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RESUMO
Materiais compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras de carbono
utilizados em estruturas aeronáuticas e aeroespaciais estão frequentemente sujeitos
à carregamentos cíclicos e condições ambientais de temperatura e umidade, que
podem provocar degradação e até a falha do componente. O objetivo deste trabalho
foi estudar os efeitos do envelhecimento sob exposição a temperatura até 160°C e à
umidade nos mecanismos de dano de compósitos carbono/epóxi submetidos a
carregamento cíclico. Um estudo preliminar de envelhecimento acelerado foi
inicialmente realizado em compósitos unidirecionais AS4/8552 com ciclo exposição
de 8 h de radiação UVA-340 a 80°C seguidas de 4 h de condensação a 50°C, até
atingir o tempo total de 2.160 h. Os efeitos do envelhecimento do material foram
evidenciados pela perda de massa, exposição das fibras, alterações químicas,
aumento da densidade de trincas em testes de cisalhamento interlaminar e
flambagem das fibras em amostras fraturadas em testes de compressão, embora
não tenham sido observadas alterações significativas nas propriedades mecânicas
do material. Com base neste trabalho preliminar, um estudo foi realizado em
laminados [02/902]s do mesmo material, utilizando ciclo de exposição de 8 h a 160 ºC
seguidas de 4 h com umidade relativa de 80% a 70 ºC, até atingir o tempo total de
2.880 h. Em seguida, as amostras foram submetidas a ensaios de fadiga com
controle de carga, com razão de tensões R = 0,1 e frequência de 5 Hz. Os
compósitos foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR), análise dinâmico mecânica (DMA), microscopia
eletrônica de varredura (MEV) e variação de massa, antes e após a exposição
higrotérmica. Amostras de epóxi puro 8552 foram também expostas as mesmas
condições de envelhecimento e caracterizadas por microscopia ótica (MO),
espectroscopia FTIR e variação de massa. A partir dos diagramas de vida em
fadiga, uma função de deslocamento (shift) foi proposta para a previsão de número
de ciclos para falha de compósitos envelhecidos com base em dados de testes de
fadiga em compósitos não envelhecidos. O estudo também mostrou que a falha por
fratura pode não ser o melhor parâmetro para avaliação do efeito do envelhecimento
higrotérmico na vida em fadiga de materiais compósitos de matriz polimérica
reforçados com fibras de carbono. Outros parâmetros como delaminação e
saturação de trincas são também essenciais para avaliar a durabilidade desses
materiais compósitos.
Palavras-Chave:
Compósitos,
propriedades mecânicas, fadiga.

carbono/epóxi,

envelhecimento

acelerado,
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ABSTRACT
Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composites used in aeronautic and
aerospace structures are often exposed to cyclic loading and environmental effects
such as temperature and humidity, which can lead to degradation and failure of the
component. The objective of this work was to study the effects of aging under
exposure to temperature up to 160°C and humidity on the damage mechanisms of
carbon/epoxy composites subjected to cyclic loading. Initially, a preliminary
accelerated aging study was conducted with unidirectional AS4/8552 samples using
an exposure cycle of 8 h of UVA-340 at 80 °C followed by 4 h of condensation at 80
°C, for a total exposure period of 2,160 h. The effects of aging were evidenced by
weight loss, fiber exposure, chemical changes, increased crack density in
interlaminar shear strength tests, and fiber buckling in fractured samples after
compression tests, even though no significant changes mechanical properties were
observed. Based on this preliminary work, a study was conducted on [0 2/902]s
laminates of the same material, using an exposure cycle of 8 h at 160 °C followed by
4 h of 80% relative humidity at 70 °C, for a total exposure period of 2,880 h.
Afterwards, stress-controlled tension-tension fatigue tests were conducted using a
stress ratio R = 0.1 and frequency of 5 Hz. Composites were characterized using
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), Dynamic Mechanical Analysis
(DMA), Scanning Electron Microscopy (SEM) and weight change, before and after
hygrothermal exposure. Samples of plain epoxy 8552 were also exposed to the same
aging conditions and characterized by optical microscopy (OM), FTIR spectroscopy
and weight change. Based on the fatigue life diagrams, a shift function was proposed
for the prediction of number of cycles to failure of aged composites based on data
from unaged specimens. The study also showed that failure by fracture may not be
the best parameter to evaluate the effect of hygrothermal aging on fatigue life of
carbon fiber reinforced polymer composites. Other parameters such as delamination
and crack saturation are also essential to assess durability of these composites.
Keywords: Composite materials, carbon/epoxy, aging, mechanical properties,
fatigue.
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CAPÍTULO 1

1.1.

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Materiais compósitos de matriz polimérica apresentam vantagens quando
comparados

aos

materiais

convencionais

equivalentes,

como

propriedades

mecânicas específicas elevadas, resistência à corrosão e menor densidade.
Quando utilizados em estruturas aeroespaciais, esses materiais devem ser
projetados considerando o ambiente operacional, que pode envolver carregamentos
mecânicos combinados com exposição a variações de temperatura e umidade.
A integridade estrutural e o desempenho ao longo da vida dos compósitos
poliméricos reforçados com fibras dependem da estabilidade das fases constituintes
e da interface fibra/matriz [1]. A exposição a altas temperaturas - seja em curto ou
longo prazo - pode produzir alterações físicas e químicas irreversíveis tanto na
matriz polimérica quanto na interface fibra/matriz [2]. Da mesma forma, a presença
de umidade pode alterar as propriedades da matriz polimérica e resultar em tensões
internas associadas à expansão volumétrica, reduzindo a tolerância ao dano e a
durabilidade dos compósitos.
Além da exposição à umidade e variações de temperatura, carregamentos
mecânicos também podem produzir degradação de propriedades e, portanto, um
efeito combinado de solicitações mecânicas e ambientais pode agravar o processo
de degradação do material. O esforço de tração, por exemplo, acelera a absorção
de umidade ao abrir cavidades internas ou vazios pré-existentes no material,
contribuindo

para

a formação

de

microfissuras.

Nestes

casos,

além

do

comprometimento das propriedades mecânicas, o laminado com microfissuras
também apresenta tendência de absorver mais umidade se comparado a um
laminado não danificado, agravando ainda mais o processo de degradação.
Algumas das consequências da absorção de umidade pelo polímero incluem
plastificação,

redução

da

temperatura

de

transição

vítrea,

aumento

da
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viscoelasticidade, e a diminuição da resistência mecânica e do módulo de
elasticidade [3,4,5,6,7]. A umidade absorvida pode também reagir com os grupos
epóxi - não reagidos na estrutura, afetando assim o processo de envelhecimento do
material [8].
A influência de fatores ambientais - como a umidade e temperatura -,
combinados com solicitações mecânicas - como cargas estáticas e dinâmicas sobre a durabilidade de componentes estruturais de materiais compósitos precisa
ainda ser melhor compreendida, e para isto, estudos são necessários nesta área de
conhecimento.

1.2.

JUSTIFICATIVA

O estudo do envelhecimento de materiais compósitos poliméricos submetidos
a variações e temperatura e umidade, bem como a degradação das propriedades
destes materiais submetidos a carregamentos cíclicos têm despertado o interesse
de pesquisadores há muitos anos e várias publicações envolvendo estes tópicos
podem ser encontradas na literatura.
O envelhecimento higrotérmico de compósitos carbono/epóxi contribui para o
aumento de fissuras no material e também para a degradação na interface
fibra/matriz.

Esses danos resultantes do envelhecimento higrotérmico podem

agravar os danos ocorridos durante carregamentos cíclicos causando a falha
prematura do material.
Dessa forma, o desenvolvimento de pesquisas envolvendo a combinação de
envelhecimento higrotérmico e danos por fadiga possibilitará o entendimento do
comportamento desses materiais ao longo de sua vida útil, em condições de
operação.
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1.3.

OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo estudar os efeitos do envelhecimento sob
exposição a temperatura até 160°C e à umidade nos mecanismos de danos em
materiais compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras de carbono e
submetidos a carregamento cíclico. Em particular, os objetivos específicos foram:


compreender os mecanismos de danos em matriz epóxi expostas ao

envelhecimento higrotérmico;


compreender os mecanismos de danos em laminados carbono/epóxi

expostos ao envelhecimento higrotérmico;


compreender efeitos da exposição ao envelhecimento higrotérmico nos

mecanismos de danos em laminados de carbono/epóxi sob carregamento cíclico.


propor um método para estimativa da vida em fadiga de materiais

compósitos submetidos a carregamento cíclico combinado com envelhecimento
higrotérmico, com base em ensaios de materiais não envelhecidos.

1.4.

RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES

O estudo de envelhecimento acelerado combinado com carregamento
mecânico cíclico contribuirá para o avanço do estado atual do conhecimento na
literatura científica sobre os mecanismos responsáveis pela falha em fadiga em
laminados de compósitos para estruturas aeronáuticas, considerando as condições
de operação. As estruturas aeronáuticas são frequentemente submetidas a
carregamentos dinâmicos combinados com efeitos higrotérmicos (temperatura e
umidade). A pesquisa aborda situações encontradas na indústria aeroespacial, onde
a fadiga de laminados de compósitos é um modo crítico de falha e o carregamento
mecânico é combinado com fatores ambientais. O trabalho propõe um método
inovador (shift) para previsão de vida em fadiga de materiais compósitos expostos a
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envelhecimento higrotérmico, com base em dados obtidos do material sem
envelhecimento. Enquanto a falha por ruptura não mostra o efeito significativo da
influência do envelhecimento, na falha por delaminação, o efeito do envelhecimento
é visto com mais clareza. Com o progresso deste trabalho, o impacto sobre esta
indústria pode ser significativo, e o melhor entendimento dos efeitos do
envelhecimento no material poderá reduzir o alto custo atual dos testes exigidos nos
processos de certificação. A melhor compreensão da vida a fadiga das estruturas de
materiais compósitos em condições de operação poderá também levar a um design
mais leve e mais seguro. A longo prazo, espera-se que o maior conhecimento nesta
área possa contribuir para a elaboração de procedimentos de certificação mais
racionais.

1.5.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho encontra-se organizado em 6 capítulos. Este primeiro capítulo
abordou uma introdução com considerações iniciais sobre o estado da arte em que o
trabalho encontra-se inserido, além da relevância e contribuições, justificativa e
objetivo. O segundo capítulo aborda uma visão geral sobre a utilização de
compósitos poliméricos na indústria aeroespacial, as principais considerações sobre
estudos de degradação e envelhecimento, além de estudos referentes ao
comportamento mecânico destes materiais. No terceiro capítulo são apresentados a
metodologia experimental, as técnicas de caracterização, resultados e discussões
do estudo preliminar realizado em compósitos carbono/epóxi expostos à
temperatura, umidade e radiação ultravioleta. No quarto capítulo encontram-se
descritos os materiais utilizados neste trabalho, a maneira como foram processados
e as metodologias de caracterização. No quinto capítulo são apresentados e
discutidos todos os resultados obtidos, com ênfase na degradação e nos
mecanismos de dano. Além disso, são apresentados os resultados das análises de
MEV, espectroscopia FTIR, MO e variação de massa, complementando a
24
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caracterização do material em estudo. O Capítulo 6 apresenta as principais
conclusões deste trabalho e as sugestões para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO 2

2.1.

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA E REVISÃO DA LITERATURA

IMPORTÂNCIA DOS COMPÓSITOS NA INDÚSTRIA AEROESPACIAL

Materiais compósitos são formados por dois ou mais constituintes com
diferentes composições e estruturas, produzindo propriedades únicas e sinérgicas,
diferentes daquelas de seus componentes individuais [9,10]. Estes materiais são
constituídos principalmente por duas fases: uma fase contínua, denominada matriz
(por exemplo: resina epóxi) que é responsável pela proteção, união e transmissão
de tensões entre as regiões de descontinuidade a qual envolve a outra fase,
denominada fase dispersa (por exemplo: fibra de carbono), que geralmente é mais
rígida e resistente quando comparada com a fase contínua. Além dessas duas
fases, tem-se a interface que é responsável por regular as características de
transferência de carga e tolerância à danos.
Os materiais compósitos oferecem uma combinação de propriedades que os
tornam vantajosos para uma variedade de aplicações, em relação a materiais
convencionais como aço e alumínio. Essas propriedades incluem elevada
resistência mecânica e módulo de elasticidade por unidade de peso (Figura 1) e
resistência à fadiga. Assim, a utilização desses materiais tem aumentado,
principalmente nas indústrias aeroespacial, automobilística, petrolífera e naval [9].
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Figura 1 – Módulo específico em tração dos materiais compósitos em relação aos
metais. Adaptado de [11].

O crescente interesse da indústria aeroespacial em substituir materiais
tradicionais – como alumínio – por compósitos poliméricos pode ser explicado pelas
vantagens oferecidas por esses materiais, incluindo o potencial para a redução do
peso dessas estruturas, que influenciam diretamente na economia de combustível
com o consequente aumento de eficiência e de alcance de voo.
Neste sentido, há 35 anos, a utilização de alumínio no modelo Boeing 767
correspondia a aproximadamente 77% do peso total e somente cerca de 3% eram
de componentes de materiais compósitos. Quinze anos mais tarde, o Boeing 777 já
tinha cerca de 12% seu peso estrutural em compósitos e 55% de alumínio. Mais
recentemente, o Boeing 787 Dreamliner, já utilizava cerca de 50% (em massa) de
compósitos aplicados em estruturas primárias, incluindo a fuselagem [12] (Figura 2)
e asa, e 20% de alumínio. Como consequência da substituição de materiais
tradicionais por materiais compósitos poliméricos e da redução do peso estrutural da
aeronave, a redução de combustível do Boeing 787 em comparação com o Boeing
767 é estimada em aproximadamente 20% em rotas longas e 10% em rotas curtas
[13].
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Figura 2 – Seção da fuselagem de carbono/epóxi [14].

Um relatório da Boeing datado de 2016 [15] reportou a comparação dos
resultados de danos por fadiga dos modelos de Boeing 767, 777 e 787, através da
realização de testes de fadiga em grande escala. Os dados mostraram que o modelo
787 superou os modelos 767 e 777 em termos de desempenho (Figura 3). O número
relativamente baixo de danos por fadiga do modelo 787, quando comparado aos
outros dois modelos, pode ser explicado pelo fato de haver uma menor quantidade
de estrutura metálica.

Figura 3 – Comparação dos resultados de dano por fadiga nos modelos 767, 777 e 787 da
Boeing. Adaptado de [15].
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A crescente utilização de materiais compósitos poliméricos em estruturas
aeronáuticas e aeroespaciais deve estar acompanhada de procedimentos de
certificação que garantam que os materiais atendem ou superam os requerimentos
de projeto. Portanto, essas estruturas devem ser projetadas e fabricadas de modo
que possam desempenhar suas funções em condições de operações que podem
incluir carregamentos mecânicos dinâmicos combinados com a exposição ao calor e
à umidade. Neste sentido, o conhecimento de mecanismos responsáveis pela
degradação do material nas condições de operação, que podem levar à falha
prematura, é essencial [16,17,18].

2.2.

