fibers have lower resistance than those 

with alignment in the main direction and at the same time they presented greater stretches. 

The residual strength presented similar results having values around 0.774, except for the 

material with 30° angulations', which presented a value of 0.676. Considering the found 

results, it is evident that the geometric discontinuity is a relevant factor in the strength of this 

composite and should be considered. 

Keywords: hybrid fabric; residual resistance; geometric discontinuity; hand-lay up.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento econômico e o desenvolvimento crescente da indústria aumentam a 

necessidade de produtos mais otimizados e apropriados ao consumidor, tornando os mesmos 

mais confiáveis, duráveis e com características que se adéquam a sua aplicação final. Neste 

sentido, a evolução da área de engenharia de materiais tem tomado papel importante, 

principalmente no que diz respeito aos compósitos, pois os mesmos podem ser fabricados 

com características especificas de modo a se adequar a natureza da aplicação. 

 Desta forma, os compósitos estão sendo cada vez mais aplicados. Porém esses 

materiais apresentam comportamentos complexos e suas propriedades podem variar com 

inúmeros fatores, como por exemplo: tipo de matriz; tipo de reforço; percentual dos 

constituintes; alinhamento do reforço; configuração; e outras.  

 Um dos caminhos utilizados para a otimização desses materiais é através da 

hibridização do compósito, combinando diferentes tipos de reforços, utilizando para direções 

de menores cargas, materiais que possuem resistência inferior e baixo custo, e para as 

direções de maiores solicitações, materiais mais nobres que possuem resistência elevada. 

Outro ponto importante que deve ser verificado é a questão da presença de 

descontinuidades geométricas no material, pois as mesmas geram regiões de concentração de 

tensão, diminuindo a resistência do mesmo. Os estudos dessas descontinuidades são bem 

conhecidos para os materiais isotrópicos, porém, para materiais ortotrópicos e principalmente, 

para materiais com hibridização, ainda existe pouca informação a respeito. É muito comum a 

presença de descontinuidade geométrica (furos) nos materiais quando aplicados, por exemplo, 

a equipamentos, devido à necessidade de elementos de união como parafusos e/ou rebites. 

Desta forma, a sua influência deve ser conhecida e considerada durante um projeto. 

Em virtude da necessidade do conhecimento dessa influência, este trabalho tem o intuito 

de estudar o comportamento mecânico de uma lamina de tecido de fibra de vidro/carbono 

com e sem a presença de descontinuidades geométricas. A matriz utilizada para a fabricação 

foi a resina ester-vinílica. Para obtenção do compósito aplicou-se o processo de fabricação por 

moldagem manual (hand lay-up).  
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1.1. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades mecânicas de uma lâmina de 

utilizando um tecido hibrido bidirecional vidro/carbono em resina ester-vinílica, com e sem a 

presença de descontinuidade (Furo na seção transversal). 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para alcançar o objetivo geral do trabalho, pôde-se listar alguns objetivos específicos 

preliminares. Eles são: 

 Obtenção das propriedades mecânicas do compósito laminar de tecido hibrido em 

matriz de resina ester-vinílica sem descontinuidade (CP)  quando submetido a 

carregamento uniaxial para diferentes ângulos de fibra (0°, 30°, 45°, 60° e 90°). 

 Obtenção das propriedades mecânicas do compósito laminar de tecido hibrido em 

matriz de resina ester-vinílica com descontinuidade (CPD)  quando submetido a 

carregamento uniaxial para diferentes ângulos de fibra (0°, 30°, 45°, 60° e 90°). 

 Estudo comparativo das propriedades obtidas dos compósitos CP e CPD com 

orientações de fibra de 0°, 30°, 45°, 60° e 90°. 

 Estudo da sensibilidade ao entalhe (descontinuidade geométrica) dos compósitos CP e 

CPD com orientações de fibra de 0°, 30°, 45°, 60° e 90°. 

 Analisar as fraturas obtidas após os ensaios realizados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Este capítulo apresentara os assuntos e conceitos necessários para o entendimento dos 

procedimentos e análises realizados ao longo deste trabalho, bem como as características do 

tipo de compósito estudado, desde os materiais utilizados até o processo de fabricação do 

mesmo. 

2.1.  COMPÓSITOS 

 O grande avanço das tecnologias, em especial nas indústrias de transportes 

(aeronáutica, marítima e automotiva), tem mostrado que os materiais convencionais como o 

aço, alumínio, materiais poliméricos convencionais e outros, não atendem as necessidades 

deste crescimento. Desta forma, buscam-se desenvolver materiais com propriedades 

peculiares às aplicações desejadas através da combinação de materiais com boas 

propriedades, os quais são conhecidos como compósitos (CALLISTER Jr., 2007). 

 De acordo com a norma ASTM D 3878-95 , os materiais compostos são constituídos 

de dois ou mais materiais, os quais são insolúveis entre si e quando combinados forma um 

material com características peculiares não encontradas em cada material em separado. 

 A norma NBR 13479-95 descreve que os materiais compostos são formados pela 

combinação de dois ou mais materiais para a obtenção de propriedades e características 

especificas. 

 Para Smith (1998), o compósito é constituído por uma mistura ou combinação de dois 

ou mais constituintes, sendo eles micro ou macro, que diferem na forma ou composição 

química e são insolúveis entre si. 

 Segundo Matthews e Rawlings (1994) os compósitos são formados por dois ou mais 

constituintes diferente macroscopicamente, os quais são separados por uma interface. Esses 

constituintes são classificados de duas formas, sendo eles a matriz, que é o constituinte 

continuo, e o reforço que é introduzido de forma dispersa na matriz e atua para aprimorar as 

propriedades mecânicas da mesma. 

 Desta forma, podemos definir os compósitos como sendo a junção de dois ou mais 

macro ou micro constituintes, o reforço e a matriz, insolúveis entre si, os quais apresentam 
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propriedades diferentes antes do processo de fabricação e ao final do processo como sendo 

um só material. 

2.1.1. Aplicações 

 A evolução das tecnologias trouxe a tona à necessidade de utilização materiais de alto 

rendimento e com propriedades especificas. Os compósitos, como forma de solução, passaram 

a ser aplicados em diversas áreas da engenharia como: indústria automobilística; indústria 

aeronáutica; indústria naval; e outras. 

 A Boeing, maior indústria aeronáutica do mundo, aplica os materiais compostos em 

quase toda a estrutura das aeronaves, como apresentado na ilustração do Boeing 787, Figura 

2.1.   

Figura 2.1. Materiais utilizados na confecção da aeronave Boeing 787.  

 

Fonte: Adaptado de Lewis (2014). 

 A Figura 2.2 apresenta a porcentagem de compósito em massa na aeronave Boeing 

787. Mesmo sendo quase na totalidade confeccionada em material composto, o percentual em 

massa desse material na Boeing 787 é de aproximadamente 50%. Isso mostra o quão eficiente 

esses materiais são em relação a apresentar boas propriedades mecânicas e baixa densidade. 
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Figura 2.2. Percentual em massa dos materiais utilizados na confecção do Boeing 787.  

 

Fonte: Adaptado de Lewis (2014). 

 De acordo com Lewis (2014), a aplicação de compósitos nas aeronaves pode reduzir 

em até 30% os custos com manutenção devido a esses materiais não apresentarem corrosão, 

que é um dos principais fatores que ocasionam reparos em uma aeronave. 

 Segundo Mårtensson et al (2015) o crescente desenvolvimento na indústria 

automobilística faz com que as exigências aumentem, como: a necessidade de maior conforto, 

melhor desempenho energético, maior segurança e outros fatores. Uma forma de suprir essas 

exigências é a substituição de matérias como aço por materiais compostos. 

 De acordo com a Scott Bader (2014) a utilização de compósitos em embarcações 

proporciona maior resistência e rigidez, permite uma boa relação resistência/peso, melhora a 

eficiência energética e torna o produto mais resistente ao ambiente. A Figura 2.3 apresenta um 

desenho esquemático do compósito utilizado pela Scott Bader na confecção das embarcações. 
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Figura 2.3. Desenho esquemático do compósito laminado aplicado nas embarcações da Scott Bader. 

  

Fonte: Scott Bader (2014). 

2.1.2. Classificação 

 Os compósitos são classificados de muitas formas por diversos autores. A norma NBR 

13479-95 classifica os compósitos em 5 classes. São elas: 

 Compósitos laminares: compostos por camadas de lâminas; 

 Compósitos particulados: onde o reforço é constituído de pequenas partículas; 

 Compósitos fibrosos: onde o reforço consiste em fibras; 

 Compósitos flocosos: onde o reforço é constituído por flocos; 

 Compósitos de esqueleto: onde há um esqueleto de matriz continua, preenchido por 

outro material. 

 De acordo com Hull e Clyne (1996) os compósitos podem ser divididos em dois 

grandes grupos que são: os naturais, que surgiram na natureza sem a ação do homem e os 

sintéticos, os quais são criados pelo homem. O autor subdivide ainda os compósitos sintéticos 

em macrocompósitos, que são possíveis distinguir os materiais bases a olho nu e os 

microcompósitos, os quais suas fases só podem ser identificadas com o auxilio de 

microscopia. A Tabela 2.1 apresenta a classificação de acordo com a natureza dos 

constituintes. 
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Tabela 2.1.Classificação dos compósitos de acordo com a natureza dos constituintes. 

NATUREZA DOS MATERIAIS     EXEMPLOS 

Naturais 

- Músculos 

- Madeira 

- Osso 

Sintéticos 

Microcompósitos 
- Plástico 

reforçado 

Macrocompósitos 
- Concreto 

Armado 

 Fonte: Adaptado de Hull e Clyne (1996). 

 Hull e Clyne (1996) classificam também os compósitos de acordo com a forma, 

tamanho e forma de distribuição do reforço na matriz (Tabela 2.2), podendo esse encontrar-se 

em forma de fibras, a qual possui uma das dimensões muito maiores que as outras duas, em 

forma de particulado, possuindo as três dimensões expressivas, em forma de estrutura laminar 

que possui duas de suas dimensões expressivas e em forma multicomponentes, a qual utiliza 

duas ou mais das formas anteriormente citadas, conforme apresentado na Figura 2.4. 

Tabela 2.2.Classificação dos compósitos de acordo com a forma dos constituinte. 

         FORMA                  TAMANHO         DISTRIBUIÇÃO 

Fibras imersas em 

matrizes 

Contínua 
Alinhada ou 

aleatória 

Curta Aleatória 

Particulados imersos 

em matrizes 
Indefinido   Aleatória 

Estrutura laminar Indefinido 
Ordenada 

Aleatória 

Multicomponentes Indefinido 
Ordenada 

Aleatória 

Fonte: Adaptado de Hull e Clyne (1996). 
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Figura 2.4. Ilustração dos compósitos de acordo com a forma dos seus constituintes. 

 Fonte: Adaptado de Smith (1998) 

2.1.3. Compósitos fibrosos 

 Os compósitos fibrosos são materiais constituídos por dois elementos que estão 

aderidos um ao outro formando um novo material (MATTHEWS e RAWLINGS, 1994).  

 As fibras é o principal elemento que propicia a transferência de carga ao longo do 

material composto, enquanto que a matriz tem como função principal conferir forma, proteger 

o reforço das ações do ambiente e é considerado um transportador intermediário de carga. 

Desta maneira, as fibras devem ser agrupadas a uma matriz, ao passo que se isso não ocorrer, 

as fibras deixam de possuir a função estrutural de transferência de carga (MALLICK, 1988). 

 As fibras têm outra vantagem em relação aos demais tipos de reforços, já que 

apresentam uma alta relação de área superficial/unidade de volume, o que proporciona uma 

melhor transferência de carga e pode ter essa relação aumentada com o aumento da relação 

comprimento da fibra/diâmetro da fibra (MALLICK, 1988). 

 Conforme visto na seção 2.1.2, Hull (1988) classifica os compósitos fibrosos em duas 

classes, são elas: de fibras curtas e de fibras longas. Essas divisões ainda são subdivididas em 

alinhadas e aleatórias. 

 As fibras podem se apresentar como forma de tecidos (uniaxial, biaxial e triaxial) ou 

em forma de manta (Figura 2.5), as quais apresentam orientação aleatória (BANNISTER, 

2001; CHOU et al, 1986; TSAI et al, 2000). 
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Figura 2.5. Configurações comumente utilizadas na fabricação de compósitos poliméricos.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

2.1.4. Matrizes poliméricas  

 Os compósitos avançados mais comumente utilizados são os compósitos de matrizes 

poliméricas. Isso ocorre, pois esses tipos de materiais possuem baixo custo, alta resistência e 

facilidade de fabricação (KAW, 2006). 

 Segundo Callister Jr. (2007) as matrizes poliméricas são componentes orgânicos 

formados por cadeias de ligações de carbono e hidrogênio. Possuem elevado peso molecular e 

são produto de reações de polimerização por adição ou condensação de diferentes 

componentes. 

 De acordo com Fontes (2013) as matrizes poliméricas podem ser classificadas a partir 

dos métodos de preparação da estrutura química e do comportamento mecânico. Pela primeira 
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forma de classificação os polímeros podem ser classificados como em etapas. As reações 

poliméricas possibilitam a formação de diferentes tipos de cadeias poliméricas, as quais 

podem ser classificadas como: cadeia linear sem ou com ramificações; cadeia com ligações 

cruzadas, reticuladas ou tridimensionais.  

 As propriedades físico-químicas dos polímeros estão diretamente relacionadas às 

variações estruturais do mesmo, principalmente nas propriedades de solubilidade e fusão. As 

matrizes poliméricas podem ser classificadas em dois grupos de acordo com as características 

de fusão e são elas: termoplásticas e termofixas. De modo geral, as matrizes termoplásticas 

diferenciam-se pela capacidade de reciclagem (VINCENZINE, 1995).   

2.1.5. Matrizes termofixas 

 O processo de polimerização das matrizes termofixas tem como produto uma estrutura 

tridimensional, gerada a partir de ligações covalentes entre as cadeias poliméricas. Isso 

implica na não ocorrência de escorregamento molecular, tendo como consequência a 

impossibilidade de fundir ou dissolver essa matriz após a cura (CALLISTER Jr., 2007; 

SMITH, 1998). 

 De acordo com Hancox (1991) a cura das matrizes termofixas ocorre devido a 

combinações químicas com os agentes de cura (catalisador e oxigênio contido no ar). Para a 

determinação do ciclo ideal de cura devem-se levar em consideração as seguintes variáveis: 

tipo e concentração de agentes de cura; tempo e temperatura; cura única ou com pós-cura; e a 

interação desses fatores. Todo esse processo é realizado de forma empírica. 

 Segundo Pickering (2006), em decorrência das matrizes termofixas apresentarem uma 

perda de propriedade elástica ao ser aquecida à temperatura de distorção, as mesmas se 

limitam a aplicações estruturais. Apesar disto, essas matrizes apresentam grandes vantagens 

em relação às termoplásticas e são elas: Estabilidade dimensional, resistência ao calor, maior 

resistência química e elétrica. 

 Resina epóxi éster-vinílica 

 As resinas epóxi éster-vinílica são produto da reação primeiramente de resina epóxi 

com bisfenol A ou bisfenol F, para ocorrer o crescimento da cadeia, e posteriormente ocorre a 

reação com um ácido carboxílico insaturado. Esse processo pode ser visto na Figura 2.6. Após 
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esse processo a resina é diluída com monômero de estireno, até atingir a viscosidade e a 

concentração ideal (SILAEX, 2017). 

Figura 2.6. Reação para a obtenção da resina epóxi éster-vinílica.  

 

Fonte: TM Tecnologia de materiais (2010). 

 A resina éster-vinílica, também conhecida como epóxi éster-vinílica ou vinilésteres, 

tem como principais característica a alta resistência à temperatura e alta capacidade de 

alongamento. Outro ponto importante desse tipo de resina é a existência de grupos livres de 

hidroxila que melhoram a adesão e molhabilidade da resina na fibra (TM TECNOLOGIA DE 

MATERIAIS, 2010). 