MECANISMOS DE FALHA EM LAMINADOS COMPÓSITOS

O comportamento de fadiga de um compósito laminado de fibras
unidirecionais difere do comportamento dos materiais metálicos. Para os metais
(policristalinos), o carregamento cíclico produz microdefeitos que se originam sob a
forma de microtrincas, crescimento de vazios e plastificações de monocristais, dando
origem a uma trinca dominante, que se desenvolve e cresce até a falha final do
material, sendo estes dois estágios denominados de iniciação e propagação. No
entanto, para compósitos laminados de fibras unidirecionais, a natureza do início do
dano e o seu crescimento é diferente, uma vez que a microestrutura que compõe
esses materiais consiste em uma matriz polimérica contendo fibras rígidas e
resistentes. O material por ser anisotrópico, permite que as trincas se propaguem
com mais facilidade na matriz, ou seja, quando o compósito é tensionado na direção
da fibra, o dano se acumula na forma de rupturas de fibras aleatórias que são fontes
de pequenas fendas na matriz ao longo das fibras, e em seguida, as trincas se
desenvolvem com adição da carga cíclica até que algumas se unifiquem para
produzir uma falha catastrófica do material [19].
Os mecanismos de falha que ocorrem nos compósitos poliméricos podem ser
descritos através de quatro mecanismos de danos que são: trincas na matriz,
descolamento na interface fibra/matriz (debonding), descolamento de lâminas
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adjacentes (delaminação) e ruptura das fibras – o que não impede que esses
materiais possam estar submetidos aos quatro mecanismos de danos em uma
determinada situação, ou que exista a atuação de apenas um tipo de mecanismo
[16].
A Figura 4 ilustra o início e a propagação do dano em um compósito
polimérico submetido à fadiga, no qual percebe-se a ocorrência dos 4 tipos de danos
em função da percentagem de vida em fadiga. Inicialmente, após a aplicação do
carregamento, ocorre um aumento na extensão do dano na matriz, até a sua
saturação, ou seja, a densidade de trincas intralaminares aumenta com o número de
ciclos de fadiga. A saturação recebe o nome de estado característico do dano (CDScharacteristic damage state) [20,21].

Figura 4 – Danos em compósito em função da percentagem de vida em fadiga. Adaptado
de [21].

Durante este período de carregamento inicial, pode haver uma pequena
queda na rigidez associada à formação de danos. Então, há uma segunda etapa de
degradação muito gradual do material, onde a rigidez diminui progressivamente e
onde a densidade de danos aumenta lentamente e linearmente. Tipos de dano mais
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sérios, como a ruptura de fibras e o crescimento da delaminação, aparecem na
terceira etapa levando a um declínio acelerado com uma quantidade crescente de
danos e, finalmente, uma falha catastrófica [22].

2.2.1 Trincamento na matriz

O trincamento na matriz (Figura 5), é o primeiro mecanismo de dano
observado em laminados de compósitos. O dano é relativamente pequeno e ocorre
entre 10-25% da vida e, portanto, representa uma fase curta. A perda da rigidez é
inferior a 10% [23].
Logo, trata-se de trincas intralaminares que se apresentam na direção
transversal em relação à tensão aplicada, atravessando a espessura inteira da
camada, estendendo-se paralelamente às fibras da lâmina em que se encontra [16].
Ou seja, de modo geral, as trincas iniciam-se nas bordas livres do laminado,
multiplicam-se, e propagam-se em direção ao centro da amostra [24]. Estas trincas
poderão ocorrer durante o carregamento sob tração, carregamento sob fadiga
[16,24], alterações de temperatura e termociclagem [16]. Uma consideração
importante, entretanto, deve ser feita em relação a esse mecanismo de falha, uma
vez que as trincas presentes na matriz polimérica por si só não causarão a falha
estrutural do material. Dessa forma, as trincas na matriz poderão resultar na
degradação significativa da rigidez do material, como também induzir formas mais
graves de mecanismos de falha, tais como delaminação e ruptura das fibras [16].
Um estudo da literatura [24] mostrou o comportamento em fadiga traçãotração de laminados de carbono/epóxi (T300/914), com controle de carga,
sequência de laminação de [0m/θn]s, com θ = 90 e 45º, R= 0,1 e frequência = 1-10
Hz. Imagens de MEV mostraram que para a amostra (θ = 90), sob carregamento de
fadiga, as trincas se propagavam através da matriz, na direção transversal, ao longo
da lâmina de 90º. Segundo os autores, o caminho de propagação da trinca poderá
variar, sendo mais ou menos sinuoso, a depender da resistência na interface
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fibra/matriz e da densidade local das fibras. Se a lâmina 90º é limitada por duas
lâminas 0º, o plano de trincas é em direção ao eixo de carregamento (Figura 5a).
Porém, se as lâminas externas forem orientadas a 45º, as trincas serão inclinadas
(Figura 5b).

Figura 5 – Trincas na matriz introduzidas durante o carregamento em fadiga, em
compósitos poliméricos [24].

Os autores [24] também observaram que, no início do ensaio de fadiga, as
trincas eram curtas, e em pequenas quantidades. Conforme o teste avançava e o
número de ciclos aumentava, observou-se o aumento do comprimento das trincas.
Além disso, observou-se também que as trincas ficavam mais próximas entre si. Em
alguns casos, a propagação da trinca, iniciada na borda, pausava quando as pontas
se encontravam. O número de trincas medidas, próximos à borda da amostra,
aumenta até um valor de saturação e a taxa de crescimento de trinca ao longo da
espessura das lâminas tornam-se muito baixa. Dessa forma, têm-se a distribuição
final de trincas, ou seja, não há mais evolução.
Em um estudo realizado por Kobayashi e Takeda (2002) [25], compósitos de
fibra de carbono (G40-800) reforçados com resina bismaleimida (5260) G40800/5260 foram ensaiados sob fadiga tração-tração, com 5 Hz de frequência e 0,7%
da deformação da ruptura do material. Dentre os resultados obtidos, os autores
mostraram que a primeira trinca foi iniciada na camada de 90º na borda livre, através
da espessura da amostra. A Figura 6 mostra uma região onde trincas estão
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presentes na matriz polimérica. As trincas estão inclinadas no sentido da tensão
aplicada, o que significa a existência de tensão de cisalhamento interlaminar. Além
disso, também observou-se que o número de trincas aumentou com o aumento do
número de ciclos. As Figura 7 a), b) e c) mostram o progresso do dano microscópico
nos laminados [0/902/0], [02/903/02] e [02/904/02].

Figura 6 – Imagem de microscopia ótica da trinca na camada de resina interlaminar 0/90 do
laminado G40-800/5260 [02/904/02]. (Observação da borda, ɛ = 0,7%, n = 900.000).
Adaptado de [25].

(a)

(b)

c)

Figura 7 – Progresso do dano através da radiografia por raios-x em laminados (G40800/5260), ɛi = 0,8%. (a) [0/902/0], (b) [02/903/02] e (c) [02/904/02]. Adaptado de [25].
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2.2.2 Descolamento na interface fibra/matriz

O outro tipo de mecanismo de dano diz respeito à fraca interação fibra/matriz.
Quando a deformação de fratura da fibra é maior que a da matriz, isto é, ɛf > ɛm , as
trincas na matriz, originadas pela presença de vazios e bolhas de ar – pontos
concentradores de tensão, são interrompidas pelas fibras, se a tensão não for
suficientemente alta, ou poderá passar em torno da fibra sem destruir a ligação
interfacial (Figura 8 a)) [16].
À medida que a carga aplicada aumenta, a fibra e a matriz deformam-se,
resultando em um acúmulo de elevadas tensões na fibra. Como consequência disto,
a tensão de cisalhamento, desenvolvida na interface, excede a resistência ao
cisalhamento interfacial resultando no descolamento interfacial fibra/matriz (Figura 8
b)) [24].

Figura 8 – Ilustração do efeito da interface fibra/matriz sobre o crescimento de uma
trinca na matriz. Interface forte (esquerda) permite o crescimento de trincas por quebras de
fibras, enquanto que a interface fraca (direita), desvia a frente de trinca e reduz o seu
avanço. Adaptado de [26] e [27].
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2.2.3 Delaminação

Esse terceiro tipo de dano (Figura 9 a)) consiste basicamente na separação
das camadas (lâminas) de um compósito [27]. Essas separações poderão ocorrer
devido às tensões de cisalhamento e, por tensões transversais que surgem na
região interlaminar. A delaminação (Figura 9 b)) é uma consequência direta da
incompatibilidade das propriedades elásticas das camadas adjacentes [ 28 ]. É
importante notar que o crescimento das delaminações no laminado de compósito,
sob ação subsequente de cargas externas, pode conduzir a uma deterioração das
propriedades do laminado e causar a falha catastrófica da estrutura. Comumente,
esse dano é prevenido melhorando a resistência interlaminar e resistência à fratura,
ou modificando a disposição da fibras para reduzir a força motriz necessária para a
delaminação [27].

Figura 9 – Exemplos de micrografias de compósito poliméricos após ensaio de fadiga,
a) Presença de delaminações e trincas na transversal, b) Ampliação referente à
circunferência preta. Adaptado de [28].

35

Fulco, A.P.P.

2.2.4 Falha do compósito

A ruptura do compósito polimérico, falha das fibras, é sequencial aos danos
descritos anteriormente. Desse modo, é o último estágio de acumulação de danos
em um material compósito. Para um laminado sob tração na direção das fibras,
haverá ruptura das fibras – nas ligações fracas, que provocará uma redistribuição de
tensão entre a matriz e as fibras, afetando outras fibras na região de vizinhança das
fibras quebradas. Assim, a falha das fibras está relacionada com a falha final, tendo
em vista que o material de matriz não pode suportar as cargas aplicadas sem a
presença das fibras. Na maioria dos casos, antes da falha da fibra acontecer, a
matriz já está danificada, impossibilitando a transferência de tensões para a carga
[28].
Os métodos mais comuns de observação de iniciação e desenvolvimento de
danos em materiais compósitos são raios-X, emissão acústica, líquidos penetrantes,
ultrassom (C-scan e D-scan) e microscopia óptica e microscopia eletrônica de
varredura [29].

2.3. FADIGA MECÂNICA EM LAMINADOS COMPÓSITOS

A fadiga mecânica é o tipo mais comum de falha durante serviço em
estruturas aeronáuticas [30,31]. Danos por fadiga podem levar à falha do material
com aplicação de cargas inferiores ao seu limite de resistência. No caso de
estruturas de materiais compósitos, a falha por fadiga pode envolver diferentes
mecanismos de danos
Até a década de 80, as metodologias de testes para estudos de fadiga eram
equivalentes às utilizadas para os metais [32]. Contudo, a interpretação dos
resultados desses testes foram muitas vezes insuficientes, uma vez que os danos
(delaminação, trincamento na matriz, descolamento na interface fibra/matriz e
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ruptura da fibra) são acumulativos e diferem dos tipos de danos que ocorrem nos
metais.

2.3.1 Diagrama de Vida em Fadiga – FLD

Em 1981, Talreja [ 32 ] propôs um diagrama conceitual que apresenta a
contribuição dos constituintes do compósito (fibra e matriz) na vida em fadiga do
material. O quadro foi denominado Diagrama de Vida em Fadiga (do inglês, Fatigue
Life Diagram - FLD) e tem sua construção baseada em representações de regiões
de atuação de diferentes mecanismos de danos. O conceito desse diagrama foi
fundamentado nos mapas do mecanismo de deformação (Ashby, 1972) [33].
Os FLDs [19,21,32] são mapas de regiões de predominância de mecanismos
progressivos, não progressivos e sem evolução em um gráfico bidimensional, cuja a
ordenada corresponde a deformação máxima aplicada, e a abcissa o logaritmo do
número de ciclos para a falha do material. As linhas ɛ c e ɛm representam,
respectivamente, a deformação de ruptura do compósito (correspondente à ruptura
da fibra e o descolamento interfacial resultante) e a deformação de ruptura da matriz
que corresponde ao limite de fadiga da matriz. A deformação, ao invés da tensão, é
utilizada no eixo das ordenadas, com base nas seguintes constatações: (1) a falha
no primeiro ciclo ocorre quando a deformação do compósito equipara-se à
deformação de ruptura das fibras, independente da fração de volume das fibras; (2)
O limite de fadiga do compósito polimérico é baseado no limite de fadiga da matriz.
A matriz polimérica é submetida à fadiga controlada por deformação, devido à
restrição de fibra, embora o compósito seja submetido a testes com controle de
carga. Assim, o limite de fadiga é representado em termos de deformação [21].
O significado de traçar a deformação máxima no primeiro ciclo é devido a este
valor de deformação fornecer uma boa referência ao dano alcançado no primeiro
ciclo e que os defeitos subsequentes e a vida de fadiga são prováveis para
depender deste estado de dano [21].
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O FLD de linha de base é referente ao compósito unidirecional submetido ao
ensaio de tração axial cíclica e pode ser caracterizado em três regiões, dependendo
dos mecanismos de danos que ocorrem no interior do compósito polimérico.

A

Figura 10 mostra o diagrama de vida em fadiga tração-tração para compósito
carbono/epóxi unidirecional [32].

Figura 10 – Diagrama de vida em fadiga para compósitos poliméricos unidirecionais sob
fadiga tração-tração. Adaptado de [32].

Nota-se, a partir da Figura 10, três diferentes regiões:
 REGIÃO I: Esta é a região de dano não progressivo e o nível de
deformação geralmente coincide com a faixa de dispersão da deformação na ruptura
estática, já que praticamente toda a carga é suportada pelas fibras em compósitos
convencionais de matriz polimérica. Os mecanismos que ocorrem nessa região são
semelhantes aos da ruptura estática e podem ser considerados caóticos, uma vez
que torna-se impossível de prever a distribuição da sua vida útil, devido à menor
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sensibilidade à variação do estado de dano desenvolvido no primeiro ciclo de
carregamento [21].
 REGIÃO II: É denominada região progressiva, onde ocorre o acúmulo de
trincas na matriz e descolamento na interface fibra/matriz. Se o descolamento não
ocorrer, o trincamento da matriz poderá resultar na ruptura das fibras, caso a trinca
encontre a fibra danificada durante a sua propagação. Por outro lado, se o
descolamento ocorrer, as fibras irão atuar como pontes de trincas na matriz e
falharão, uma vez que um conjunto de fibras exposta é mais fraca em relação
àquelas envolta na matriz do compósito [21].
 REGIÃO III: É a região cuja a falha por fadiga não ocorre, mesmo com
um número elevado de ciclos (>106), e portanto, denomina-se região sem evolução
de dano. Assim, as trincas na matriz originadas do ensaio de fadiga provavelmente
irão se desenvolver, mas permanecerão confinadas às partes das seções
transversais entre as fibras. A deformação máxima é baixa, para conduzir as trincas
da matriz originadas da fadiga, além dos obstáculos provenientes das fibras que
causam instabilidade no crescimento das trincas [21].
Em um estudo experimental [26] realizado para avaliar o comportamento de
vida em fadiga de laminados de carbono/epóxi – AS4/8552 e carbono/PEEK
(Poli(éter-éter-cetona)) (Figura 11 (a) e (Figura 11 (b)), os resultados mostraram que
o compósito com resina termofixa (epóxi) apresentou uma resistência à fadiga maior
em relação ao compósito com matriz termoplástica (PEEK). No compósito
carbono/epóxi houve o aparecimento de poucas microtrincas iniciadas nas falhas
distribuídas das fibras com tendência à desaceleração do seu crescimento; já o
carbono/PEEK apresentou falhas mais extensas e distribuídas com quebra de fibra
progressiva conforme mostra a

(Figura 11 (a)), induzida pelo descolamento

longitudinal ou por trinca na matriz (Figura 12). Dessa forma, segundo os autores,
esses resultados sugerem que a natureza da ligação na interface fibra-matriz tem
forte influência na progressão da trinca por fadiga. Assim, a escolha dos
constituintes do compósito é fator determinante para uma melhor resistência à fadiga
do material.
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(a)

(b)

Figura 11 – Diagrama de vida em fadiga do compósito. Laminado de fibra de carbono/epóxi
(a) e carbono/PEEK (b). Adaptado de [26].