2.1.6. Reforços fibrosos 

 De acordo com Hage Jr. (1989) a fibra é o elemento responsável por conferir aos 

compósitos características mecânicas como: rigidez, resistência à ruptura, entre outras. Em 

sua grande maioria os reforços utilizados para fabricação dos plásticos reforçados são 
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fibrosos, sendo possível obter as fibras de forma continuas ou curtas, as quais podem ser 

tecidas obtendo tecidos unidirecionais, bidirecionais, tridirecionais ou aleatórios (manta). 

  A resistência do compósito reforçado com fibras é influenciada principalmente pela 

orientação da fibra, percentual do reforço, qualidade da impregnação das fibras pela matriz e a 

interface fibra/matriz (NÓBREGA, 2007). 

 Para Joseph et al (1996) diversos fatores influenciam as propriedades mecânicas dos 

plásticos reforçados com fibra, sendo os principais: diâmetro e comprimento das fibras; 

orientação das fibras na matriz; fração volumétrica de fibra; modulo de elasticidade e 

resistência da fibra; e resistência interfacial. 

 Fibra de vidro 

 As fibras de vidro surgiram próximo a 1930, porém seu uso se intensificou a partir da 

segunda guerra mundial, quando a mesma passou a ser utilizada com matriz de resina 

poliéster (MENDONÇA, 2005). 

 De acordo com Levy Neto e Pardini (2006) e Aquino (1992) as principais vantagens 

da fibra de vidro são: excelente aderência fibra/matriz; alta resistência à tração; baixo custo; 

resistência ao calor e ao fogo; grande inércia química; e resistência à umidade. As 

desvantagens apresentadas por essas fibras são: baixo módulo de elasticidade; possuem baixa 

resistência a fadiga; e são abrasivas, o que pode ocasionar desgaste nos moldes.  

 As fibras de vidro podem ser encontradas no mercado em vários tipos como as fibras 

de vidro-E, A, M, S, por exemplo. Entretanto o tipo mais comumente utilizado na indústria é a 

fibra de vidro-E, sendo utilizada em aproximadamente 90% dos casos. Esse tipo de fibra 

possui menor custo, melhor resistência à eletricidade, melhor rigidez e resistência ao desgaste. 

A Tabela 2.3 apresenta a composição da mesma (LEVY NETO e PARDINI, 2006; 

MENDONÇA, 2005).  

Tabela 2.3. Composição da fibra de vidro-E em porcentagem. 

Composto (%) 

 SiO2  Al2O3  B2O3  MgO  CaO  Na2O 

52-56  12-16  8-13  0-6  16-25  0-3 

Fonte: Adaptado de Levy Neto e Pardini (2006); Mendonça (2005). 
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 Fibra de carbono 

 As fibras de carbono surgiram em 1879, ano em que Edison registrou uma patente 

para produção de filamentos de carbono para aplicação em aparelhos elétricos. Entretanto, a 

produção de comercial de sucesso teve inicio no ano de 1960, devido à necessidade de 

materiais mais leves e resistentes para aplicação em aeronaves de uso militar. Nas ultimas 

décadas, essas fibras vêm sendo utilizadas em diversas aplicações como em aeronaves 

comerciais e civis, indústria e transporte. Essas fibras podem ser aplicadas também quando há 

necessita de materiais com resistência a fadiga, resistência a cargas estáticas, rigidez elevada e 

baixa massa específica, ou em situações em que a temperatura elevada, inércia química e 

amortecimento elevado são importantes (OLIVEIRA, 2013). 

 As principais características de um compósito de fibra de carbono é a baixa massa 

específica, boa resistência a substâncias químicas e propriedades mecânicas diferenciadas. 

Essas propriedades mecânicas estão atreladas a orientação das cadeias carbônicas da fibra 

(DEL’ARCO, 1997). 

 A fibra de carbono de módulo intermediário (IM) apresenta vantagens em relação ao 

E-glass (Vidro-E), em especial uma maior resistência e maior módulo de elasticidade, como 

pode ser visto na Figura 2.7. As fibras de carbono também apresentam outras vantagens 

como, por exemplo, maior resistência à fadiga. Ainda na Figura 2.7 pode-se observar que as 

fibras S-glass (Vidro-S) apresentam propriedades de resistência à tração e a compressão bem 

próximas as das fibras de carbono, porém com o modulo de elasticidade menor (RED, 2008; 

WOOD, 2012).  

Figura 2.7.Gráficos tensão x deformação para diferentes fibras; (a) Tração. (b) Compressão. 

 

Fonte: Adaptado de Levy Neto e Pardini (2006); Mendonça (2005). 

(a) (b) 
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 Tecido híbrido 

 O tecido híbrido é uma combinação de duas ou mais fibras como, por exemplo, fibra 

de vidro, fibra de carbono e aramida. Esse tipo de material possibilita a combinação de 

propriedades mecânicas, peso e custo, de modo a obter um material com características 

desejadas (IDICULA et al., 2005). 

 Segundo Pegoretti et al (2004) o objetivo da hibridização é obter um novo material 

com as vantagens dos seus constituintes, porém, que consiga superar as desvantagens dos 

mesmos, alem de reduzir custos, já que, em modo geral, um dos constituintes possui custo 

menor que o outro. 

 Ainda de acordo com Pegoretti et al (2004) os compósitos híbridos podem ser 

classificados de acordo com a forma a qual estão dispostos seus constituintes, são elas: 

 Dois ou mais materiais dispostos por camadas, sendo cada camada com apenas um 

tipo de reforço, chamado de interply hybrid. 

 Dois ou mais reforços dispostos em uma mesma camada, conhecido por intraply 

hybrid. 

 Dois ou mais reforços misturados aleatoriamente de forma a não haver pontos de 

concentração de um só tipo de reforço. 

 Dois ou mais reforços dispostos de forma seletiva com o intuito de atender a 

determinado tipo de carregamento. 

 Camadas ou folhas metálicas dispostas em orientação e sequencia especifica. 

 A escolha de utilizar esse tipo de material decorre da análise de alguns fatores como, 

por exemplo, a diminuição do custo final da fabricação do compósito, proteção de um reforço 

em especial, melhoramento das propriedades mecânicas em direções especificas, redução da 

taxa de absorção de umidade e entre outros (BARROS, 2006; CARVALHO E 

CAVALCANTI, 2006; IDICULA et al., 2005; SILVA, 2012). 

2.1.7. Processos de fabricação 

 Os processos de fabricação para materiais compósitos podem ser divididos em dois 

grupos, eles são: processo de fabricação em molde fechado e em molde aberto. O processo de 

molde aberto se caracteriza por uma das faces estarem em contato com o ambiente e pelo 
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processo geralmente ocorrer à temperatura ambiente. Enquanto que o processo de fabricação 

em molde fechado caracteriza-se pela utilização de um molde e um contramolde, isolando o 

material do contato com o ambiente. Nesse processo geralmente ocorre o aquecimento do 

molde (LEVY NETO E PARDINI, 2006; MENDONÇA, 2005). 

 O Processo de fabricação em molde aberto pode ser classificado em moldagem manual 

(hand lay-up), moldagem em pistola (spray-up), moldagem por centrifugação e a moldagem 

por enrolamento (filament winding). Já para processo de fabricação em molde fechado temos 

a moldagem por compressão (SMC, BMC, entre outros.), a injeção e pultrusão (CALLISTER 

Jr., 2007). 

 De acordo com Tinô (2010), de forma geral os processos de fabricação de um 

compósito fibroso passam pelas seguintes etapas: aplicação do reforço e da matriz sobre o 

molde, impregnação do reforço com a matriz, polimerização, desmoldagem e acabamento 

(Figura 2.8). 

Figura 2.8. Etapas presentes em um processo de fabricação de materiais compósitos.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Moldagem manual (hand lay-up) 

 O processo de moldagem por contato manual ou laminação manual (hand lay-up) foi a 

primeira técnica aplicada na fabricação de compósitos poliméricos fibrosos e é assim 

denominado por necessitar de baixas pressões. Hoje esse processo é o mais aplicado, 

Aplicação 
do reforço 
e da matriz 

sobre o 
molde 

Impregnação 
do reforço 

com a matriz 
Desmoldagem Polimerização Acabamento 
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principalmente nos casos de pequenas produções e em peças de grande superfície 

(CARVALHO, 1992). 

 O processo de laminação manual (Figura 2.9) é composto pelos seguintes passos: 

aplicação do desmoldante (cera de carnaúba ou álcool polivinílico - PVA) na superfície do 

molde que será realizado o processo, aplicação do gel coat em casos em que se deseja 

acabamento mais aprimorado, combinação da resina e do reforço no molde com o auxilio de 

espátulas e rolos de laminação para eliminar bolhas, cura e desmolde. Esse processo ocorre à 

temperatura ambiente (FERREIRA, 2015). 

Figura 2.9. Ilustração do processo de fabricação manual. 

 

Fonte: CPIC Fiberglass (2017). 

 Dentre as vantagens do processo de laminação manual temos: baixo investimento, 

facilidade de realizar alterações no projeto e a possibilidade de laminação no campo. Com 

tudo esse processo também possui desvantagens como: grande quantidade de mão de obra 

necessária, a dependência da qualidade do modelador para garantir a qualidade do produto e o 

fato de apenas uma superfície apresentar bom acabamento ao termino do processo (Oliveira, 

2013).  

2.2. SENSIBILIDADE ÀS DESCONTINUIDADES GEOMÉTRICAS NOS COMPÓSITOS 

 A presença de descontinuidades (ranhuras, entalhe, furos e outras) é um dos fatores de 

grande influência na resistência final de um material compósito. Da mesma forma que em 

materiais convencionais, nos compósitos a redução brusca na seção transversal de um 

elemento acarreta um fenômeno conhecido como concentração de tensão (AQUINO e TINÔ, 

2009; AWERBUCH e MADHUKAR, 1985; SHIGLEY et al, 2008). 
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 Esse fenômeno ocorre, pois a descontinuidade gera um acumulo de energia, no qual o 

fluxo de tensão da vizinhança (região próxima) da descontinuidade passa a ter um valor 

superior a tensão média no elemento (região mais afastada da descontinuidade) e as possíveis 

falhas ocorrem justamente nessa região devido à tensão concentrada nessa região 

(AWERBUCH e MADHUKAR, 1985). Conforme apresentado na Figura 2.10.   

 De acordo com Shigley et al (2008) a concentração de tensão pode ser definida como 

um fenômeno localizado, o qual é caracterizado pela não uniformidade nas linhas de fluxo de 

tensão em decorrência da aplicação de uma carga pontual ou a presença de uma 

descontinuidade geométrica na seção transversal do elemento.  

 Os autores, em sua grande maioria, definem o fator geométrico de concentração de 

tensão (K) como sendo um fator que quantifica a intensidade do fenômeno. Segundo Shigley 

et al (2008), o fator de concentração de tensão é definido pela razão entre a tensão máxima 

(região vizinha à descontinuidade) e a tensão média na mesma seção.  

Figura 2.10. Representação da região onde ocorre o fenômeno da concentração de tensão. 

  

Fonte: Awerbuch e Madhukar (1985) 

 Assim como em todos os materiais, um fator de extrema importância para os 

compósitos são as propriedades mecânicas. Desta maneira, o fenômeno da concentração de 

tensão deve ser estudado, uma vez que ele influencia diretamente nas propriedades como, por 

exemplo, na redução do limite de resistência do material. Essa redução, também denominada 

de resistência residual (RS), pode ser determinada pela Equação 2.1, na qual     refere-se à 

resistência última do material com descontinuidade e     refere-se à resistência última do 

material sem descontinuidade. A tensão     deve ser determinada na seção de maior área, 

região livre da descontinuidade (AL-QURESHI, 1986; LIN YE et al., 1998).   
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 Diferentemente dos metais, por exemplo, o estudo desse fenômeno para os compósitos 

torna-se muito mais complexo pelo fato deles não serem considerados homogêneos e 

isotrópicos. Para os metais, os quais apresentam essas duas características, esse estudo torna-

se mais simples já que a redução de resistência é depende basicamente de fatores geométricos 

e do tipo de carregamento (AWERBUCH e MADHUKAR, 1985; SHIGLEY et al, 2008).  

 Existem várias maneiras que permitem estudar a sensibilidade à descontinuidade 

geométrica nos materiais e elas podem ser classificadas como modelos experimentais, 

numéricos e teóricos (AWERBUCH E MADHUKAR, 1985; SHIGLEY et al, 2008; TINÔ, 

2010). Sendo alguns delas: 

 Experimental 

- Fotoelasticidade: este consiste em incidir um feixe de luz polarizada em um material 

sujeito a um carregamento, provocando o aparecimento de diferentes cores no 

material, em que cada uma delas representa uma faixa de tensão e/ou deformação; 

- Radiografia: Esta técnica é utilizada para mapear e estudar o desenvolvimento do 

dano no material, podendo ser identificado onde o dano inicia e como se propaga; 

- Ensaios mecânicos: para o desenvolvimento desse método aplicam-se as normas de 

ensaios mecânicos, para obter as propriedades do material sem e com descontinuidade. 

Com isso pode-se determinar a resistência residual e realizar uma comparação das 

propriedades, com e sem concentrador de tensão. 

 Numéricos 

- Elementos Finitos: utilizam ferramentas computacionais para resolução de modelos 

matemáticos que descrevem o comportamento dos materiais, como por exemplo, os 

softwares comerciais ANSYS e o ABAQUS. 

 Teóricos 

- Critério da tensão pontual (PSC): de acordo com esse critério a falha ocorre quando a 

tensão ultima a certa distância da descontinuidade geométrica, é igual ou superior a 

resistência ultima do material sem descontinuidade. 

- Critério da tensão média (ASC): para esse critério a falha ocorre quando a tensão 

média a certa distância da descontinuidade geométrica iguala-se a resistência ultima 

do material sem descontinuidade.  
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2.2.1. Fatores que influenciam 

 Basicamente três fatores influenciam as propriedades mecânicas dos compósitos com 

descontinuidades geométricas submetidos a carregamentos de tração uniaxial, são eles: tipo e 

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

(AWERBUCH e MADHUKAR, 1985; HULL e CLYNE, 1996).  

 Tipo e tamanho da descontinuidade 

 Nos materiais compósitos, a sensibilidade ao entalhe varia de acordo com a forma e o 

tamanho da descontinuidade, desta forma, se temos uma placa plana isotrópica com um 

entalhe elíptico e sujeita a um esforço perpendicular ao eixo de maior dimensão dessa elipse, 

o fenômeno de concentração de tensão será mais intenso que em uma placa plana com 

descontinuidade circular nas mesmas condições. Sendo assim, quanto mais aguda for a 

geometria da descontinuidade mais intenso será o fenômeno (HULL e CLYNE, 1996). 

 De acordo com Lin Ye et al. (1998), para os compósitos, o aumento do diâmetro da 

descontinuidade ocasiona uma redução na resistência última do material, reduzindo assim a 

resistência residual. 

 Segundo Tinô (2010) quando se realiza estudos em um material composto com 

descontinuidade circular, deve-se levar em consideração a razão da largura da seção 

transversal do corpo de prova e o diâmetro do furo (w/d), já que essa razão tem relação com a 

redução de área da seção devido à descontinuidade geométrica, o que tem influência direta na 

concentração de tensão. Segundo a norma ASTM D 5766-02 esta razão deve ser de 6 (seis). 

 Em Kameo et al. (1999) um compósito de fibra de aramida impregnado com resina 

epóxi, contendo um furo circular de diâmetro 6,0 mm foi testado para larguras de 12, 18, 24, 

30 e 42 mm, mostrando que para o ensaio de tração uniaxial, quando a razão w/d aumenta a 

Resistência Residual diminui. 

 Propriedades do material  

 A sensibilidade ao entalhe de um compósito está diretamente ligada às propriedades 

do material. Segundo Hull (1988) uma propriedade que influencia a sensibilidade ao entalhe é 

a adesão interfacial fibra/matriz. O aumento da adesão interfacial aumenta também a 
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sensibilidade ao entalhe do material. Isso se da, pois com uma baixa adesão o material irá 

falhar abaixo da tensão necessária para a ruptura da fibra. 