Figura 12 – Comparação do diagrama de vida em fadiga para compósitos unidirecionais
(carbono/epóxi e carbono/PEEK) sob carga de tração-tração. Ausência da região I para o
laminado de carbono/PEEK. Adaptado de [26].
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Em outro estudo [34], os mecanismos de dano sob fadiga para compósitos
vidro/epóxi com três frações de volume de fibras foram ilustrados (Figura 13). Neste
diagrama, os dados para as três frações de volume de fibras se enquadram na
mesma faixa de dispersão. Além disso, conforme relatado por Dharan (1975) [35] “O
limite de fadiga da resina pura (0,6% de deformação), é o mesmo valor encontrado
para o laminado de vidro/epóxi, conforme estabelecido no diagrama de vida em
fadiga. Em um estudo [21], referente ao diagrama em fadiga para carbono/epóxi,
observou-se que o limite da tensão de fadiga da matriz cai ligeiramente abaixo do
limite inferior da banda de dispersão de ruptura de fibras. O dano progressivo é,
portanto, possível em uma pequena faixa de deformação para este material. Assim,
o comportamento é semelhante ao laminado de vidro/epóxi.

Figura 13 – Diagrama de vida em fadiga para um compósito vidro/epóxi (esquerda)
em três frações de volume de fibra [35] e para um carbono-epóxi (direita) [21].

Um estudo publicado na literatura mostra réplicas da borda lateral de um
laminado carbono/epóxi [0/902]s durante vários estágios de vida em fadiga [36]. De
acordo com os autores, aproximadamente metade das trincas transversais são
formadas logo no primeiro ciclo (Figura 14 (a). Com 1% de redução de rigidez
adicional (Figura 14 (b)), a densidade de trinca transversal aumentou e
correspondeu ao estado de dano característico. Foram observadas delaminações
em ambas as interfaces de [0/90]. Com uma redução de rigidez de 3% (Figura 14
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(c)), uma interface foi completamente delaminada e a outra apresentou aumento na
delaminação.

Figura 14 – Ilustração das bordas laterais de uma amostra de carbono/ epóxi
progressivamente danificada [0,902]s em: (a) 1 ciclo (b) 1% de redução de rigidez adicional
(c) 3% de redução de rigidez adicional (x16) [36].

2.4. INTEGRIDADE E DURABILIDADE DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS

2.4.1 Envelhecimento e Degradação de Compósitos Poliméricos

O envelhecimento de polímeros pode ser classificado em dois tipos: o
envelhecimento físico [37,38] (alteração na conformação da estrutura molecular sem
alteração da integridade molecular) e envelhecimento químico (modificação da
estrutura molecular por reações químicas). Enquanto o envelhecimento físico é um
fenômeno reversível, o envelhecimento químico é essencialmente irreversível.
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Um grande número de agentes de degradação pode fazer alterações
irreversíveis nas propriedades dos polímeros e compósitos de matriz polimérica
(PMCs), individualmente ou em combinação [2]. Alguns desses agentes são:


condições térmicas - isotérmicas, exposição sub-zero ou ciclagem
térmica;



exposição à umidade - incluindo condições com alta temperatura;



imersão completa em água em temperatura ambiente ou temperatura
elevada;



carregamento

mecânico

combinado

(tensão)

com

exposição

ambiental;


produtos químicos - incluindo água, combustíveis, ácidos, solventes,
oxigênio, dentre outros;



radiação ultravioleta.

Em um estudo [ 39 ], uma seção de um compósito carbono/epóxi de um
estabilizador horizontal de aeronave 737-200, após 20 anos de serviço, foi analisada
por espectroscopia FTIR e DMA, para determinar as alterações moleculares
ocorridas na matriz epóxi durante o tempo de serviço. A resina epóxi utilizada (BMS8-212) foi curada a 177 °C (350 °F). Apenas uma das superfícies das amostras era
pintada. Os resultados mostraram que as mudanças moleculares eram mínimas e só
ocorreram nas áreas superficiais não pintadas (superfície interna). Foram
observadas alterações químicas, como o aumento no número de moléculas de
hidrocarbonetos alifáticos (moléculas de combustível) – em aproximadamente 1660
e 1735 cm-1, bem como uma diminuição no número de moléculas contendo unidades
- SO2. Evidências de alterações químicas do tipo amina - amida ou hidroxila carbonila são encontradas tanto nas amostras envelhecidas em laboratório como em
amostras de aeronave comercial, ou seja, que são submetidas ao envelhecimento
natural.
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Em 2006, Dao e colaboradores [8] avaliaram as mudanças físicas e químicas
ocorridas em compósitos carbono/epóxi (8552/IM7) quando submetidos ao
envelhecimento com temperaturas de 70°C, 120°C, 170°C e 200°C (em ar). Além
disso, eles propuseram a estrutura química ideal da resina epóxi 8552, conforme
mostra a Figura 15. A sua composição inclui tetraglicidil diamina difenil metano
(TGDDM), triglicidil p-aminafenol (TGAP), curada com uma mistura de 3,3 e 4,4
diaminadifenilsulfona (DDS). Segundo os autores, devido à alta densidade de
ligações cruzadas e monômeros funcionais, nem todos os grupos funcionais podem
reagir durante a cura. Esses grupos defeituosos vão desempenhar um papel
importante durante a degradação.

Figura 15 – Estrutura química idealizada da resina 8552. Adaptado de [8].

Em relação às alterações químicas para os compósitos submetidos à
temperatura de 70°C (Figura 16), os autores observaram que ocorreram mudanças
na região de 3500 a 3000 cm-1, atribuída a OH/NH (pequeno aumento seguido de
uma diminuição significativa), diminuição de CH2 em 3000 cm-1, aumento da
carboxila em 1718 cm-1, diminuição da ligação dupla/anel aromático em 1640 – 1600
cm-1. Além dessas mudanças, houve a formação do pico amida em 1660 cm-1 [8].
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Figura 16 – Espectro por FTIR do compósito 8552/IM7 não envelhecido, e envelhecido a 70
ºC por 7500 h (e as mudanças observadas com o tempo de envelhecimento). Adaptada de
[8].

Para o envelhecimento a 120 ºC (Figura 17), observou-se a formação de um
pico amida em 1668 cm-1 acompanhada pela menor absorção da carbonila em 1720
cm-1. O pico de amida é bastante nítido nessa temperatura, indicando que
provavelmente só existe um tipo de estrutura sendo oxidada. Além disso, os autores
observaram o deslocamento na banda 1595 para 1580 cm -1, atribuída ao
estiramento C-C aromático. Alterações na posição de picos são afetadas por
mudanças nas estruturas alifáticas adjacentes [8]. A formação do grupo carbonila,
que foi a principal mudança ocorrida no envelhecimento a 70 °C, começa a
aumentar bastante, porém rapidamente nivela (4000 h) em um número de onda
inferior (1715 cm-1), indicando a oxidação completa de uma estrutura e o início de
um mecanismo diferente de oxidação. Outras alterações incluem a diminuição do
pico de OH acima de 3400 cm-1 e uma redução menor relativa às absorções de NH
em 3300 cm-1. Mudanças menores também foram observadas na região de 850 e
700 cm-1, atribuídas às mudanças do anel aromático. Os autores também concluíram
que as mudanças espectrais observadas no envelhecimento a 120 ºC são maiores,
e consideravelmente diferentes do que às alterações vistas em 70 ºC [8].
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(a)

(b)

Figura 17 – a) Região expandida (3900-2700 cm-1) dos espectros de FTIR realizados na
superfície dos compósitos 8552/IM7 envelhecidos a 120 ºC por 7500 h. As setas indicam a
diminuição da intensidade espectral observada com o aumento do tempo de envelhecimento
do tempo zero a 2025, 5800 e 7500 h a 120 °C. (b) Região expandida (2000-550 cm-1) dos
espectros de FTIR realizados na superfície para o compósito 8552/IM7 com 120 °C acima
7500 h. Adaptada de [8].

Em 2007, Dao e colaboradores [6], avaliaram as mudanças físicas e químicas
ocorridas em um compósito polimérico comercial 8552/IM7 quando submetidos ao
envelhecimento com temperaturas de 70, 120, 170 e 200°C (em ar) durante 1 ano.
Os resultados mostraram que houveram grandes diferenças em efeitos químicos de
degradação entre a superfície e mudanças mínimas no interior do compósito. As
mudanças químicas na superfície variaram de mudanças moleculares seletivas e
grupos químicos particulares em temperaturas baixas (70 e 120 °C), até a
degradação total e extensa em temperaturas elevadas (170 ºC e 200 ºC). Além
disso, os resultados sugerem que mudanças de propriedades mecânicas no
compósito envelhecido varia com a espessura do material e também com a proteção
na superfície, bem como com a temperatura de exposição que o compósito foi
exposto.
A Tabela 1 mostra as condições de temperatura e umidade utilizadas nesse
trabalho.
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Tabela 1 – Condições de envelhecimento para o compósito 8552/IM7. Adaptada de [6].

Condicionamento

Temperatur

ambiental
45% UR/70°C

as (°C)
9
0

65% UR/70°C

85% UR/70°C

0

1

20

60

-

-

9

1

20

1

1
60
1
60

* UR é umidade relativa.

As curvas de absorção de água da resina no compósito IM7/8552 com 33,6%
em peso de resina, durante 7500 h, em três diferentes níveis de umidade, são
mostradas na Figura 18. Grandes diferenças em relação as quantidades de água
absorvida pela resina sob diferentes condições de umidade foram observadas. As
curvas mostram um período de indução com aumento de peso lento, seguido pelo
estágio intermediário com alta absorção de água e, finalmente, a taxa de aumento
ocorre em um patamar com redução do peso (essa região só foi alcançada nas
condições de 85% de HR após 4000 h).
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Figura 18 – Curvas de absorção de água para resina da matriz M20/IM7 durante o
condicionamento a 70°C em 45% de HR (a), 65% de HR (b), e 85% RH (c) ambiente.
Adaptada de [6].

A influência de fatores ambientais - como a umidade e a temperatura - bem
como fatores mecânicos - como cargas constantes e fadiga - sobre a durabilidade
dos componentes estruturais de aeronaves fabricados com compósitos de matriz
polimérica precisa ser bem compreendida.

2.4.1.1 Efeito da umidade

Os materiais compósitos podem estar sujeitos a uma grande variedade de
condições de carregamento mecânico e diferentes condições ambientais, incluindo
variações de umidade e temperatura [40]. A umidade absorvida produz expansão
dilatacional. A cinética de absorção de umidade de resinas epóxi varia muito e é
também influenciada pelo envelhecimento físico. A presença de umidade e as
tensões associadas à expansão induzida podem causar menor tolerância a danos e
reduzir a durabilidade estrutural.
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A degradação de PMCs quando expostos a ambientes úmidos está
diretamente relacionada à quantidade de água absorvida. A integridade estrutural e
o desempenho ao longo da vida de compósitos poliméricos fibrosos são também
fortemente dependentes da estabilidade da região interfacial fibra/polímero, que é
afetada pelo processo de degradação.
As consequências da absorção de umidade pelo polímero incluem a
plastificação, redução na temperatura de transição vítrea, aumento da fluência e
relaxação de tensão e diminuição na resistência mecânica e módulo de elasticidade
[6,7,41,42,43]. A umidade absorvida também pode reagir com os grupos epóxi não
reagidos na estrutura, influenciando assim o processo de envelhecimento [6].
Em muitos casos, a água reage com a matriz polimérica, causando mudanças
químicas irreversíveis e redução no desempenho do material. A umidade provoca
também reações hidrolíticas na interface fibra/matriz resultando em perda na
eficiência de transferência de carga entre a matriz e o reforço [1]. As fibras de
carbono são relativamente insensíveis à umidade.
Na Figura 19 são mostrados efeitos da umidade na interface fibra-matriz em
um compósito de matriz polimérica. Quando o material é exposto à umidade, a água
penetra e se liga aos grupos hidrofílicos de fibras estabelecendo ligação de
hidrogênio intermolecular às fibras, reduzindo a adesão interfacial entre fibras e
matriz [44].
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Figura 19 – Efeito da umidade na interface fibra-matriz [44].

A taxa de absorção de umidade em um compósito é dependente da
temperatura, umidade relativa, tempo de exposição e carregamentos mecânicos
[45]. Em altas temperaturas, a taxa de absorção de umidade e a degradação do
material são aceleradas. O esforço de tração acelera a absorção de umidade ao
abrir cavidades internas ou vazios pré-existentes no material, contribuindo para a
formação de microfissuras [45]. Portanto, um laminado contendo microfissuras
absorverá consideravelmente mais umidade do que um laminado não danificado.
A umidade pode penetrar em materiais compósitos poliméricos por processos
difusivos e/ou capilares [ 46 , 47 , 48 ]. As interações entre a fibra e a matriz são
fenômenos bastante complexos. É conhecida a ocorrência de alterações reversíveis
e irreversíveis nas propriedades mecânicas de polímeros termofixos como resultado
da absorção de água. Plastificação e inchaço estão entre as consequências
adversas da água absorvida. A plastificação induz a deformação plástica além de
baixar a Tg, enquanto que o inchaço está relacionado com a deformação diferencial
que é criada pela força de expansão exercida pelo líquido ao alongar as cadeias
poliméricas [ 49 ]. Acredita-se que estes dois mecanismos de danos geram
capilaridade em compósitos poliméricos. Assim, a absorção de umidade em
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compósitos poliméricos leva a alterações nas características termofísicas,
mecânicas e químicas da matriz polimérica por plastificação e hidrólise [50].
A absorção de umidade ao longo da interface fibra/matriz pode degradar a
ligação fibra/matriz, resultando na perda da integridade microestrutural. As fibras de
carbono não absorvem umidade e, portanto, suas propriedades físicas permanecem
inalteradas. Contudo, a deterioração da matriz é suficiente para provocar uma
diminuição no desempenho do compósito e na confiabilidade global. Além disso,
essa umidade pode ser atribuída ao enfraquecimento da ligação entre a fibra e a
matriz, assim como o amolecimento do material da matriz. Diferenças de
temperatura e absorção de umidade induzem inchaço no material. Em seguida, a
heterogeneidade dos campos higrotérmicos do material são responsáveis por
tensões internas tanto em micro quanto em macroescala [51,52,53,54].

2.4.1.2 Efeito da temperatura

Exposição a temperaturas elevadas em curto ou longo prazo produzem
mudanças físicas e químicas irreversíveis em PMCs [55]. A oxidação é um processo
de degradação primária em temperaturas elevadas, e a taxa de degradação
aumenta com a quantidade crescente de oxigênio. A temperatura elevada acelera a
maioria dos processos de degradação que ocorrem em polímeros, como oxidação,
ataque químico e fluência mecânica. A termoxidação é iniciada pela reação de
radicais livres (P •) com oxigênio para formar radicais peróxidos [55], conforme é
apresentado abaixo:
P • + O2  POO•
A concentração de radicais livres pode ser significativamente aumentada com
a luz, radiação ionizante ou presença de metais de transição. Uma vez formados, os
radicais peróxidos participam de reações de propagação mais lentas que quebram
as cadeias poliméricas. O processo de degradação completo geralmente envolve um
período de indução relativamente longo durante o qual é observada uma pequena
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degradação. Após este período, há um rápido progresso de degradação, o que leva
a uma diminuição significativa nas propriedades mecânicas do polímero. Outras
mudanças físicas podem ocorrer com o polímero em altas temperaturas; a expansão
térmica é uma das mais comuns [55]. Nos compósitos, a diferença entre a expansão
térmica da matriz e das fibras pode causar degradação termo-mecânica durante
ciclagem térmicas. O uso de aditivos anti-oxidantes para sistemas de resina retarda
o processo de degradação, reduzindo os radicais livres [55]. Temperaturas elevadas
podem também despolimerizar resinas e levar a degradar a interface fibra-matriz. As
diferenças na expansão térmica entre a fibra e a matriz podem induzir tensões
residuais, reduzindo assim a eficiência da ligação fibra-matriz.
A exposição de epóxi a ambientes ricos em oxigênio e temperaturas elevadas
resulta em degradação termo-oxidativa (Figura 20). A molécula de oxigênio reage
com a cadeia polimérica. A degradação termo-oxidativa pode resultar em quatro
consequências principais [56]:
 perda inicial de massa da amostra, devido à perda de umidade e
compostos voláteis residuais;
 alteração de cor e textura, junto com um aumento na densidade de
trincas;
 aumento da transição vítrea (Tg), isto é, diminuição da mobilidade
molecular, devido as reações de reticulação, resultantes de novas ligações químicas
entre cadeias poliméricas;


aumento da tenacidade à fratura, normalmente mostrado como função

de quebra da cadeia, que plastifica a resina. Ou seja, a distribuição de locais de
falha dentro do material é permitida de modo que uma grande parte do volume de
material possa absorver energia.
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Figura 20 – Representação esquemática da difusão do oxigênio dentro do compósito
e resultados de defeitos próximos a superfície após um longo período de exposição termo-

oxidativa [57].

Temperaturas elevadas abaixo da Tg podem causar envelhecimento físico e
químico. O ciclo térmico produz fissuras em laminados. Além disso, o crescimento
da fissura pode ser acelerado por uma atmosfera oxidativa [58]. Neste caso, quanto
maior a concentração de oxigênio, mais significativa é a aceleração dos processos
de danos.
A caracterização de processos de dano em compósito carbono/epóxi
submetido a ciclos térmicos em atmosfera inerte (nitrogênio) e atmosfera oxidativa
(ar, oxigênio) foi realizada em um estudo realizado pela Aeronautical Supersonic
Research [58]. As observações das bordas polidas da amostra por microscopia ótica
e MEV revelaram contração da matriz e descolamento na interface fibra/matriz
apenas em amostras testadas em atmosferas oxidativas. Além disso, o estudo
mostrou que quanto maior a concentração de oxigênio, mais significativo é o
crescimento da trinca. Estes resultados foram analisados em termos de oxidação da
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matriz (ocorrendo na temperatura mais alta do ciclo) e trincamento da matriz por
fadiga (que ocorre a temperaturas mais baixas e devido à expansão do laminado).
Durante um teste de ciclo térmico realizado em uma atmosfera oxidativa, um efeito
de acoplamento entre estes dois mecanismos de dano resulta na aceleração de
microtrincas.
Os vários tipos de dano induzidos durante os testes de ciclo térmico
dependem da orientação e espessura das camadas, e principalmente do ambiente
da amostra. Para comparar o dano de acordo com a localização da camada na
sequência de empilhamento do laminado, realizaram-se observações microscópicas
em ambos os lados das amostras. Durante os testes de ciclos térmicos, as
observações das bordas livres das amostras mostraram três tipos de danos (Figura
21 (a)): encolhimento da matriz, descolamento da fibra/matriz e trincamento da
matriz danos (Figura 21 (b)) [58].

Figura 21 – Diferentes tipos de defeitos [03/903]s oxigênio, 100 ciclos [58].

Lafarie-Frenot e colaboradores [58] observaram que a contração da matriz
ocorre apenas nas bordas dos corpos de provas polidos submetidos a ambientes
oxidativos. A contração (Figura 22 b) e c)) é vista como buracos profundos e escuros
impressos no plano inicial da borda polida. Com nitrogênio (Figura 22 (a)),
observam-se pequenas diferenças nos níveis observados através do MEV entre a
fibra e a matriz.
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Figura 22 – MEV das bordas polidas do laminado [03/903], submetidos a 500 ciclos térmicos.
(a) nitrogênio, (b) ar e (c) oxigênio [58].

2.4.1.3

Envelhecimento higrotérmico e Fadiga Mecânica

Danos causados por ciclagem higrotérmica podem resultar em delaminação
[ 59 ]. Em um estudo anterior dos mecanismos de degradação higrotérmica em
condições de temperatura/umidade de compósitos laminados grafite/epóxi, os dados
do teste de cisalhamento interlaminar indicaram que a combinação de umidade
relativa elevada com temperatura pode produzir uma redução significativa na
resistência [59].
Outra investigação de danos em materiais compósitos relacionados a ciclos
higrotérmicos abrangeu estudos experimentais e analíticos de compósitos
carbono/epóxi T300/ 5209 (curado a 125 ° C) e T300/5208 (curado a 180 °C) [59].
As amostras foram acondicionadas a 55 ou 95% de umidade relativa a temperaturas
de 70 °C ou 93 °C. Após o condicionamento, algumas amostras foram submetidas a
100 ciclos entre -54 ° C e 70 °C ou -54 °C e 93 °C. Dentre os resultados, observouse que a ciclagem térmica não produziu efeitos mensuráveis na resistência ao
cisalhamento interlaminar ou causou qualquer dano microestrutural significativo após
100 ciclos.
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Em um estudo anterior sobre os mecanismos de degradação higrotérmica de
compósitos laminados grafite/epóxi, os dados dos testes de cisalhamento
interlaminar indicaram que a combinação de umidade relativa elevada com
temperatura elevada pode produzir uma redução significativa na resistência
mecânica do material [59].
Outro estudo [60] avaliou os efeitos do envelhecimento higrotérmico sobre a
durabilidade do laminado de compósito PR500/AS4 [0/90] 4s. Os efeitos da umidade,
temperatura e condições higrotérmicas na resistência e na vida útil do material foram
investigados. Neste estudo, a durabilidade foi medida pela vida de fadiga e
progressão de dano. O ciclo higrotérmico consistiu de 250 ou 500 ciclos de
envelhecimento higrotérmico. O processo de envelhecimento envolveu a exposição
do material a um ambiente que alternou entre condições de temperatura e umidade
de 85% UR a 30°C e 120°C (seco), respectivamente. Um esquema do procedimento
de envelhecimento é mostrado na Figura 23. Segundo os autores, estas condições
simulam um perfil de missão de uma aeronave subsônica.

Figura 23 – Ciclo de exposição para envelhecimento de amostras de PR500/AS4. Adaptado
de [60].

Patel e Case [60] estudaram o comportamento de compósitos grafite/epóxi
submetidos a ciclos higrotérmicos (Figura 24) e envelhecimento isotérmico.
Verificou-se que as amostras envelhecidas (Figura 25), antes de qualquer carga
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mecânica, indicam a presença de microtrincas em consequência dos ciclos
higrotérmicos. Além disso, o material envelhecido durante 250 ciclos apresentou
apenas microtrincas transversais, enquanto que o material envelhecido durante 500
ciclos apresentou um nível mais elevado de microtrincas transversais, bem como
longitudinais (Figura 25).
Comparando os resultados de saturação da densidade de trinca do material
envelhecido e fadigado, e do elevado número de fibras arrancadas das amostras
quase-estáticas (quando comparadas com amostras não envelhecidas), os autores
concluíram que o material sofreu danos na interface fibra/matriz, conforme mostra a
mostra a Figura 26.

Figura 24 – Esquema mostrando o ciclo higrotérmico/fadiga. Adaptado de [60].

a)

b)

c)

Figura 25 – Radiografia (ampliada de 4,1 x) de material (a) não envelhecido, (b)
envelhecido por 250 ciclos, e (c) envelhecido por 500 ciclos higrotérmicos, que não foi
carregado mecanicamente [60].
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Figura 26 – Superfícies de fratura das amostras sem envelhecimento (esquerda) e
com envelhecimento higrotérmico (500 ciclos) [60].

Os autores [60] concluíram que as amostras envelhecidas geralmente exibiram
maior delaminação durante a fadiga (e testes de tensão quase-estática) em
comparação com amostras não envelhecidas. No entanto, para amostras
envelhecidas, observou-se que as trincas atingiram um nível de saturação de
densidade em um número menor de ciclos de fadiga quando comparados com
amostras não envelhecidas. Para o material envelhecido por 250 ciclos, foram
observadas microtrincas transversais e para o material envelhecido por 500 ciclos,
observou-se microtrincas longitudinais. Essas observações foram feitas antes do
carregamento mecânico. Além disso, o material envelhecido apresentou maior
concentração de umidade em relação ao material não envelhecido, apesar do
aumento da Tg e da degradação térmica no compósito envelhecido.
Gamstedt & Sjögren (1999) [31] mostraram que a fadiga de traçãocompressão é mais prejudicial do que a fadiga tração-tração em laminados
transversais e multidirecionais (Figura 27). Os mecanismos estudados utilizaram a
fadiga de baixo ciclo de uma amostra contendo uma única fibra transversal. Os
testes foram terminados a 100 000 ciclos, e neste momento a quantidade de fissuras
transversais foi consideravelmente maior para tração-compressão.
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a)

b)

Figura 27 – Trincas transversais em um laminado após 100.000 ciclos em (a) fadiga
tração-tração e (b) fadiga tração-compressão [31].

Durante os testes de tração, os autores observaram que o primeiro dano a se
desenvolver foi o descolamento fibra/matriz (Figura 28). À medida que a amostra foi
tracionada, os descolamentos se coalesceram e formaram uma trinca transversal.
Os descolamentos apareceram em uma carga baixa e foram generalizados e fáceis
de se encontrar. A análise qualitativa mostrou que o descolamento é o mecanismo
iniciador para o trincamento transversal. Isto é válido para fibras de vidro e
compósitos de fibra de carbono [31].
.
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a)

b)

Figura 28 – a) descolamento fibra/matriz (b) coalescência em trincas transversais
[31].

Os estudos apresentados até o presente na literatura indicam que a
exposição de materiais poliméricos a temperaturas e umidades elevadas produzem
danos no material que influenciam diretamente a resistência à fadiga do material.
Estudos sobre os efeitos da temperatura e umidade, individualmente e combinados,
em materiais compósitos têm sido realizados de forma bastante extensa. No
entanto, os efeitos da alternância contínua das duas condições, especialmente em
simultâneo com a carga mecânica, têm sido menos explorados

60

Fulco, A.P.P.
CAPÍTULO 3 ESTUDO PRELIMINAR – EFEITOS DO ENVELHECIMENTO NAS
PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DE COMPÓSITO CARBONO/EPÓXI

Neste capítulo será apresentado um estudo preliminar do efeito do
envelhecimento em compósitos unidirecionais pré-impregnados com resina epóxi
sob exposição de temperatura, umidade e radiação UV. Além disso, serão discutidos
os resultados referentes as caracterizações térmicas, morfológica, variação em
massa, e propriedades mecânicas (resistências ao cisalhamento interlaminar e à
compressão).

3.1. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

O objetivo deste estudo preliminar foi a avaliação dos efeitos do
envelhecimento sob exposição à temperatura elevada, umidade e radiação UVA, de
laminados unidirecionais [0]17T fabricados com pré-impregnado carbono/epóxi
HexPly® AS4/8552 da Hexcel Corporation, com fração nominal de volume de fibra
de 57%. Os laminados foram embalados em saco de vácuo e curados em uma
autoclave, utilizando o ciclo de cura recomendado pelo fabricante. Inicialmente a
temperatura atingiu 110 °C e foi mantida durante 1 h a uma pressão de 700 kPa. Em
seguida, a temperatura foi aumentada para 180 °C e mantida durante 2 h com a
mesma pressão, antes de arrefecer até à temperatura ambiente. Todas as rampas
de temperatura foram controladas a 2°C/min. O fluxograma para execução do
trabalho é mostrado na Figura 29.
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Figura 29 – Fluxograma da metodologia utilizada.

Foram realizadas medidas de variação de massa, ensaios mecânicos,
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR). Corpos de prova com dimensões de 2,13 mm x 9,87
mm x 19,90 mm (espessura x largura x comprimento) foram utilizados para os
ensaios de cisalhamento interlaminar ILSS (Figura 30), e com dimensões de 1,10
mm x 15,15 mm x 79,91 mm (espessura x largura x comprimento) para os ensaios
de compressão (Figura 31).

(a)

(b)

Figura 30 – Amostras para testes de cisalhamento interlaminar. (a) não envelhecidas,
(b) envelhecidas.
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(a)

(b)

Figura 31 – Amostras para testes de compressão (a) não envelhecidas, (b)
envelhecidas.

3.2.

ENSAIO DE ENVELHECIMENTO ACELERADO

Para o ensaio de envelhecimento acelerado foi utilizada uma câmara da
marca EQUILAM®, modelo EQUV, conforme mostra a Figura 32. A câmara utilizada
simula condições de umidade, temperatura e radiação ultravioleta e pode ser
programada de acordo com as condições desejadas. Durante o ciclo de
condensação, um reservatório de água localizado na parte inferior da câmara é
aquecido para produzir vapor e, consequentemente condensar água sobre os corpos
de prova. O vapor quente mantém a câmara a 100% de umidade relativa, em
temperatura elevada. A câmara possui 8 lâmpadas fluorescentes ultravioletas (UV-A
ou UV-B) que reproduz os danos causados pela luz solar.
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Figura 32 – Câmara de envelhecimento acelerado.

A lâmpada que emite radiação UVA-340 foi definida por simular a região de
comprimento de onda UV médio e pequeno do espectro da luz do dia. Todos os
corpos de prova submetidos ao envelhecimento acelerado foram ensaiados em
ciclos alternados de radiação UVA (8 h) a 80 °C, e umidade (4 h) a 50 °C, com
radiação de 0,89 W/m²/nm, até atingir o tempo definido (3 meses) – 2.160 h,
seguindo recomendações da norma ASTM G 154 – 00a (Standard Practice for
Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials). O
processo de envelhecimento foi iniciado com a etapa de umidade e concluído após
2.160 h com a etapa de radiação ultravioleta.
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3.3.

CARACTERIZAÇÕES

3.3.1 Microscopia eletrônica de varredura - MEV

A morfologia do material foi analisada em um microscópio eletrônico de
varredura (MEV) da marca Hitachi, modelo Hitachi Tabletop Microscope TM-3000.
Antes do envelhecimento acelerado, as amostras de ILSS foram lixadas nas seções
transversais com lixas de carbeto de silício com granulometria variando de 400 a
2000 mesh e depois polidas com solução de alumina com 1,0 µm. Este
procedimento foi realizado para permitir a visualização das fibras de carbono na
seção transversal dos corpos de prova e possibilitar uma comparação da morfologia
antes e após o envelhecimento.

3.3.2 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier - FTIR

A análise por espectroscopia FTIR foi também realizada nas amostras de
ILSS utilizando um equipamento Shimadzu, modelo IRAffinity, para comparar o
espectro do material não envelhecido com o do material após envelhecimento
acelerado. Antes das análises, os corpos de prova foram acondicionados em
dessecador e as condições utilizadas para as análises foram: 32 scans, faixa de 700
- 4000 cm-1, resolução de 4 cm-1.