 De acordo com Lin Ye et al. (1998), em seu experimento, os compósitos cujas fibras 

passaram por tratamento superficial antes da impregnação obtiveram uma melhor adesão, 

porém se mostraram mais sensíveis aos fatores que provocam o fenômeno da concentração de 

tensão (descontinuidades geométricas). 

 O aumento da sensibilidade com o aumento da adesão fibra/matriz não ocorre apenas 

para carregamentos estáticos. Segundo Afaghi-khatibi et al (2001) a resistência à fadiga é 

superior nos compósitos de baixa adesão com descontinuidades geométricas do que nos de 

alta adesão.  

 Outro fator a ser considerado é a heterogeneidade do material. Segundo Feraboli et al. 

(2009) a heterogeneidade do material pode gerar uma concentração de tensão fora da região 

da descontinuidade geométrica, podendo levar o material a não romper na região da mesma. 

 Orientação das fibras 

 Segundo Hull e Clyne (1996) a orientação das fibras no material composto pode torná-

lo praticamente insensível ao entalhe. 

 Quando se analisa um compósito com fibras orientadas a 0°/90°, em um ensaio de 

tração uniaxial, as tensões são transmitidas à fibra e quando na presença de descontinuidades, 

a tensão máxima na seção do furo pode ser aliviada pelas fibras orientadas a 0°. Desta forma, 

os laminados 0°/90° apresentam menor sensibilidade ao entalhe que os compósitos reforçados 

com manta (HALLETT, 2005). 

 Os compósitos laminados ±45° (equiângular) sujeitos a carregamento de tração 

uniaxial ficam submetidos diretamente às tensões cisalhantes, fazendo com que o material 

apresente características especificas como: Apresentar linearidade entre a tensão/deformação 

até cerca de 25% da carga total aplicada, portanto zona de regime elástico; Começo de 

fissuração na matriz; Saturação da matriz e começo do dano na fibra; Por fim, região de falha 

na fibra até a ruptura final. Essas características tornam-se mais evidentes com a presença de 

descontinuidades (HUFNER e ACCORSI, 2009). 
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 Como pode ser observado na Figura 2.11, as regiões onde ocorrem as maiores tensões 

estão na seção do entalhe e o dano ocorre na direção da fibra (HULL e CLYNE, 1996). 

Figura 2.11. Efeito da orientação das fibras na sensibilidade ao entalhe (a) laminado reforçado por manta, (b) 

laminado a 0/90º e (c) laminado a ±45º. 

 

Fonte: Hull e Clyne (1996).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Este capítulo apresenta a metodologia e os procedimentos utilizados para o 

desenvolvimento do trabalho, desde a confecção dos materiais até a realização dos ensaios 

desenvolvidos. 

 A metodologia adotada seguiu o fluxograma apresentado na Figura 3.1 

Figura 3.1.Fluxograma da metodologia adotada no trabalho.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

3.1. PROCESSO DE FABRICAÇÃO DAS LÂMINAS 

 O processo utilizado para obtenção das placas laminadas foi o de moldagem manual 

(Hand Lay-up), sendo obtidas ao término do processo três placas com dimensões aproximadas 

de 650 mm x 650 mm e espessura média de 0,5 mm. A lâmina foi produzida utilizando como 

matriz a resina epóxi éster-vinílica MOMENTUM 411-350 da empresa DERAKANE® e 

como reforço um tecido hibrido bidirecional carbono/vidro de configuração sarja 2X2 da 

empresa FIBERTEX®, possuindo aproximadamente 5 mechas/cm no urdume e 5 mechas/cm 
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na trama, e gramatura de 200 g/m² (100 g/ m² de fibra de vidro e 100 g/ m² de fibra de 

carbono). 

 Inicialmente o tecido foi cortado nas dimensões desejadas (650mm x 650mm) e 

pesado (Figura 3.2). Em seguida iniciou-se o processo de preparação da resina, no qual se 

reservou em um recipiente uma quantidade de três vezes a massa do tecido a ser laminado, 

como forma de garantir a total impregnação. Após esse passo adicionou-se o aditivo cobalto 

em 0,05% de massa e misturou em seguida até garantir a homogeneidade utilizando um 

misturador automático (Figura 3.3). Foi adicionado 1,0% em massa de peróxido e 

homogeneizada a mistura, também com o misturador automático, e em seguida utilizou-se um 

câmara de vácuo (Figura 3.4) com o intuito de remover o ar gerado pela reação e pelo 

processo de mistura. A resina permaneceu na câmara tempo suficiente para a remoção das 

bolhas, podendo ser observado visualmente pela mudança de coloração. O tecido então foi 

impregnado sob um vidro, com o auxilio do rolo para laminação e espátula para retirar o 

excesso de resina e melhorar a distribuição da mesma no tecido, e em seguida aplicou-se um 

plástico utilizado para processos a vácuo, sob ele colocou um vidro buscando obter um bom 

acabamento superficial e uma boa distribuição de resina ao longo do material. E por fim 

obteve-se uma lamina com configurações desejadas (Figura 3.5). A secagem foi realizada a 

temperatura ambiente (25 °C ou 298 K). 

Figura 3.2.Corte e pesagem do tecido. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 3.3.Realização do processo de mistura da resina utilizando o misturador automático.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Figura 3.4.Processo de retirada dos gases formados no misturador e na reação utilizando a câmara de vácuo.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 3.5.Lamina do compósito em estudo obtida a partir do processo de moldagem manual.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

3.2. DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL MÁSSICO E VOLUMÉTRICO  

 Para realização do percentual mássico foram considerados os dados fornecidos pelo 

fabricante do tecido e os valores de massa e dimensões obtidos após a fabricação da lâmina. A 

partir do valor da gramatura do tecido e dimensões, foi possível determinar a massa das fibras 

presente no compósito. Desta forma, pôde-se determinar o percentual mássico da fibra em 

relação à massa total da lâmina. Para determinar o percentual mássico de cada fibra levou-se 

em consideração a informação do fabricante de que as fibras apresentam mesma gramatura no 

tecido, ou seja, 50% em massa para cada tipo de fibra. 

 Para determinação do percentual volumétrico aplicou-se a Equação 3.1 proposta por 

Hull (1988), na qual     é a fração volumétrica da fibra,      é a fração mássica da fibra,    

é a densidade do compósito e    é a densidade da fibra. 

        
  

  
                                                                                                                                         

 A densidade do compósito foi determinada pela realização do método da imersão 

proposto na norma ASTM D 792-08. Para isso, foram confeccionadas amostras de 25 mm x 

25 mm. A densidade foi determinada pela Equação 3.2, na qual   é a massa da amostra seca, 

  é a massa do fio parcialmente imerso em água e   é a massa do fio mais a amostra imersos 

em água. Os parâmetros necessários foram obtidos com o auxilio de uma balança digital com 

capacidade máxima de 210 g e resolução de 0,01 g (Figura 3.6). 
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Figura 3.6.(a) pesagem da amostra seca; (b) pesagem do fio parcialmente imerso; (c) pesagem do fio mais a 

amostra imersos em água. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

3.3. CORTE E CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 A confecção dos corpos de prova iniciou-se com o arranjo dos mesmos nas placas. 

Para isso utilizou-se o software Autodesk® AutoCAD versão estudante. Com os arranjos 

definidos (Figura 3.7) foi possível plotar e posicionar a folha sob a lâmina. Com o auxílio de 

uma mini retífica, foi possível recortar os corpos de prova de acordo com o desenho presente 

na folha. Após o corte foi realizado um lixamento nas regiões dos cortes para retirada das 

imperfeições provenientes do processo. 

 Foram obtidos dois tipos principais de configurações, são eles: compósito laminar de 

tecido hibrido em matriz de resina ester-vinílica sem descontinuidade (CP) e compósito 

laminar de tecido hibrido em matriz de resina ester-vinílica com descontinuidade (CPD). 