3.3.3 Análise dinâmico-mecânica – DMA

As amostras para análises de DMA foram cortadas na área do tab das
amostras dos testes de compressão. No caso das amostras envelhecidas, teve-se
cuidado em identificar o lado em que a amostra foi exposta à radiação UV. As
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dimensões das amostras foram de 1,00 mm 3,15 mm x 17,50 mm (espessura x
largura x comprimento). As amostras envelhecidas e não envelhecidas foram
condicionadas por 48 h em um forno a 50 ° C e colocadas dentro de um dessecador
durante pelo menos 5 h com cloreto de cálcio como material absorvente antes dos
testes de DMA. Esses testes foram realizados seguindo as recomendações da
norma ASTM D 7028-07 para determinar a temperatura de transição vítrea. As
amostras envelhecidas e não envelhecidas foram analisadas usando um DMA Q800
TA, no modo single cantilever, e amplitude de deformação de 0,1%. As medições
foram realizadas no intervalo de temperatura de 25 a 250 ºC, com uma taxa de
aquecimento de 2 Cº/min, e sob uma frequência constante de 1,0 Hz. Módulo de
armazenamento (E´), módulo de perda (E’’) e “tan delta” foram determinados em
função da temperatura.

3.3.4 Variação de massa

Para analisar a variação de massa dos corpos de prova (ILSS e compressão),
as amostras foram pesadas antes e após serem submetidas ao envelhecimento
acelerado.

3.4.

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Para determinação das propriedades mecânicas dos compósitos, corpos de
prova não envelhecidos e envelhecidos foram ensaiados para determinação da
resistência ao cisalhamento interlaminar e da resistência à compressão.
Anteriormente aos ensaios mecânicos, os corpos de prova – não
envelhecidos e envelhecidos - foram condicionados por 48h em estufa a 50 °C, e
depois colocados por 5h em um dessecador utilizando cloreto de cálcio como
material absorvente (Figura 33), conforme orientação da norma ASTM 695 – 10 Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics.
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Figura 33 – Acondicionamento dos corpos de prova em dessecador.

3.4.1 Resistência ao cisalhamento interlaminar – ILSS

A resistência ao cisalhamento interlaminar foi determinada seguindo
recomendações da norma ILSS - BS EN 2563: 1997. As medições das propriedades
mecânicas foram realizadas utilizando uma máquina de ensaios universal Shimadzu
AGX-100, com modo de teste de flexão em 3 pontos, com uma extensão de 10,65
mm entre os suportes. Os testes foram realizados utilizando o modo de
deslocamento controlado com uma velocidade de cabeçote de 1 mm/min (Figura
34).
Foram ensaiados 10 corpos de prova para cada condição de ensaios (não
envelhecido e envelhecido).
A resistência ao cisalhamento interlaminar – ILSS foi determinada de acordo
com a Equação 1.

(1)

onde,  é a resistência aparente ao cisalhamento interlaminar (MPa),

é carga
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máxima no momento da primeira falha (N), b é a largura do corpo de prova (mm) e h
é a espessura do corpo de prova (mm).

Figura 34 – Teste de flexão em 3 pontos segundo BS EN 2563 : 1997.

3.4.2 Resistência à compressão

Os ensaios de compressão (Figura 35) foram também realizados para as
duas condições - material não envelhecido e envelhecido – com 10 corpos de prova
para cada condição. O ensaio consiste na aplicação de uma carga axial compressiva
no corpo de prova.
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Figura 35 – Ensaio de compressão segundo SACMA SRM 1R-94.

A resistência última à compressão foi determinada como aquela referente à
fratura do corpo de prova, quando ocorre queda brusca na força aplicada. Foi
observada a recomendação da norma SACM–A SRM 1R-94, referente ao
paralelismo do corpo de prova no suporte (Figura 36). Para o fechamento das placas
do suporte utilizou-se um torquímetro para aplicação de um torque de 7,5 in.lbs.

Figura 36 – Paralelismo da amostra para ensaio de compressão (SACMA SEM 1R-94).

69

Fulco, A.P.P.

A resistência à compressão foi determinada pela Equação 2.

(2)

onde, ULT é resistência última à compressão (MPa), P é a carga máxima (N), d
é a espessura média (mm) e b é a largura média (mm)

3.5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.5.1 CARACTERIZAÇÕES

3.5.1.1

Microscopia eletrônica de varredura – MEV

Apresenta-se na Figura 37 (a) a superfície transversal do corpo de prova não
envelhecido. Observa-se a boa compactação das camadas e uma distribuição
uniforme das fibras de carbono ao longo da seção transversal. Para os corpos de
prova submetidos ao envelhecimento acelerado (Figura 37 (b)) ficou evidenciada
uma perda de matriz polimérica e degradação da interface fibra/matriz, com
exposição das fibras de carbono.
A degradação é também perceptível na região da borda da seção transversal,
onde a textura da superfície é alterada, conforme apresentado na Figura 38.
Apresenta-se na Figura 39 (a) a micrografia da superfície do corpo de prova
não envelhecido. Para o corpo de prova cuja superfície foi exposta diretamente ao
processo de envelhecimento (Figura 39 (b)), observa-se a exposição das fibras de
carbono em toda a superfície avaliada do material.
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(a)

(b)

Figura 37 – Seção transversal típica do corpo de prova: (a) não envelhecido; (b)
envelhecido.

(a)

(b)

Figura 38 – Borda da seção transversal típica do corpo de prova: (a) não envelhecido, (b)
envelhecido.
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(a)

(b)

Figura 39 – Superfície do corpo de prova (a) não envelhecido, (b) envelhecido.

3.5.1.2

Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier -

FTIR

A Figura 40 mostra o espectro da análise de espectroscopia FTIR dos
materiais não envelhecidos e envelhecidos. Os picos a 2920 e 2850 cm -1 estão
relacionados ao alongamento C-H das unidades monoméricas, e o pico largo a 3260
cm-1 é provavelmente relacionado a grupos hidroxilo. Mostra-se na Figura 41 uma
região expandida do espectro. Os resultados sugerem que o material sofre alteração
química pelo envelhecimento acelerado. As mudanças possíveis estão relacionadas
ao pico a 1595 cm-1 do alongamento C-C aromático e 833 e 802 cm-1 do dobramento
N-H fora do plano, sugerindo que essas ligações provavelmente são afetadas
durante o envelhecimento. O alongamento do éter C-O-C a 1090 e 1269 cm-1,
alongamento de CO de aldeído ou cetona a 1745 cm-1 e estiramento de C-N a 1114
cm-1 sugerem que essas ligações na matriz epóxi também são afetadas pelo
envelhecimento. A formação de um pequeno pico de amida a 1644 cm -1 no material
envelhecido sugere a alteração da matriz polimérica por degradação oxidativa, como
mencionado anteriormente em outros estudos [5,8,61]
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Figura 40 – Espectro da análise FTIR das amostras não envelhecidas e envelhecidas.

Figura 41 – Região expandida (1830-550 cm-1) dos espectros FTIR para amostras não
envelhecidas e envelhecidas.

73

Fulco, A.P.P.

3.5.1.3

Análise dinâmico-mecânica – DMA

Os resultados de DMA obtidos para compósitos envelhecidos e não
envelhecidos são mostrados na Figura 42. Os resultados mostram duas transições
(E' onset) para o material não envelhecido; uma a 93,0 °C e outra a 215,8 °C (Figura
42 (a)). Duas transições também são observadas para a amostra envelhecida;
sendo uma a 109,8 °C e outra a 208,5 °C (Figura 42 (b)). As transições a
temperaturas mais baixas são atribuídas às transições de segunda ordem (β) que
estão relacionadas a relaxações de ramificações e grupos laterais das cadeias
poliméricas [62]. As transições a temperaturas elevadas são as transições vítreas da
matriz do compósito polimérico de epóxi (não envelhecidos e envelhecidos). Os
resultados sugerem que houve uma ligeira diminuição na Tg (cerca de 7 °C) do
material envelhecido em comparação com o não envelhecido. Esta pequena
diminuição provavelmente deveu-se à cisão de cadeias poliméricas, que aumentou a
mobilidade das cadeias. Também é possível que alguma umidade residual ainda
esteja no compósito, embora as amostras tenham sido secas e condicionadas antes
do teste. Sabe-se que a absorção de umidade por compósitos de fibra carbono e
epóxi age como plastificantes na matriz polimérica. Um decréscimo na temperatura
de transição vítrea nos compósitos carbono/epóxi causados pelo envelhecimento
acelerado também foi observado em estudos anteriores na literatura [17,19,21,22].
No entanto, aumentos na temperatura de transição vítrea devido ao envelhecimento
também foram observados em estudos anteriores [23]. Neste caso, o aumento de Tg
está relacionado ao aumento da densidade de ligações cruzadas.
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a)

b)

Figura 42 – Análise de DMA para amostras (a) não envelhecidas e (b) envelhecidas.
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3.5.1.4

Variação de massa

Os percentuais de perda de massa dos compósitos após exposição ao
envelhecimento são apresentados na Tabela 2. Os dados são uma média dos
valores de 10 corpos de prova de ILSS e 10 corpos de prova de compressão. O
cálculo da perda de massa de cada corpo de prova, após 2.160 h de envelhecimento
foi definido de acordo com a Equação 3:
(3)

Tabela 2 – Variação percentual de massa causada pelo envelhecimento acelerado para
corpos de prova de ILSS e compressão.

Variação de Massa (%)

Média

Desvio Padrão

ILSS

- 0,58

0,08

Compressão

- 1,08

0,05

Algumas das possíveis razões para a diferença em perda de massa das
amostras de ILSS e compressão são a presença dos tabs e a diferença na área
exposta de material em relação ao volume da amostra.

3.5.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS

3.5.2.1

Resistência ao cisalhamento Interlaminar – ILSS

Os valores médios obtidos para a resistência ao cisalhamento interlaminar –
ILSS das amostras não envelhecidas e envelhecidas são mostrados na Figura 43.
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Figura 43 – Resistência ao cisalhamento interlaminar para corpos de prova não
envelhecidos e envelhecidos.

Os resultados de ILSS da Figura 43 mostram que houve um pequeno
aumento no valor médio da resistência mecânica das amostras envelhecidas em
comparação com as que não foram expostas ao envelhecimento acelerado. No
entanto, esse aumento está dentro da faixa de dispersão. Observa-se ainda um
aumento no desvio padrão dos resultados obtidos para as amostras envelhecidas.
Este comportamento necessita ainda de uma investigação detalhada, utilizando-se
um maior tempo de envelhecimento. Uma das possíveis explicações para esta
observação é uma redução nas tensões residuais de cura dos laminados causada
pela exposição à temperaturas elevadas e umidade. A umidade pode ter agido como
plastificante da matriz polimérica e promoveu o alívio de tensões residuais no
material.
Os resultados apresentados nesta pesquisa estão em acordo com um estudo
de propriedades mecânicas realizado em compósitos poliméricos ao longo de um
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período de 10 anos de exposição ao ar livre. No estudo, os efeitos da radiação
ultravioleta nos corpos de prova que não estavam pintados foram notáveis,
mostrando degradação superficial após 3 anos de exposição [63].
Na Figura 44 são apresentadas curvas da força aplicada em função do
deslocamento para os corpos de prova não envelhecidos e envelhecidos.
Observando os gráficos, pode-se verificar que alguns corpos de prova envelhecidos
apresentam uma queda acentuada na força aplicada, seguida diretamente do seu
aumento linear. Este comportamento provavelmente se deve à formação de
microtrincas no compósito. Essa queda de carga não foi considerada no cálculo da
resistência interlaminar.

Figura 44 – Gráfico da carga em função do tempo no ensaio de cisalhamento interlaminar
para corpos de prova não envelhecidos e envelhecidos.

Apresenta-se na Figura 45 as imagens microscópicas das fraturas dos corpos
de prova não envelhecidos e envelhecidos após a realização do ensaio de flexão em
3 pontos para determinação da resistência interlaminar ILSS.
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Delaminação

Delaminação

(a)

( b)

Figura 45 – Microscopia Eletrônica de Varredura após ensaio de ILSS: (a) vista lateral da
amostra não envelhecida; (b) vista lateral da amostra envelhecida, com delaminação
evidente e fissuras na matriz de laminado.

Para o corpo de prova não envelhecido, é observada apenas uma
delaminação ao longo da amostra (Figura 45 (a)) próximo ao plano médio. Porém,
nos corpos de prova envelhecidos (Figura 45 (b)) foram observadas várias trincas
longitudinais e trincas na matriz, nas regiões interlaminares. O aumento da
densidade de trincas é ocasionado pela exposição ao envelhecimento acelerado,
que produziu degradação na região interlaminar favorecendo o processo de
delaminação.

3.5.2.2

Resistência à compressão

Mostra-se na Figura 46 os valores médios obtidos para a resistência à
compressão dos corpos de prova não envelhecidos e envelhecidos. Pode-se
observar que a variação de resistência permaneceu dentro da faixa de dispersão,
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com uma tendência de aumento na resistência como observado nos resultados dos
testes de ILSS.

Figura 46 – Resistência à compressão para corpos de prova não envelhecidos e
envelhecidos.

Apresenta-se na Figura 47 o gráfico de força aplicada em função do
deslocamento para os corpos de prova não envelhecidos e envelhecidos. A falha da
amostra é evidenciada pela queda brusca da carga aplicada. Observa-se que não há
diferença significativa das curvas das amostras não envelhecidas e envelhecidas.
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Figura 47 – Gráfico da carga em função do tempo no ensaio de compressão para corpos de
prova não envelhecidos e envelhecidos.

A Figura 48 apresenta a microscopia típica da área de falha dos corpos de
prova não envelhecidos e envelhecidos. Todas as amostras apresentaram modo de
falha semelhante, com ruptura de fibras na região entre os tabs. Entretanto, a região
da interface parece ter sido afetada pelo envelhecimento, uma vez que a flambagem
da fibra do laminado é mais perceptível nas amostras envelhecidas.
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(a)

( b)

Figura 48 – Imagens das falhas após o ensaio de compressão: (a) amostra não envelhecida
(b) amostra envelhecida.

3.6. CONCLUSÕES DO ESTUDO PRELIMINAR

O objetivo deste estudo preliminar foi investigar os efeitos do envelhecimento
em amostras de fibra de carbono/epóxi expostas a ciclos alternados de
condensação a 50 ºC e radiação UVA a 80 ºC por um período de 3 meses. Todas as
amostras apresentaram perda de massa causada pelo envelhecimento do material.
Imagens de MEV confirmaram a perda de matriz e degradação na interface
fibra/matriz, com mudança de textura na superfície e exposição das fibras de
carbono no material envelhecido. A espectroscopia por FTIR sugere que mudanças
químicas na matriz polimérica foram causadas pelo envelhecimento acelerado.
Os resultados de DMA indicam uma ligeira diminuição da temperatura de
transição vítrea das amostras envelhecidas em comparação com o material não
envelhecido. Os resultados de ILSS sugerem um ligeiro aumento na resistência
mecânica das amostras envelhecidas em comparação com amostras que não foram
expostas ao envelhecimento acelerado, possivelmente devido a uma diminuição das
tensões residuais, ocasionada pela pós-cura do material. Após os testes de ILSS, a
falha na amostra não envelhecida estava relacionado a uma trinca longitudinal que
produziu a delaminação, enquanto que as múltiplas fissuras foram observadas nas
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amostras envelhecidas. Microtrincas originadas do envelhecimento acelerado
provavelmente causaram descontinuidades nas curvas de deslocamento de carga
das amostras envelhecidas durante o teste de ILSS.
Os resultados de compressão mostraram que a tensão também variou dentro
da faixa de dispersão, com um ligeiro aumento na tensão média de compressão
observada para o material envelhecido em comparação com o não envelhecido.
Modos de falha típicos dos materiais envelhecidos e não envelhecidos após ensaio
de compressão sugerem que a interface da ligação fibra/matriz provavelmente foi
afetada pelo envelhecimento, uma vez que a flambagem de fibras é mais
evidenciada nas amostras envelhecidas.
Embora mudanças significativas nas propriedades mecânicas não fossem
observadas, os compósitos de carbono-epóxi estudados neste trabalho parecem ter
sofrido alterações pelo processo de envelhecimento acelerado. Alterações no interior
do material são evidenciadas pela perda de massa, exposição de fibras, alterações
químicas, aumento da densidade de trincas e pela flambagem das fibras em
amostras fraturadas após testes mecânicos de compressão.
Dessa forma, concluiu-se pela necessidade da realização de novos estudos em
condições mais severas de envelhecimento acelerado, utilizando variação de
temperatura e umidade para avaliar o comportamento de laminados de compósitos
carbono/epóxi. Verificou-se que não era necessária a exposição do compósito à
radiação ultravioleta, pois as aeronaves têm pintura com tinta que oferece proteção
à radiação ultravioleta.
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Neste capítulo estão descritos os materiais e procedimentos utilizados no
estudo dos efeitos do envelhecimento higrotérmico nos mecanismos de danos de
laminados carbono/epóxi submetidos ao carregamento cíclico.

4.1. MATERIAL DE PARTIDA

4.1.1 Compósitos unidirecionais

O material utilizado neste trabalho foi um pré-impregnado unidirecional
carbono/epóxi HexPly® AS4/8552 do fabricante Hexcel Corporation, com fração de
volume de fibra de 57%. Este material foi desenvolvido para aplicações
aeroespaciais que necessitam de elevada resistência, rigidez e tolerância ao dano
[64].
As propriedades físicas e mecânicas do prepreg estão descritas na Tabela 3.
Tabela 3 – Propriedades físicas e mecânicas do prepeg Hexply® AS4/8552.

Densidade da fibra (g/m3)

1.79

Densidade da resina (g/m3)

1,30

Fração de volume nominal de fibra (%)

57,42

Densidade nominal do laminado (g/m3)

1,58

Resistência à tração transversal (GPa)

81

Resistência à tração longitudinal (GPa)

2,205

Módulo de elasticidade longitudinal (GPa)

141

Deformação longitudinal (%)

1,55
Fonte: Hexcel Corporation.
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Para este estudo foram confeccionadas 9 placas, com sequência de
laminação de [02/902]s. As placas foram produzidas com dimensões nominais de 40
cm x 40 cm (largura x comprimento), e espessura nominal de 1,6 mm. A
consolidação do material pré-impregnado foi realizada em um autoclave pelo
processo de cura a vácuo, com temperatura de 180 ºC e pressão de 690 kPa (100
psi), conforme mostrado na Figura 49, seguindo recomendações do fabricante.

Figura 49 – Esquema do ciclo de cura do compósito polimérico.

4.1.2

Resina Epóxi 8552 (Análise Complementar)

Além do pré-impregnado HexPly® 8552/AS4, uma placa de epóxi 8552
fornecida pela Hexcel Corporation foi também utilizada no estudo. Este polímero é o
mesmo do pré-impregnado e bastante utilizado em estruturas primárias na indústria
aeroespaciais pelo seu reconhecido desempenho mecânico.
Amostras foram cortadas de uma placa do polímero 8552 para uma avaliação
do efeito do envelhecimento acelerado no polímero, por meio das técnicas de
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microscopia ótica (MO), análise dinâmico-mecânica (DMA), espectroscopia de
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e variação de massa. Para o
compósito

polimérico

foram

feitas

as

mesmas

caracterizações,

térmicas,

morfológicas e de variação de massa, e também de microscopia eletrônica de
varredura (MEV).
O estudo foi executado a partir do fluxograma mostrado na Figura 50.

Figura 50 – Fluxograma das etapas de execução deste trabalho.

4.2. PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS E CARACTERIZAÇÕES POR MEV, MO,
FTIR, DMA E DE VARIAÇÃO DE MASSA

As amostras para as caracterizações de MEV, espectroscopia FTIR, DMA e
variação de massa foram cortadas dos laminados e da placa de resina epóxi 8552
com o auxílio de uma cortadeira Buehler - Isomet Low Speed com disco diamantado,
utilizando água como fluido de refrigeração. Foram cortadas 3 amostras de
compósito polimérico para a caracterização por MEV e espectroscopia FTIR, 3
amostras para caracterização por DMA, 5 amostras para os estudos de variação de
massa e 1 amostra para caracterização por MO. Para a resina 8552 foram cortadas
3 amostras para caracterização por espectroscopia FTIR, 1 para MO, 10 amostras
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para variação de massa e 3 para caracterização por DMA. As dimensões das
amostras foram: 20 x 10 mm (comprimento e largura) para MEV, MO, FTIR, 64 x 2,5
x 2 mm (comprimento, largura e espessura) para os ensaios de DMA, da resina
pura, e 50 x 2,71 x 1,6 mm (comprimento, largura e espessura) para os ensaios de
DMA do compósito.
Na Tabela 4 é mostrada uma matriz de ensaios para o compósito e para a
resina epóxi 8552 com o número de amostras para cada tipo de caracterização
realizada.

Tabela 4 – Matriz de ensaios.

AMOSTRAS

MEV/FTIR

DMA

VARIAÇÃO DE MASSA

MO

Compósito

3 amostras

3 amostras

5 amostras

1 amostra

Epóxi 8552

3 amostras

3 amostras

10 amostras

1 amostra

As amostras cortadas da placa de compósito unidirecional foram lixadas e
polidas em suas extremidades transversais para obtenção de superfícies planas e
com fibras perpendiculares à superfície, visíveis ao microscópio eletrônico de
varredura (MEV).
A sequência de polimento ocorreu com a utilização de lixas de carbeto de
silício de granulometria de 500 a 2.000 mesh. Em seguida, as amostras foram
submetidas a polimento com alumina em solução, com granulometria de 1 µm. Após
o polimento, as amostras foram lavadas em água corrente, e submetidas a um
processo de limpeza com banho ultrassônico (Figura 51 a)) para remoção de
impurezas e resíduos. Para o banho ultrassônico utilizou-se detergente e água
destilada por aproximadamente 1 h. Depois, todas as amostras foram novamente
polidas com pasta diamantada de granulometria variando de 1, 9 e 6 µm e tempo de
polimento de 3 minutos para cada granulometria.
87

Fulco, A.P.P.

Para análises de MEV, as amostras foram dispostas em um aparato (Figura
51 b)) com marcação padrão de 0, 0,5 e 1 mm. Após 4 meses, foram realizadas as
mesmas mensurações (0, 0,5 e 1 mm), na superfície e na seção transversal, a fim
de se comparar o efeito de envelhecimento para cada amostra.

Figura 51 – Banho ultrassônico dos corpos de prova retirados da placa de compósito
unidirecional (a), e aparato para análise no MEV (b).

A caracterização microscópica dos corpos de prova provenientes do
compósito unidirecional foi realizada através de um microscópio eletrônico de
varredura (MEV), marca Hitachi, modelo Tabletop Microscope TM-3000. Além da
seção perpendicular das amostras, também foi visualizada a seção longitudinal,
correspondente à maior região da amostra, para observação das alterações
ocorridas na superfície durante o ensaio de envelhecimento.
Para os corpos de prova da resina epóxi 8552, as superfícies foram
analisadas por microscopia ótica, em um microscópio Nikon ECPLISE MA200.
Para determinação da variação de massa, todas as amostras (placas e
amostras de dimensões menores) foram secas em uma estufa com temperatura de
50 ºC por um período de 48 horas. Em seguida, as amostras de dimensões menores
foram colocadas no dessecador na presença de materiais absorventes - sílica e
cloreto de cálcio (CaCl2) - por 5 horas (Figura 52 (a) e (b)). Este procedimento foi
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baseado na norma ASTM 695 – 10 Standard Test Method for Compressive
Properties of Rigid Plastics.

Figura 52 – Acondicionamento dos corpos de prova no dessecador. (a) vista interna
do dessecador, e (b) vista externa do dessecador.

Para determinar a temperatura de transição vítrea (Tg) das amostras não
envelhecidas e envelhecidas dos corpos de prova provenientes do compósito
unidirecional e da resina 8552 (Figura 53), utilizou-se um analisador dinâmico
mecânico DMA Q 800 TA instruments, no modo flexão em 3 pontos, na faixa de
temperatura de 30 até 260 ºC, sob uma taxa de aquecimento de 2 ºC/min,
frequência de 1,0 Hz e 0,1% de amplitude de deformação.
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b
)

(a)

(b)

Figura 53 – Corpos de prova usados no teste de DMA (a) compósito, (b) resina epóxi 8552.

A análise de espectroscopia por infravermelho (FTIR) das amostras
envelhecidas e não envelhecidas (compósito unidirecional e resina epóxi 8552)
foram realizadas em um espectrômetro Shimadzu IRTracer, em uma faixa de 4.000
até 500 cm-1, nas condições de análise de 20 scans e resolução de 8 cm -1. As
análises foram realizadas no modo de Reflexão Total Atenuada.

4.3. ENSAIO DE ENVELHECIMENTO ACELERADO – COMPÓSITO E EPÓXI
8552

O processo natural de envelhecimento é um ensaio reconhecidamente
demorado e dispendioso. Dessa forma, é necessário a utilização de máquinas ou
aparato experimental que simulam as condições ambientais específicas para cada
material através de ensaio de envelhecimento acelerado para se obter o
comportamento esperado do material.
O envelhecimento acelerado das amostras foi realizado em uma câmara
Autoclave Primar Linha VS capaz de simular as condições de temperatura e
umidade de acordo com as especificações dos ensaios. A câmara possui 7
prateleiras de aço, um termopar acoplado na parte superior e um umidificador de ar
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acoplado na parte inferior, capaz de manter a umidade adequada para cada ciclo em
operação.
Além das amostras menores, 2 placas de compósito polimérico também foram
envelhecidas para posteriormente serem cortadas e submetidas a ensaios
mecânicos (ensaio estático e fadiga tração-tração). O envelhecimento foi realizado
em placas para evitar efeitos de bordas, caso corpos de prova cortados fossem
utilizados.
As amostras foram expostas a um ciclo de envelhecimento acelerado com
duas etapas e duração total de 4 meses. O primeiro ciclo consistiu na exposição do
material em temperatura de 160 ºC com duração de 4 horas (primeira etapa),
seguido da temperatura de exposição de 70 ºC com saturação de umidade
(condensação), e duração de ciclo de 8 horas, onde teor de umidade foi de 80%. Os
dois ciclos atuaram de maneira constante e alternada, ou seja, com o fim do primeiro
ciclo iniciava-se o segundo ciclo e assim sucessivamente até que o tempo total do
ensaio fosse atingido (4 meses) – correspondente a 240 ciclos. O processo de
envelhecimento foi iniciado na etapa de baixa temperatura e elevada umidade, e
concluído na mesma etapa.
O aparato utilizado e a disposição dos corpos de prova são apresentados na
Figura 54.
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Figura 54 – Câmara de envelhecimento acelerado com corpos de prova.

4.4. AMOSTRAS PARA ENSAIOS MECÂNICOS

Corpos de prova carbono/epóxi (não envelhecidos e envelhecidos) foram
cortados com dimensões de 250 mm x 25 mm, em uma máquina de corte à jato
d’água Flowjet Mach 2 (Figura 55) com abrasivo de minério de ferro e diâmetro de
jato de 3 mm, para realização dos ensaios estáticos de tração e de fadiga de acordo
com as normas ASTM D3039 e ASTM D3479, respectivamente.
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Figura 55 – Corte à jato d’água dos laminados carbono epóxi.

Tabs foram confeccionados nos corpos de prova utilizando resina epóxi
(Araldite® LY 1564 BR) com endurecedor (Aradur® 3489) na proporção de 100:33,
em massa, respectivamente, além de 6 g de aerosil® (sílica pirogênica hidrofílica)
para aumentar a viscosidade da mistura. Uma malha de aço foi também utilizada na
região do tab. Os corpos de prova (Figura 56 (a)) foram protegidos com fita teflon em
sua área útil (150 mm) para evitar adesão de resina. Os tabs (Figura 56 (b) foram
curados em uma placa aquecida à temperatura de 80ºC, por 1 hora.
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(a)

(b)

Figura 56 – Corpos de prova após cura em placa aquecida (a), e corpo de
prova de acordo com a norma ASTM D3479 (b).

4.5. ENSAIOS MECÂNICOS - COMPÓSITO UNIDIRECIONAL
Figura 57
Para avaliar o efeito do envelhecimento acelerado de 4 meses nas
propriedades mecânicas dos compósitos, foram consideradas as seguintes
propriedades: módulo de elasticidade, resistência à tração e resistência à fadiga.

4.5.1 Ensaio estático – Tração uniaxial

Os ensaios de tração dos compósitos (não envelhecidos e envelhecidos)
foram realizados seguindo recomendações da norma D 3039/ D3039 M – 00 –
Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Material.
Os ensaios foram executados em uma máquina universal, SHIMADZU AGX 100 kN
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(Figura 57 (a)). A força de tração foi aplicada por meio de controle de deformação
com uma velocidade de 1 mm/min até a ruptura do compósito. Os dados de força e
deformação foram registrados durante todo o teste, por meio de um sistema de
aquisição de dados, HBM Spider 8. Foram utilizados strain gages (Figura 57 (b)) de
três milímetros com 350 Ohms resistivos com objetivo de medir o alongamento e
módulo de elasticidade no regime elástico através da curva tensão x deformação. O
módulo de elasticidade foi determinado para deformações entre 1.000 e 3.000 µɛ
[65]. Foram testados três corpos de prova para cada condição (não envelhecida e
envelhecida).

(a)

(b)

Figura 57 – Máquina SHIMADZU AGX 100 kN utilizada para ensaio estático (a), e
corpo de prova anterior ao ensaio de tração (b).
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4.5.2 Ensaio de Fadiga –Dinâmico

A fim de se avaliar o efeito da degradação e também os mecanismos de
danos ocorridos nos compósitos carbono/epóxi, ensaios de fadiga tensão-tensão
foram realizados em amostras não envelhecidas e envelhecidas. Os ensaios foram
realizados em uma máquina servo-hidráulica MTS Landmark de 100 kN (Figura 58
(a)) usando o modo de controle de carga, ou seja, a tensão média (nominal) das
amostras foi mantida constante durante todo o teste, com razão de tensões R= 0,1
(min/máx) e a uma frequência de 5 Hz. Garras hidráulicas foram utilizadas com
pressão de 11 MPa. A carga aplicada para cada ensaio foi definida para produzir
uma deformação máxima correspondente a uma porcentagem de deformação na
falha estática. Pelos motivos já discutidos anteriormente [21], utilizou-se a
deformação no primeiro ciclo, ao invés da tensão. Assim, os níveis de deformação
utilizados foram 0,9; 0,85; 0,8; 0,7 e 0,6 da deformação de ruptura estática para as
amostras sem envelhecimento e 0,85; 0,8; 0,7 e 0,6 da mesma deformação, para as
amostras envelhecidas. Os testes foram executados até a falha do corpo de prova
ou 106 ciclos, o que ocorresse primeiro. Os testes foram também encerrados após a
delaminação completa do corpo de prova.
A partir dos resultados dos ensaios de fadiga, o diagrama de vida em fadiga
(FLD) foi traçado com a deformação aplicada e o número correspondente de ciclos
para a falha. Na Figura 58 (b) é mostrado o detalhe da montagem do corpo de prova
no ensaio de fadiga.
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(a)

(b)

Figura 58 – Máquina de ensaios MTS utilizada nos testes de fadiga a), e corpo de
prova durante ensaio de fadiga (b).