Como esses materiais são considerados ortotropicos, foram analisados diferentes ângulos, 

tomando como base a orientação da fibra de carbono. São eles: 0°, 30°, 45°, 60° e 90°. 
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Figura 3.7.Corpos de prova arranjados nas placas para plotagem. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 As descontinuidades dos corpos de prova com concentrador de tensão foram realizadas 

com o auxilio de uma furadeira de coluna, realizando a furação com uma variação sucessiva 

de brocas (2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm e 5,5 mm). Em seguida com 

um auxilio de uma lixa realizou-se um acabamento interno do furo, com o intuito de remover 

os possíveis defeitos do processo e atingir a dimensão admitida pela norma (6 mm). 

 Para as dimensões dos corpos de prova de ensaio de tração sem descontinuidade 

(Figura 3.8(a)) utilizou-se a norma ASTM D 3039-08. Já para os corpos de prova com 

descontinuidade (Figura 3.8(b)) utilizou-se a norma ASTM D 5766-02.  

Figura 3.8.(a) Dimensões do corpo de prova de ensaio de tração sem descontinuidade; (b) Dimensões do corpo 

de prova de ensaio de tração com descontinuidade.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Após esses processos obtiveram-se os corpo de tração sem descontinuidade (Figura 

3.9(a)) e com descontinuidade (Figura 3.9(b)). 

Figura 3.9.(a) Corpos de prova de ensaio de tração sem descontinuidade; (b) Corpos de prova de ensaio de tração 

com descontinuidade.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Após este procedimento, os corpos de provas tiveram suas dimensões aferidas com o 

auxilio de um paquímetro analógico com precisão de 0,05 mm. Devido as variações do 

processo de fabricação utilizado, foram realizados 5 (cinco) medições para a obtenção do 

valor médio de cada dimensão do corpo de prova. 

3.4. ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL 

 O ensaio de tração uniaxial foi realizado objetivando-se as propriedades mecânicas do 

compósito para cada ângulo analisado, bem como obter a redução de resistência do material 

com descontinuidades. Para tanto, foram confeccionados 08 (oito) corpos de prova de cada 

configuração, os quais foram ensaiados através de uma máquina de ensaios mecânicos 

universal (AGI-250 kN SHIMADZU) (Figura 3.10) com capacidade máxima de 300 kN. Este 

equipamento possui um software para o controle e a aquisição de dados de carga e 

deslocamento. 

 Os ensaios foram realizados a temperatura ambiente (25°C ou 298 K), utilizando uma 

velocidade de deslocamento de 1,0 mm/min. Para análise dos resultados, consideraram-se 

apenas os resultados dos corpos de prova que romperam dentro do comprimento útil (gage). 
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Figura 3.10.Máquina de ensaios mecânicos universal (AGI-250 kN SHIMADZU) utilizada no ensaio de tração. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Conforme descrito na metodologia os próximos itens apresentam os resultados dos 

ensaios de tração realizados em uma lâmina de tecido híbrido com fibras de carbono na 

direção preferencial (0°) e fibra de vidro na direção perpendicular (90°), com e sem 

descontinuidade. Como esse material pode ser considerado ortotrópico fez-se essa mesma 

análise para ângulos diferentes do padrão (30°, 45° e 60°), com o intuito de avaliar a 

influência da descontinuidade geométrica com as fibras anguladas em relação ao eixo de 

aplicação do carregamento. Além disso, foram utilizadas as nomenclaturas CP e CPD, 

sucedidos do ângulo de orientação da fibra de carbono, para diferenciar os materiais com 

(CPD) e sem (CP) descontinuidade. Desta forma, inicialmente será apresentado um estudo de 

percentuais de fibra, tanto mássico quanto volumétrico. Em seguida, serão apresentados os 

resultados obtidos para os corpos de prova sem descontinuidade e com descontinuidades, e a 

partir desses resultados serão realizadas analises e discussões acerca dos fenômenos 

ocorridos. 

4.1. DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL MÁSSICO E VOLUMÉTRICO DE FIBRA 

 Para realização do percentual mássico foram considerados os dados fornecidos pelo 

fabricante do tecido e os valores de massa e dimensões obtidos após a fabricação da placa.  

 De acordo com o fabricante o tecido apresenta uma gramatura de 200 g/m² na 

proporção de 50% para fibra de vidro e 50% para fibra de carbono sendo a gramatura de cada 

fibra de 100 g/m².  

 A partir desses valores e dos dados de massa e dimensões da placa determinou-se um 

percentual mássico total de fibras de 39,98%. Sendo assim, como cada fibra possui 50% em 

massa do tecido, o valor percentual mássico da fibra de vidro foi de 19,49% e da mesma 

forma para fibra de carbono o valor mássico percentual foi de 19,49% (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Percentual mássico dos componentes do compósito.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Para determinação do percentual volumétrico aplicou-se a Equação 3.1 vista na Seção 

3.2. O valor da densidade do compósito utilizado foi definido a partir do método de imersão 

definido pela norma ASTM D 792-08, conforme apresentado na metodologia deste trabalho, 

obtendo um valor de 1,34 g/cm³. 

 Aplicando os valores de densidade do compósito (             ) e os valores de 

densidade das fibras obtidos na literatura (                   e                   

   ), podem-se obter os valores de 10,91% em volume para a fibra de vidro e 14,88% em 

volume para a fibra de carbono (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1.Percentual volumétrico das fibras na composição do compósito estudado. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

4.2. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS CONFIGURAÇÕES SEM 

DESCONTINUIDADES 

 Analisando os dados dos corpos de prova sem descontinuidade (Figura 4.2 e Figura 

4.3) pode-se observar que os corpos de prova que possuem fibras alinhadas com o eixo 

longitudinal apresentaram resistência mais elevada, principalmente o que possuía fibra de 

carbono na direção de aplicação da carga (CP0). Observou-se também que o CP30 apresentou 

uma resistência mais elevada que as demais configurações em ângulo (CP60 e CP45), por as 
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fibras de carbono predominarem na resistência última, devido à proximidade do eixo 

longitudinal.  

Figura 4.2. Gráfico de resistência última e seus respectivos desvios padrões para os corpos de prova de 

configurações CP0, CP30, CP45, CP60 e CP90.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Figura 4.3.Gráfico tensão vs deformação para os corpos de prova de configurações CP0, CP30, CP45, CP60 e 

CP90. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 A partir do gráfico da Figura 4.3 pode-se observar que o comportamento das curvas 

CP30, CP45 e CP60 são semelhantes, apresentando apenas uma alteração na amplitude na 

curva CP30 devido à configuração das fibras conforme citado anteriormente. 

 Outra propriedade que apresentou comportamento diferenciado para cada ângulo foi o 

módulo de elasticidade, apresentando valores mais elevados para os corpos de prova com 
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fibras na direção de aplicação da carga, sendo o módulo de CP90 aproximadamente 37% do 

de configuração CP0. Para os corpos de prova em ângulo o módulo de elasticidade reduziu 

com o aumento do ângulo, porém essa variação não pode ser considerada, já que os desvios 

padrões superam os valores dessas diferenças, exceto para os corpos de prova de configuração 

CP30, os quais apresentaram o maior valor de módulo dentre as configurações em ângulo. 

Esse comportamento pode ser observado no gráfico da Figura 4.4. 

Figura 4.4. Gráfico do módulo de elasticidade e seus respectivos desvios padrões para os corpos de prova de 

configurações CP0, CPD30, CPD45, CPD60 e CPD90. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

4.3. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS CONFIGURAÇÕES COM 

DESCONTINUIDADES 

 Os corpos de prova com descontinuidade apresentaram, como esperado, uma redução 

na resistência devido ao fenômeno da concentração de tensão. Uma característica diferenciada 

em relação aos casos sem descontinuidade foi à proximidade entre os valores obtidos para os 

corpos de prova CPD60, CPD45 e CPD30, conforme apresentado no gráfico da Figura 4.5. 

Isso ocorreu, pois, a curva CPD30 apresentou uma queda de tensão elevada, aproximando dos 

valores de resistência última dos corpos de prova CPD60 e CPD45 (Figura 4.6), isso pode ter 

ocorrido devido à orientação da fibra conforme citado anteriormente. 

 Os corpos de prova CPD90 e CPD0 apresentaram comportamento similar aos corpos 

de prova de mesma configuração sem descontinuidade, porém com as tensões últimas 

reduzidas devido aos efeitos causados pelo furo. 
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Figura 4.5.Gráfico de resistência última e seus respectivos desvios padrões para os corpos de prova de 

configurações CPD0, CPD30, CPD45, CPD60 e CPD90.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Figura 4.6. Gráfico tensão vs deformação para os corpos de prova de configurações CPD0, CPD30, CPD45, 

CPD60 e CPD90. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 O módulo de elasticidade para as configurações com descontinuidade apresentaram 

comportamento semelhante aos corpos de prova sem descontinuidade, conforme apresentado 

no gráfico da Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Gráfico do módulo de elasticidade e seus respectivos desvios padrões para os corpos de prova de 

configurações CPD0, CPD30, CPD45, CPD60 e CPD90. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

4.4. RESULTADOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE 

PROVA SEM E COM DESCONTINUIDADE A 90° (CP90 E CPD90) 

 Para estes corpos de prova as fibras de vidro se apresentam da direção de aplicação da 

carga (0°), enquanto as fibras de carbono se apresentam na direção perpendicular (90°).  

 Considerando os resultados obtidos para os corpos de prova de configuração CP90 e 

CPD90 construiu-se os gráficos dos seus resultados médios (Figura 4.8). 

 A partir do gráfico pode-se observar que ocorreu uma redução na tensão de resistência 

última, devido ao efeito de concentração de tensão causado pela descontinuidade. Outra 

característica importante é a aproximação da curva a um comportamento linear elástico. Isso 

ocorre devido às fibras de vidro estarem alinhadas longitudinalmente ao corpo de prova. 

 Os valores de resistência última (MPa) estão apresentado na Tabela 4.2 com seus 

respectivos desvios padrões. 
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Figura 4.8.Gráfico tensão vs deformação para os corpos de prova de configuração CP90 e CPD90. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Tabela 4.2. Propriedades mecânicas dos corpos de prova para as configurações CP90 e CPD90 à Tração uniaxial. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Como pode ser observado, ocorreu uma redução de aproximadamente 23,14%, devido 

ao fenômeno de concentração de tensão, como citado anteriormente nesta seção. Para os 

valores obtidos pode-se considerar que os valores de desvio padrão são baixos, principalmente 

devido às variações de espessura dos corpos de prova provenientes do processo de fabricação.  

 Pode-se observar, também, uma queda de tensão nos pontos iniciais da curva de 

configuração CPD90, o que pode ser relacionado com as fissuras ocorrida na matriz ainda no 

inicio da aplicação da carga. O mesmo ocorreu para a curva CP90, porém as quedas 

aconteceram para carregamentos mais elevados, podendo ser oriundas, também, do 

rompimento das fibras. 

4.5. RESULTADOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE 

PROVA SEM E COM DESCONTINUIDADE A 60° (CP60 E CPD60) 

 Para estes corpos de prova as fibras de carbono se apresentam a 60° da direção de 

aplicação da carga, enquanto as fibras de vidro se apresentam a -30°.  

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 117,102 14,032

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 90,007 6,266

CP90

CPD90
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 O gráfico da Figura 4.9, tensão vs deformação, foi obtido a partir da média dos 

valores obtidos nos ensaios de tração dos corpos de prova a 60°, tanto para os corpos de prova 

sem descontinuidade quanto para os com descontinuidade. 

Figura 4.9.Gráfico tensão vs deformação para os corpos de prova de configurações CP60 e CPD60. 

 

 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 A partir do gráfico da Figura 4.9 pôde-se observar que os corpos de prova 

apresentaram comportamento inicial semelhante, porem após aproximadamente 1,30% de 

deformação as curvas divergiram, causando a diferença na resistência última dos corpos de 

provas sem e com descontinuidade. Assim, como no acaso anterior (CP90 e CPD90), essa 

redução se dá devido ao fenômeno da concentração de tensão devido à descontinuidade. 

Pôde-se observar também que em relação ao caso onde as cargas foram aplicadas na direção 

de uma das fibras, as curvas deixaram de ser lineares e passaram a apresentar altas 

deformações. Um dos fatores que proporcionam as altas deformações é devido às fibras 

tenderem a alinhar-se na direção do carregamento conforme será apresentado na Seção 4.10, 

juntamente com a capacidade de deformação que é característica do tipo de resina utilizado. 

  Tabela 4.3 apresenta as propriedades de resistência última para os corpos de prova de 

configuração CP60 e CPD60, e seus respectivos desvios padrões. 

Tabela 4.3. Propriedades mecânicas dos copos de prova para as configurações CP60 e CPD60 à Tração uniaxial. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 60,962 4,083

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 47,871 3,565

CP60

CPD60
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 Assim como para o caso anterior a tensão de resistência última apresentou uma 

redução devido ao fenômeno da concentração de tensão. Esse fenômeno ocasionou uma 

redução de 21,47% na resistência do material e apresentou um baixo desvio padrão se 

comparado aos valores encontrados nos corpos de prova de ângulo 90°.  

4.6. RESULTADOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE 

PROVA SEM E COM DESCONTINUIDADE A 45° (CP45 E CPD45) 

 Para estes corpos de prova as fibras de carbono se apresentam a 45° em relação à 

direção de aplicação da carga, enquanto as fibras de vidro se apresentam a -45°.  

 A partir dos resultados obtidos no ensaio foi possível construir o gráfico de tensão vs 

deformação para os dois casos (com e sem descontinuidades), conforme a Figura 4.10. O 

gráfico foi obtido pela média dos valores dos corpos de prova a 45°. 

 Pode-se observar que, assim como no caso dos corpos de prova a 60°, os 

comportamentos das curvas são não lineares e, para este caso, apresenta a maior deformação 

entre todas as configurações estudadas. Isso ocorre por o efeito do alinhamento das fibras 

serem mais intensos nessa configuração e, como citado anteriormente, em decorrência da 

característica de capacidade de deformação da resina utilizada.  

Figura 4.10.Gráfico tensão vs deformação para os corpos de prova de configurações CP45 e CPD45.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Os valores de resistência última estão apresentados na Tabela 4.4 com seus respectivos 

desvios padrões.   
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Tabela 4.4.Propriedades mecânicas dos copos de prova para as configurações CP45 e CPD45 à Tração 

uniaxial. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Em decorrência do fenômeno de concentração de tensão, assim como para os casos 

anteriores, a resistência última apresentou uma redução. Essa redução foi de 22,14%, 

resultado próximo aos dos outros ângulos (90° e 60°). Os desvios padrões das tensões últimas 

podem ser considerados baixos se comparados aos obtidos nos corpos de prova com ângulos 

90° e 60°. 

4.7. RESULTADOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE 

PROVA SEM E COM DESCONTINUIDADE A 30° (CP30 E CPD30) 

 Para estes corpos de prova as fibras de carbono se apresentam a 30° em relação à 

direção de aplicação da carga, enquanto as fibras de vidro se apresentam a -60°.  

 O gráfico da Figura 4.11, tensão x deformação, foi obtido a partir da média dos valores 

obtidos nos ensaios de tração dos corpos de prova a 30°, tanto para os corpos de prova sem 

descontinuidade quanto para os com descontinuidade. 

Figura 4.11.Gráfico tensão x deformação para os corpos de prova de configurações CP30 e CPD30.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 61,094 9,122

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 47,565 3,793

CP45

CPD45
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 A partir da análise do gráfico pôde-se observar que esta configuração apresentou a 

maior divergência entre as curvas o que ocasionou uma maior redução na resistência última. 

Alem disso, assim como nos casos das configurações a 60° e 45°, as curvas não apresentaram 

comportamento linear, também devido às altas deformações em decorrência do tipo de resina 

e do fenômeno de alinhamento das fibras.  

 A Tabela 4.5 apresenta as propriedades de resistência última para os corpos de prova 

de configuração CP30 e CPD30, e seus respectivos desvios padrões. 

 Os resultados mostram que essa configuração apresentou a maior redução de 

resistência última em termos percentuais, sendo este valor de 32,38%. Os valores obtidos para 

desvio padrão foi elevado em relação às outras configurações em ângulo, porém não diferem 

dos valores encontrados na literatura (Tinô, 2010). 