Durante os ensaios, o carregamento foi interrompido periodicamente para a
observação de trincas na seção transversal das amostras por meio de um
microscópio ótico digital Dino Lite Premium modelo AM413ZT (Figura 59 (a)). Para
observação e revelação das trincas foi necessário a utilização de um marcador
(Figura 59 (b)), visando melhorar o contraste entre as trincas e o material compósito.
As trincas presentes em diferentes números de ciclos (100; 1.000; 5.000; 10.000 e
100.000) foram observadas para cada nível de deformação. A densidade de trincas
na seção transversal, definida como sendo o número de trincas por unidade de
comprimento, foi determinada em função do número ciclos.
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(a)

(b)

Figura 59 – Imagem do Microscópio ótico digital Dino Lite Premium utilizado para
contagem de trincas (a), e utilização do marcador de texto para revelação das trincas
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes ao estudo
higrotérmico realizado no compósito carbono/epóxi. Além disso, serão discutidas as
caracterizações morfológica, térmica, variação de massa e análise visual realizadas
na resina epóxi 8552 antes e após o envelhecimento acelerado.

5.1. CARACTERIZAÇÕES DA RESINA EPÓXI

5.1.1 Aspecto visual

Mostra-se na Figura 60 a superfície da resina epóxi 8552 antes e após a
exposição ao envelhecimento higrotérmico. A degradação é evidenciada através da
mudança de coloração em ambas as superfícies, com um tom mais escuro nos
corpos de prova envelhecidos.

a)

b)

Figura 60 – Aspecto macroscópico comparativo da resina epóxi 8552. (a) antes do
envelhecimento higrotérmico, (b) após o envelhecimento higrotérmico.
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5.1.2 Microscopia ótica - MO

Na Figura 61 (a) e (b) são mostradas as micrografias das amostras de resina
epóxi 8552, não envelhecida e envelhecida, respectivamente. Com base nas
observações das micrografias, a combinação temperatura e umidade provocou
trincas na matriz polimérica, que estão geralmente associadas às tensões térmicas
[66].

(a)

(b)

Figura 61 – Resina 8552 (área transversal). a) não envelhecida, b) envelhecida por 4
meses.

5.1.3 Análise dinâmico-mecânica - DMA

Para o epóxi puro, os resultados de DMA para amostras não envelhecidas e
envelhecidas são mostrados na Figura 62 a) e b), respectivamente. Para o material
não envelhecido, há uma transição em 100 ºC, atribuída à transição de segunda
ordem (β), relacionada a relaxações de ramificações e grupos laterais da cadeia
polimérica [62]. O valor de Tg obtido baseado no onset extrapolado da queda do
módulo de armazenamento E' que marca o início do comportamento elastomérico
para o material não envelhecido foi de 167 °C, como mostra a Figura 62 (a). Na
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Figura 62 (b) são mostrados os resultados para amostras de epóxi puro
envelhecidas. O valor Tg obtido com base no onset do E' foi de 212 °C. O aumento
da Tg é atribuído à pós-cura do material e aumento da densidade de ligações
cruzadas.
(a)

(b)

Figura 62 – Curvas de DMA. (a) amostra não envelhecida, (b) amostra envelhecida.
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5.1.4 Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier – FTIR

Comparando os espectros de FTIR das amostras não envelhecidas e
envelhecidas (Figura 63), observa-se que possivelmente o material envelhecido foi
alterado quimicamente, devido ao deslocamento de banda ocorrido. Para amostras
não envelhecidas o valor do número de onda é de 1597 cm -1 e, para as amostras
envelhecidas esse valor foi reduzido para 1581 cm-1. Essa alteração no
deslocamento é atribuída ao estiramento C-C aromático. Alterações semelhantes
foram obtidas em um estudo anterior com o mesmo polímero, utilizando a
temperatura de 120 °C, os autores observaram o deslocamento na banda 1595 para
1580 cm-1 [ 8 ].

Figura 63 – Espectro de FTIR para amostras não envelhecidas e envelhecidas da
resina epóxi 8552
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5.2. VARIAÇÃO DE MASSA - COMPÓSITO E RESINA 8552

Os percentuais de perda de massa dos compósitos e das resinas epóxis após
exposição ao envelhecimento são apresentados na
Tabela 5. Os dados são uma média dos valores de 5 corpos de prova para os
compósitos de dimensões (20 x 10 x 1,6 mm), 2 placas de compósito (400 x 350 x
1,6 mm), 10 corpos de prova de resina epóxi 8552 (75 x 20 x 2 mm) e 5 amostras de
resina epóxi pura (20 x 10 x 2 mm). O cálculo da perda de massa de cada corpo de
prova, após 4 meses de envelhecimento, é o mesmo utilizado na Equação 3 (pág.
76).

Tabela 5 – Variação percentual de massa causada pelo envelhecimento acelerado para
amostras de compósito e epóxi 8552.

Variação de Massa (%)

Média

Desvio Padrão

Compósito (20 x 10 x 1,6 mm)

1,09

0,18

Compósito (400 x 400 x 1,6mm)

1,91

0,15

Epóxi 8552 (75 x 20 x 2 mm

3,76

0,08

Epóxi 8552 (20x10 x 2 mm)

3,07

0,07

A partir dos valores acima, observa-se que as amostras de epóxi puro
sofreram um maior aumento percentual de massa devido à maior absorção de
umidade. A absorção de umidade se dá pela matriz e através das trincas e da
interface fibra/matriz. Este fenômeno afeta principalmente as camadas mais
externas do material.

No caso do compósito, a fração volumétrica de matriz é

inferior a 50%, o que explica a menor absorção de umidade.
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5.3. CARACTERIZAÇÕES DOS COMPÓSITOS CARBONO/EPÓXI

5.3.1 Aspecto Visual

A Figura 64 mostra a superfície dos compósitos de fibra de carbono/epóxi
como recebidos e após a exposição ao envelhecimento higrotérmico. A degradação
é evidenciada através da mudança de coloração em ambas as superfícies, com uma
tonalidade mais escura nos corpos de prova envelhecidos. A alteração de cor é
explicada pelo processo de termo-oxidação que ocorre no material, devido à alta
temperatura a qual o material foi exposto. A molécula de oxigênio reage com a
cadeia polimérica e tem como consequência alterações de cor e textura [56]. Além
disso, observa-se tendência ao aparecimento de ranhuras na superfície do material,
sem exposição de fibras.

Figura 64 – Aspecto macroscópico comparativo dos compósitos poliméricos como recebido
e após o envelhecimento de higrotérmico.
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5.3.2

Microscopia ótica - MO

Na Figura 65 está apresentada uma micrografia ótica representativa da seção
transversal do compósito carbono/epóxi antes da exposição ao envelhecimento
higrotérmico. A análise desta micrografia mostra uma distribuição homogênea de
fibras e ausência de vazios ou trincas. A região mais escura refere-se a presença de
áreas mais ricas em matriz.

Figura 65 – Micrografia ótica representativa da seção transversal do compósito antes da
exposição higrotérmica.

5.3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV

Na Figura 66 são apresentadas imagens de microscopia eletrônica de
varredura para o material compósito não envelhecido (Figura 66 a)) e envelhecido
(Figura 66 b) e c)). Comparando as imagens a) e b), observa-se que a degradação
na interface fibra/matriz é evidente para as amostras submetidas a envelhecimento,
com a exposição de fibras de carbono. Na Figura 66 c) fica evidenciado o
encolhimento da matriz, devido ao envelhecimento, conforme relatado também em
trabalhos anteriores [58]. O encolhimento provocado pelo envelhecimento físico,
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ocorre devido a perda de massa da matriz (diminuição do volume livre do polímero)
que tende ao equilíbrio termodinâmico.
O efeito do envelhecimento em uma região de defeito no material pode ser
observado nas imagens de MEV das Figura 67 a) e b). Observa-se que houve um
aumento no tamanho do vazio, devido à perda de massa da matriz (Figura 67 (b)). A
degradação também é evidente na superfície da amostra envelhecida (Figura 68
(b)), quando comparada à superfície da amostra não envelhecida (Figura 68 (a)).
Após a exposição da superfície ao processo de envelhecimento, as fibras de
carbono são expostas ao longo da superfície do material.

(a)

(b)

(c)
Figura 66 – Compósito (seção transversal): a) não envelhecido, b) e c) envelhecido por 4
meses.

106

Fulco, A.P.P.

(a)

(b)

Figura 67 – Compósito (seção transversal): (a) não envelhecido, (b) envelhecido por 4
meses.

(a)

(b)

Figura 68 – MEV do compósito envelhecido (superfície na direção longitudinal). a) não
envelhecida, b) envelhecida por 4 meses.

Para os materiais compósitos envelhecidos, também foram observadas nas
duas extremidades das amostras, microtrincas nas camadas [0] formadas na região
próxima da interface entre as camadas de 0 e 90, no sentido da borda livre (Figura
69). Estas trincas aumentaram em número com o aumento dos ciclos higrotérmicos
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e algumas delas abrangem toda a espessura das camadas [0]. As trincas são
atribuídas à diferença entre a expansão térmica e expansão volumétrica devido à
variações de umidade, entre as camadas [0] e [90], que resultam em tensões
internas durante a exposição do material a ciclos higrotérmicos.

Figura 69 – MEV do compósito envelhecido (área transversal).

5.3.4 Espectroscopia por Transformada de Fourier - FTIR

Os espectros por FTIR das amostras de compósitos não envelhecidos e
envelhecidos

sugerem

que

o

material

foi

alterado

quimicamente

pelo

envelhecimento acelerado (Figura 70 e Figura 71). Alterações semelhantes foram
obtidas em um estudo anterior com o mesmo polímero [67]. Estas alterações estão
relacionadas aos picos de 1596 a 1485 cm-1 do estiramento aromático C = C e
estiramento C = O aldeído ou cetona a 1744 cm -1, sugerindo que tais ligações são
susceptíveis de serem afetadas durante o envelhecimento, como observado em
trabalho anterior (Figura 71) [67]. Além dessas mudanças, em 1294 cm-1 é
observada uma mudança relacionada ao estiramento assimétrico do grupo SO2 [8].
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Figura 70 – Espectro de FTIR das amostras de compósitos não envelhecidos e
envelhecidos.

Figura 71 – Região de aumento (2000- 500 cm-1) do espectro de FTIR das amostras de
compósito não envelhecidos e envelhecidos.
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5.3.5 Análise dinâmico-mecânica - DMA

Os resultados das análises de DMA dos compósitos não envelhecidos são
mostrados na Figura 72 a). A Tg baseada no valor de onset do módulo de
armazenamento (E') foi de 205 °C. Para os compósitos submetidos a
envelhecimento, os resultados são mostrados na Figura 72 b). Neste caso, o valor
de Tg obtido com base no onset do E' foi de 227 °C. Além disso, pode-se observar
valores semelhantes de Tg para o epóxi puro e para o material compósito, sendo o
valor de Tg para o compósito antes do envelhecimento menor que o do polímero
puro e maior que o do polímero puro após o envelhecimento. Essas variações são
atribuídas a pós cura do material e aumento da densidade de ligações cruzadas.
Observa-se a ocorrência de uma transição de segunda ordem e 100ºC, a mesma
ocorrida no polímero puro 8552, chamada de transição β.
a)

205ºC
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b)

227ºC

Figura 72 – Curvas de DMA (a) amostra não envelhecida, (b) amostra envelhecida.

5.3.6 Ensaio Estático

A resistência à tração e módulo de elasticidade das amostras não
envelhecidas e envelhecidas estão apresentadas na Tabela 6 e Tabela 7,
respectivamente. Os resultados dos ensaios mecânicos indicam que não houve
alteração no módulo de elasticidade com o processo de envelhecimento. O módulo
de elasticidade para um laminado [0/90] é dominado pelas fibras de carbono na
camada [0] e as fibras não são afetadas pelo processo de envelhecimento
higrotérmico. Entretanto, observa-se uma alteração significativa na resistência
mecânica do material com o processo de envelhecimento, que teve seu valor médio
reduzido de 920,3 MPa para 803,0 MPa. No caso da resistência mecânica, a
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redução está associada com o surgimento das trincas na matriz polimérica e
alterações na interface fibra/matriz.

Tabela 6 – Valores de Módulo de elasticidade e resistência à tração para as amostras não
envelhecidas.

Amostras Módulo de elasticidade (GPa) Resistência à tração (MPa)
A8

66,0

950,9 MPa

A9

66,0

954,3 MPa

A4

66,5

915,8 MPa

Média

66,2

920,3 MPa

Tabela 7 – Valores de Módulo de elasticidade e resistência à tração para as amostras
envelhecidas.

Amostras Módulo de elasticidade (GPa) Resistência à tração (MPa)
2

65,5

819,4 MPa

19

66,7

785,8 MPa

Média

66,1

803,0 MPa

As imagens das falhas dos corpos de prova após o ensaio estático para os
compósitos carbono/epóxi não envelhecidos e após o envelhecimento são
mostradas na Figura 73. É possível observar que a falha ocorre na área útil e de
maneira

catastrófica

para

os

compósitos

que

não

foram

expostos

ao

condicionamento higrotérmico (Figura 73 (a)) e, para as amostras envelhecidas, a
ruptura ocorreu por delaminação nas camadas de diferentes orientações de reforços
[0/90] (Figura 73 (b)).
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(a)

(b)

Figura 73 – Imagens das falhas nos corpos de prova após teste estático. (a) não
envelhecido (b) envelhecida.

5.3.7 Ensaio de Fadiga

5.3.7.1 Mecanismo de dano

Imagens de microscopia ótica da superfície lateral dos corpos de prova
expostos ao condicionamento ambiental, anterior ao carregamento mecânico, estão
mostradas na Figura 74. As imagens indicam o surgimento de microtrincas na
camada [0] com o envelhecimento higrotérmico. Além disso, nestes compósitos
envelhecidos, observa-se ainda que as trincas se originam na camada [90], na
região próxima da interface com a camada [0], e se propagam na direção transversal
(Figura 74 a) e d). Em algumas imagens, pode-se ver que duas trincas originadas
próximo da interface se unem na região do centro da camada de [90] (Figura 74 d)).
Esta região de nucleação de trinca é diferente daquela típica de carregamentos
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mecânicos cíclicos de ensaios de fadiga, onde a trinca é nucleada na camada de
[90], propagando-se na direção da interface, onde pode ser interrompida [68,69,70]

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 74 – Imagens das trincas presentes na superfície lateral do cdp envelhecido.

A metodologia empregada para as imagens abaixo baseou-se na saturação
das trincas transversais (CDS), que ocorreram na camada [0], e também na
determinação do número de ciclos necessários para a delaminação. Para análise de
acompanhamento da delaminação, foram realizadas fotos na superfície lateral,
correspondente à borda livre dos corpos de prova. Para a densidade de trinca foram
realizadas contagem das trincas em 100; 1000; 5000; 10.000 até o número de ciclos
que ocorresse saturação.
Imagens de microscopia ótica da superfície lateral dos corpos de prova são
apresentadas nas Figuras 75 a 83. As imagens de microscopia ótica indicam que os
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corpos de prova não envelhecidos não apresentavam trincas antes do início dos
ensaios com carregamento cíclico. Durante o ensaio de fadiga, observa-se que a
trinca origina-se no centro, camada de [0], em direção a interface, camada [0/90].
Para os corpos de prova submetidos a envelhecimento higrotérmico acelerado,
trincas podem ser observadas na camada [90]. Verifica-se ainda que, para alguns
corpos de prova, ocorre delaminação entre as camadas [0] e [90] durante o ensaio
de fadiga.
Conforme mostrado na Figura 80 e Figura 82, para os corpos de prova
envelhecidos, a delaminação ocorre mais precocemente (100 ciclos e 500 ciclos),
respectivamente, devido à degradação da matriz ocasionada pelo envelhecimento
higrotérmico acelerado.