Tabela 4.5.Propriedades mecânicas dos copos de prova para as configurações CP30 e CPD30 à Tração uniaxial. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

4.8. RESULTADOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO UNIAXIAL PARA OS CORPOS DE 

PROVA SEM E COM DESCONTINUIDADE A 0° (CP0 E CPD0) 

 Para estes corpos de prova as fibras de vidro se apresentam a 90° em relação à direção 

de aplicação da carga, enquanto as fibras de carbono se apresentam a 0°.  

 A partir dos resultados obtidos no ensaio foi possível construir o gráfico de tensão x 

deformação para os dois casos (com e sem descontinuidades) Figura 4.12. O gráfico foi 

obtido pela média dos valores dos corpos de prova a 0°.  

 Para essa configuração pôde-se observar que ambas as curvas apresentaram um 

comportamento que pode ser considerado linear e apresentaram baixo percentual de 

deformação, assim como no caso das configurações CP90 e CPD90. Observou-se, também, 

que ocorreu uma queda considerável de tensão devido ao efeito da descontinuidade (Tabela 

4.6). Ocorreu, assim como para a maioria dos casos, uma queda de tensão devido ao 

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 82,881 3,361

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 56,042 13,607

CP30

CPD30
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surgimento de trincas ao longo da matriz e/ou rompimento de fibras, como visto nas 

deformações de 1,3% e 1,7% aproximadamente. 

Figura 4.12.Gráfico tensão x deformação para os corpos de prova de configurações CP0 e CPD0.  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Tabela 4.6.Propriedades mecânicas dos copos de prova para as configurações CP0 e CPD0 à Tração uniaxial. 

  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 A partir dos dados apresentados nota-se que esta configuração apresentou variação 

percentual semelhante às configurações a 90°, 60° e 45°, no valor de 23,69%. Essa 

configuração apresentou, também, o maior valor de desvio padrão para a resistência última. 

4.9. DETERMINAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS RESIDUAIS (RS) PARA OS 5 (CINCO) 

ÂNGULOS ANALISADOS (90°, 60°, 45°, 30° E 0°) 

 A resistência residual foi determinada pela Equação 2.1 apresentada na Seção 2.1.7, e 

a partir dos dados de resistência para os corpos de prova com e sem descontinuidades. Os 

valores encontrados estão apresentados na Tabela 4.7.  

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 251,672 31,112

Propriedades mecânicas Média Desvio padrão

Resistência última (MPa) 192,061 27,923

CP0

CPD0
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Tabela 4.7. Valores de resistência residual para cada configuração estudada. 

   

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 A resistência residual é um dos fatores que representam a sensibilidade de um material 

à presença de descontinuidades. Desta maneira, analisando os valores obtidos, podemos notar 

que os corpos de prova em ângulos 90°, 60°, 45° e 0° apresentaram valores semelhantes, 

permitindo concluir que, para este compósito, todas as configurações exceto o a 30°, tem 

sensibilidade à descontinuidade semelhante, tendo uma redução percentual média de 22,6%. 

Para os corpos de prova com configurações as quais predominam a resistência fibra de 

carbono observou-se que, em termos de resistência residual, apenas a configuração a 30° 

apresentou grande sensibilidade enquanto que para a configuração a 0° observou-se uma 

menor sensibilidade. Porém se analisarmos os valores absolutos, as duas últimas 

configurações citadas apresentaram reduções mais elevadas. São eles: 26,84 MPa para 

CP30/CPD30 e 59,61MPa para CP0/CPD0. Isso mostra que em relação às demais 

configurações, o carbono apresentou sensibilidade ao entalhe e proporcionou maiores 

reduções de tensão última. 

4.10. ANÁLISE DA FRATURA NAS CONFIGURAÇÕES ESTUDADAS 

 Esta seção tem o intuito de analisar as fraturas dos corpos de prova como forma de 

entender os fenômenos ocorridos nos ensaios de tração uniaxial. 

 Os corpos de prova sem descontinuidades com fibras alinhadas na direção do 

carregamento (CP0 e CP90) apresentaram um fratura perpendicular ao eixo longitudinal do 

mesmo (Figura 4.13), já que temos apenas tensões internas normais nas fibras de carbono e 

vidro. 

 

 

 

Configurações RS

CP0/CPD0 0,763

CP30/CPD30 0,676

CP45/CPD045 0,779

CP60/CPD60 0,785

CP90/CPD90 0,769
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Figura 4.13. (a) Corpo de prova CP0 após a fratura; (b) Corpo de prova CP90 após a fratura. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Os corpos de prova sem descontinuidade e com fibras anguladas (CP30, CP45 e CP60) 

apresentaram uma fratura em ângulo (Figura 4.14), uma vez que os esforços internos 

apresentam tensões de cisalhamento nos planos alinhados com as fibras. Apresentou também 

alinhamento das fibras em direção ao eixo de aplicação da carga, próximo à seção da fratura, 

proporcionando um maior alongamento a essas configurações, conforme comentado nas 

seções anteriores. 

Figura 4.14. (a) Corpo de prova CP30 após a fratura; (b) Corpo de prova CP45 após a fratura; (b) Corpo de prova 

CP60 após a fratura. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Os corpos de prova com descontinuidade e fibras alinhadas na direção do 

carregamento (CPD0 e CPD90) apresentaram, assim como as de configuração CP0 e CP90, 

uma fratura perpendicular ao eixo longitudinal do corpo de prova (Figura 4.15). Outra 

característica observada foi o rompimento na seção transversal onde se encontra o furo, 

devido ao fenômeno da concentração de tensão. 

Figura 4.15. (a) Corpo de prova CPD0 após a fratura; (b) Corpo de prova CPD90 após a fratura. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 Os corpos de prova com descontinuidade e fibras anguladas (CPD30, CPD45 e 

CPD60) apresentaram comportamento semelhante às configurações CP30, CP45 e CP60, 

tendo uma região de fratura angulada (Figura 4.15) devido aos tipos de carregamentos 

internos gerados pela orientação da fibra. Assim como os corpos de prova de configuração 

CPD0 e CPD90, eles também apresentaram a fratura na região do furo devido ao fenômeno da 

concentração de tensão. 
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Figura 4.16. (a) Corpo de prova CPD30 após a fratura; (b) Corpo de prova CPD45 após a fratura; (b) Corpo de 

prova CPD60 após a fratura. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5. CONCLUSÃO 

Após o termino do estudo realizado no presente trabalho, pôde-se concluir que: 

 A lâmina fabricada possuiu um percentual volumétrico considerável (53,7 %) de fibra, 

possuindo um percentual maior de fibra de carbono; 

 Os materiais que possuem fibras orientadas na direção preferencial (CP90, CPD90, 

CP0 e CPD0) tem maior resistência que os materiais com as fibras orientadas em 

ângulo (CP60, CPD60, CP45, CPD45, CP30 e CPD30). 

 Para esse compósito híbrido, as configurações em ângulo (CP60, CPD60, CP45, 

CPD45, CP30 e CPD30) apresentaram deformações elevadas se comparado aos com 

fibras alinhadas na direção principal (CP90, CPD90, CP0 e CPD0). 

 Para todos os casos estudados nesse trabalho, a descontinuidade causou uma queda de 

resistência última, ocasionada pelo fenômeno da concentração de tensão. 

 Os materiais de configuração CP90, CPD90, CP0 e CPD0 possuem uma relação 

aproximadamente linear de tensão x deformação até a ruptura. 

 Os materiais de configuração CP60, CPD60, CP45, CPD45, CP30 e CPD30 

apresentaram um comportamento inicialmente linear, porém devido a fibra não se 

encontrar na direção do carregamento após um determinado valor de carga o 

comportamento do material torna-se não-linear. 

 O modulo de elasticidade não apresentou variações consideráveis entre os materiais 

com e sem descontinuidade. 

 Em termos percentuais, as configurações estudadas apresentaram um valor de 

resistência residual semelhante. 

 Partindo da análise de redução de resistência última, em valores absolutos, as 

configurações que as fibras de carbono encontravam-se alinhadas ou mais próximas da 

direção de aplicação da carga (CP0/CPD0 e CP30/CPD30) apresentaram maior 

sensibilidade à descontinuidade.   
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