Figura 75 – Imagens do cdp não envelhecido, com 0,84% de deformação até a saturação
das trincas.
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(a)

(b)

(c)

Figura 76 – Imagens do cdp envelhecido. (a) anterior ao ensaio de fadiga, (b) e (c) com
0,84% de deformação, até 1 milhão de ciclos, delaminação em 400.000 ciclos.
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Figura 77 – Imagens do cdp não envelhecido com 0,98% de deformação, com total de
ciclos de 1 milhão.

(a)

(b)

Figura 78 – Imagens do cdp envelhecido. (a) anterior ao ensaio de fadiga, (b) com 0,98% de
deformação, com total de ciclos de 1 milhão, delaminação ocorre em 5.000 ciclos.

117

Fulco, A.P.P.

Figura 79 – Imagens do cdp não envelhecido com 1,12% de deformação, com total de
ciclos de 100.000 ciclos, delaminação ocorre em 100.000 ciclos.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figura 80 – Imagens das trincas presentes no cdp envelhecido. (a) anterior ao ensaio de
fadiga, (b) (c) (d) e (e) com 1,12% de deformação, com total de ciclos de 55.050,
delaminação ocorre em 100 ciclos.
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Figura 81 – Imagens do cdp não envelhecido com 1,19% de deformação, com total de
ciclos de 64.750 ciclos, delaminação ocorre 30.000 ciclos.
.

(a)

(b)

(c)

Figura 82 – Imagens das trincas presentes no cdp envelhecido. (a) anterior ao
ensaio de fadiga. (b) e (c) com 1,19% de deformação, com total de ciclos de 3.836 ciclos,
delaminação ocorre em 500 ciclos.
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Figura 83 – Imagens do cdp não envelhecido com 1,26 % de deformação, com total de
ciclos de 8.650 ciclos, delaminação ocorre em 100.000 ciclos
.

A partir dos resultados apresentados, os mecanismos de dano para os
compósitos não envelhecidos e envelhecidos podem ser relacionados. Para as
amostras envelhecidas, houve durante o ensaio de fadiga a formação de trincas
transversais na camada [0]. Após a saturação de trincas, com o aumento do número
de ciclos, ocorreu a formação e propagação de delaminação entre as lâminas [0] e
[90]. Para o nível de deformação mais elevado (1,19%), a delaminação completa
ocorreu em 500 ciclos e a ruptura do corpo de prova em menos de 4.000 ciclos,
(Figura 82). Isso mostra que o envelhecimento diminui a resistência à fadiga do
compósito, uma vez que a matriz e a interface fibra/matriz são afetadas pela
exposição à temperatura elevada e umidade, e o material submetido ao
carregamento cíclico apresenta trincas, delaminação e até a ruptura das fibras,
levando a fratura final. Para o compósito não envelhecido, com a mesma
deformação (1,19%), os números de ciclos para delaminação completa (30.000) e
para ruptura (65.000) foram muito superiores (Figura 81), confirmando o efeito do
envelhecimento. Portanto, há uma relação clara entre a redução no número de ciclos
para delaminação e para a ruptura e o envelhecimento do material, considerando
que as trincas transversais são nucleadas a partir do descolamento fibra/matriz na
interface, que é diretamente afetada pelo processo de envelhecimento [71].
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5.3.7.2

DIAGRAMA DE VIDA EM FADIGA - FLD

O diagrama de vida em fadiga como base na falha por ruptura para as
amostras não envelhecidas e envelhecidas está apresentado na Figura 84. Os
dados apresentados com uma seta em 106 ciclos indicam que não houve falha e o
ensaio foi interrompido. Como pode ser observado na figura, os corpos de prova
envelhecidos tiveram sua vida em fadiga reduzida em comparação com os corpos
de prova não envelhecidos. Além disso, observa-se que o efeito do envelhecimento
higrotérmico na vida a fadiga aumentou com o aumento do nível de deformação dos
ensaios de carregamento cíclicos.
Com base no diagrama de fadiga, foi proposta uma função de deslocamento
(shift) para a previsão de número de ciclos para falha de compósitos envelhecidos
com base em dados de testes de fadiga em compósitos não envelhecidos. O shift
produzido pelo envelhecimento foi definido como sendo (Equação 4):

a(T, H, t) =

NA
NNA

(4)

Onde: a(T,H,t) é o deslocamento (shift) em função da temperatura, umidade e
tempo de exposição, NA é o número de ciclos para falha dos corpos de prova
envelhecidos e NNA é o número de ciclos para falha dos corpos de prova não
envelhecidos.
Os shifts calculados para o diagrama de fadiga da Figura 84 estão
apresentados na Tabela 8, para cada nível de deformação.
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Figura 84 – Diagrama de vida em fadiga para as amostras não envelhecidas e
envelhecidas.

Foram adicionadas linhas de tendências no diagrama de vida em fadiga com
base na falha por ruptura para as amostras não envelhecidas e envelhecidas,
conforme mostra a Figura 85.

Figura 85 – Diagrama de vida em fadiga com linhas de tendências para as amostras não
envelhecidas e envelhecidas.
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Tabela 8 – Shift para previsão de falha do material compósito envelhecido com base em
dados.

Shift

Deformação (%)

a (T,H,t) = *NA/NNA

0,84

1000.000 1000.000

0,98

792.800

697.060

0,789238 -0,06

1,12

723.665

132.133

0,18589

1,19

476.266

3.512

1,26

8.333

x

NNA

NA

a (T,H,t)

log a

x

x

-0,74

0,007374 -2,13
x

x

*N é o número de ciclos para falha.

Figura 86 – Shift para previsão de falha de AS4/8552 envelhecido com base em dados de
compósitos não envelhecidos.

Como mostrado na Figura 86, não houve alteração de vida em fadiga para os
menores níveis de deformações (o shift para falha dos compósitos é zero para níveis
de deformações inferiores a 0,0098 ou 0,98%).
Para que ocorra a falha final do material, é necessário que aconteça a ruptura
de fibras. Porém, as fibras não são afetadas pelo envelhecimento, ou seja, são
inertes. Por este motivo, não se observa efeito do envelhecimento para os níveis de
deformação menores. Para a material estudado, deformações abaixo de 0,0098,
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que não mostraram-se suficientes para produzir falhas de fibras. Os níveis de
deformação aceitáveis para projetos de estruturas aeronáuticas estão normalmente
muito abaixo de 0,0098 e, portanto, não há efeito do envelhecimento na vida em
fadiga com base na ruptura para estes níveis de deformação.
A Figura 84 foi normalizada pela deformação na ruptura obtida no ensaio
estático para cada condição (não envelhecida e envelhecida). Os dados (Figura 87)
mostram que o efeito do envelhecimento já foi detectado no ensaio estático. Isto
significa que se conhecendo o diagrama de vida em fadiga do material não
envelhecido, o diagrama de vida em fadiga do material envelhecido pode ser
determinado comparando as deformações na ruptura estática nas condições não
envelhecido e envelhecido.

Figura 87 – Diagrama de vida em fadiga normalizado para as amostras não envelhecidas e
envelhecidas.

Foram adicionadas linhas de tendências para o diagrama de vida em fadiga
normalizado para as amostras não envelhecidas e envelhecidas, com base na falha
por ruptura, conforme mostra a Figura 88. As linhas de tendências sugerem que o
efeito do envelhecimento foi mais significativo na resistência mecânica determinada
por ensaios estáticos, que nos dados de resistência à fadiga. Portanto, de acordo
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com os dados apresentados, ensaios mecânicos estáticos seriam suficientes para se
estimar a redução na resistência estática ou à fadiga do material resultantes do
envelhecimento higrotérmico.

Figura 88 – Diagrama de vida em fadiga normalizado com linhas de tendências para
as amostras não envelhecidas e envelhecidas.

5.3.7.2.1

Diagrama de vida em fadiga para início de delaminação

O diagrama de vida em fadiga pode ser também construído com base na
falha por delaminação, como mostrado na Figura 89. O diagrama de fadiga para
início de delaminação é importante também porque os projetos de estruturas
normalmente não permitem delaminação.
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Figura 89 – Início da delaminação para as amostras não envelhecidas e envelhecidas.

Utilizando o mesmo processo anterior, a função de deslocamento foi
determinada para relacionar o número de ciclos para a falha por delaminação em
amostras envelhecidas e não envelhecidas.

Os dados estão apresentados na

Tabela 9 e Figura 90.
Tabela 9 – Shift para delaminação do material compósito.

Shift

Deformação (%)

NNA

NA

a (T,H,t) = *NA/NNA

0,84

x

205.000

x

x

0,98

466.667

2.400

0,0051

-2,28

1,12

350.000

400

0,0011

-2,94

1,19

12.000

233

0,0194

-1,71

1,26

2.333

x

x

x

a (T,H,t) log a

*N é o número de ciclos para a delaminação.
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Figura 90 – Shift para delaminação dos compósitos.

Observa-se que, no caso de falha por delaminação, quando linhas de
tendência são adicionadas para os dados do material não envelhecido e
envelhecido, as duas linhas apresentam inclinações distintas. Para o material
envelhecido, ocorre não somente um shift dos dados para a esquerda, mas também
a linha de tendência tem a inclinação aumentada o que significa valores de
deslocamento maiores para menores níveis de deformação. Portanto, o efeito do
envelhecimento pode ser caracterizado por um deslocamento (shift) para a esquerda
da região de dano progressivo representada pelas linhas de tendência na Figura 89.
A região de dano progressivo do diagrama de vida a fadiga representa a região de
iniciação de múltiplos danos microestruturais, a sua propagação e interação
subsequente antes da falha final do laminado.
Com base nas linhas de tendência na Figura 89, pode-se calcular o shift para
previsão de número de ciclos para falha por delaminação o material envelhecido,
com base nos dados do material não envelhecido. Neste caso,
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Portanto, com base nas linhas de tendência que consideram os dados de
números de ciclos para todos os níveis de deformação testados nas condições não
envelhecido e envelhecido, o shift para determinação do número de ciclos de falha
do material envelhecido, com base no material não envelhecido, depende do nível
de deformação.

5.3.7.2.2

Densidade de Trincas

Na Figura 91 e Figura 92 observa-se a densidade de trincas para corpos de
prova de material não envelhecido e envelhecido, respectivamente, em função do
número de ciclos nos ensaios de fadiga. As trincas foram quantificadas na extensão
de 90 mm da seção transversal do corpo de prova. A densidade de trincas é
calculada pelo número de trincas por unidade do comprimento analisado. Para o
material não envelhecido, observa-se que ocorre um grande aumento da densidade
de trincas já nos primeiros 100 ciclos e posteriormente um aumento menor até
atingir a saturação em até 10.000 ciclos, considerando-se todos os níveis e
deformação estudados. Observou-se ainda que, para níveis de deformação maiores
nos ensaios cíclicos, a saturação da densidade de trincas ocorre para um número de
menor de ciclos. A densidade de trincas na saturação variou de 0,8 a 1,0 mm-1 para
todas as amostras.
Os corpos de prova de material envelhecido já iniciam os testes mecânicos
cíclicos com uma densidade de trincas resultante do processo de envelhecimento
higrotérmico. Neste caso, observou-se que a saturação na densidade de trincas já
ocorre nos primeiros 100 ciclos. A densidade de trincas na saturação foi parecida
com aquela observada para o material não envelhecido, mas com valores um pouco
maiores: variou de 1,0 a 1,2 mm-1 para todas as amostras.
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Figura 91 – Gráfico de saturação de densidade de trincas para compósitos não
envelhecidos.

Figura 92 – Gráfico de saturação de densidade de trincas para compósitos
envelhecidos.
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Com base nos dados da Figura 91 e Figura 92, calculou-se um shift para
relacionar, para cada nível de deformação, o número de ciclos para saturação da
densidade de trincas do material envelhecido e não envelhecido (Tabela 10 e Figura
93).
Tabela 10 – Shift para saturação da densidade de trinca do material compósito.

Shift

Deformação (%) NNA

a (T,H,t) = *NA/NNA 0,84

NA

a (T,H,t) log a

10000 100 0,1

-2,0

0,98

10000 100 0,01

-2,0

1,12

10000 100 0,01

-2,0

1,19

10000 100 0,01

-2,0

1,26

1.000

-1,0

100 0,1

*N é o número de ciclos para a saturação de densidade de trinca.

Figura 93 – Shift para saturação da densidade de trinca.

Observa-se na Figura 93 que para a deformação acima de 1,2%, o shift foi
menor (log a(T,H,t) = -1,0) porque a saturação de densidade de trincas é atingida
logo nos primeiros ciclos, tanto no material envelhecido como no não envelhecido.
Em todos os outros níveis de deformação, o shift foi o mesmo (log a(T,H,t) = -2,0).
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES

O objetivo deste estudo foi investigar o efeito do envelhecimento higrotérmico
nos mecanismos de dano por carregamento cíclico em amostras de carbono/epóxi
[02/902]s. Amostras de compósito AS4/8552 foram expostas à ciclos alternados de
temperatura (70ºC e 160ºC) e umidade por um período de 4 meses.
Os resultados indicaram que o envelhecimento higrotérmico produziu no
compósito polimérico alterações em nível macroscópico com mudança na coloração
e desgaste na superfície. Tal resultado sugere que houve degradação do material.
As análises de espectroscopia FTIR sugerem alterações químicas na matriz
polimérica produzidas pelo envelhecimento tanto no polímero puro quanto na matriz
polimérica do compósito.
As imagens de MEV laminado de carbono/epóxi após o processo de
envelhecimento mostraram perda e degradação da matriz na interface fibra/matriz,
com mudança de textura da superfície e exposição das fibras de carbono do material
envelhecido.
Com relação ao ensaio de tração, o processo de envelhecimento não
produziu alteração no módulo de elasticidade para o compósito, já que esta
propriedade é controlada pelas fibras em laminados [0/90]. Porém, a resistência à
fadiga foi reduzida para amostras envelhecidas. O processo de envelhecimento
higrotérmico produziu trincas na camada [90] que aceleraram o processo de falha,
particularmente no caso de falha por delaminação. Em níveis de deformações
maiores (acima de 0,98) o efeito do envelhecimento na redução da vida a fadiga foi
maior.
Com base nos diagramas de fadiga, uma função de deslocamento (shift) foi
proposta para a previsão de número de ciclos para falha de compósitos
envelhecidos com base em dados de testes de fadiga em compósitos não
envelhecidos.
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O estudo mostrou que a falha por ruptura não deve ser o único parâmetro
para avaliação do efeito do envelhecimento higrotérmico na vida em fadiga de
materiais compósitos de matriz polimérica reforçados com fibras de carbono. Em
conjunto, os resultados mostram que outros parâmetros como falha por delaminação
e saturação de trincas são também essenciais para avaliar a durabilidade de
materiais compósitos expostos a envelhecimento higrotérmico.

6.1. TRABALHOS FUTUROS

Como sugestão de trabalhos futuros são mostrados os seguintes temas de
pesquisa:

- Realizar testes com tempos maiores de exposição (ex: 10.000 horas) ao
condicionamento ambiental (temperatura e umidade);
- Realizar estudos com uma quantidade maior de amostras;
- Avaliar outros laminados de compósitos carbono/epóxi, com o objetivo de
compreender a formação e a propagação dos danos ocorridos nesses materiais;
- Avaliar o desempenho mecânico desses laminados quando submetidos à
fadiga mecânica seguida do envelhecimento acelerado, e novamente submetidos à
fadiga mecânica;
- Observar o número de trincas em um número menor de ciclos (<100) para o
material envelhecido, com o objetivo de verificar se a saturação de densidade de
trinca ocorre para um número menor do que 100 ciclos.
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