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RESUMO 

 

As propriedades mecânicas dos materiais compósitos, das mais diversas aplicações 

industriais, podem ser reduzidas significativamente pela ocorrência de impactos de baixas 

velocidades. Esses impactos podem provocar danos internos no material comprometendo sua 

integridade. Assim, o presente estudo tem como objetivo fazer uma análise experimental da 

resistência residual à flexão em três pontos e compressão após o impacto (CAI), de dois tipos 

de laminados compósitos de matriz polimérica ortoftálica, sendo um deles reforçado a com 7 

camadas de tecido bidirecional de Vidro E (CV) e o outro reforçado com 7 camadas de tecido 

bidirecional de Kevlar 49 (CK), sujeitos a impactos de baixa velocidade. Esse estudo é de 

grande importância pelo fato de tentar conduzir ao aparecimento prematuro de instabilidade 

estrutural e a consequente restrição do seu uso. A energia utilizada nesse trabalho para os dois 

tipos de laminados foi de aproximadamente 96J. Além disso, para o material compósito 

reforçado com fibra de kevlar, foram feitos sucessivos impactos com a mesma energia 

verificando sua influência nas propriedades do laminado. Sendo aplicadas 5 vezes, e 10 vezes 

a energia máxima de 96J. Como resultado verificou-se que no laminado CV, tanto as 

propriedades de compressão como de flexão em três pontos, a resistência se manteve 

praticamente inalterada enquanto que o módulo teve uma diminuição depois do impacto. Já 

no laminado CK houve um decréscimo tanto nas propriedades de compressão como flexão 

em três pontos após o impacto. Essa perda da integridade desses materiais pode ser justificada 

pela ocorrência de delaminação nas interfaces dos compósitos. 

 

Palavras-chave: Impacto drop test, Compressão Após Impacto, Resistência Residual, 

Compósito Polimérico, Vidro E, Kevlar 49 
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ABSTRACT 

 

 

The mechanical properties of the composite materials, used in the most diverse industrial 

applications, can be significantly reduced by the occurrence of low speed impacts. These 

impacts can cause internal damage to the material and compromise its integrity. Thus, the 

present study aims to perform an experimental analysis of the residual resistance to three-

point flexural test and compression after impact (CAI), in two types of composite laminates of 

orthophthalic polymeric matrix, being one of them reinforced with 7 layers of E-Glass 

bidirectional tissue (CV) and the other reinforced with 7 layers of Kevlar 49 bidirectional 

tissue (CK), subject to low speed impacts. This study is of great importance because it tries to 

lead to the premature appearance of structural instability and the consequent restriction of its 

use. The energy used in this work for the two types of laminates was approximately 96J. In 

addition, for the Kevlar fiber reinforced composite material, were made successive impacts 

with the same energy being checked its influence on the properties of the laminate, where it 

was tested with a repetition of 5 times and 10 times the maximum energy of 96J.As result, it 

was found that in the CV laminate, both in the compression properties and three-point flexural 

properties, the resistance remained practically unchanged while the modulus had a decrease 

after impact. In the CK laminate, there was a decrease both in compression properties and 

three-point flexural properties after impact. This integrity loss of these materials can be 

justified by the occurrence of delamination at the interfaces of the composites. 

 

 

Keywords: Impact drop test, Compression After Impact, Residual Strength, Polymeric 

Composite, E-Glass, Kevlar 49 
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UFCG  Universidade Federal de Campina Grande 

UFRN  Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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Capítulo 1 – Introdução, Objetivos e Contribuições 

 

1.1 Introdução 

Os materiais compósitos poliméricos reforçados com fibra, como o carbono, o vidro e 

Kevlar, estão sendo cada vez mais utilizados na engenharia em aplicações estruturais. E como 

todo material aplicado em estruturas, os materiais compósitos estão sujeitos a impacto de 

baixa velocidade de várias origens, dependendo da forma em que estão a sendo utilizados. 

Projeção de pedras, embate contra destroços, ou uma queda de uma ferramenta de superfície, 

pode constituir uma situação desse tipo. 

Os compósitos oferecem uma série de vantagens distintas em relação a materiais 

convencionais, como o alumínio e o aço. Das quais incluem maiores forças e rigidez 

específicas, resistência à corrosão superior e propriedades de fadiga melhoradas (OSTRÉ, 

2016). Juntamente com estas melhorias no desempenho geral está o fato de que o custo de 

fabricação de componentes de plástico reforçado com fibra é muitas vezes menor do que com 

metais mais convencionais. 

A maioria dos compósitos é frágil e, portanto, só pode absorver energia em 

deformação elástica e através de mecanismos de danos, e não através de deformação 

plástica. O termo resistência ao dano refere-se à quantidade de dano de impacto induzido 

Outra característica bastante relevante que tem levado a utilização de materiais 

compósitos, em maior escala, é a sua boa capacidade de absorção de energia e resistência ao 

dano mediante casos de impactos. Esta característica aliada a resistência a fadiga e boa 

resistência a corrosão, faz com que os materiais compósitos sejam considerados como 

excelentes materiais para revestimentos que possam ser utilizados nos mais variados 

ambientes (DIAS, 2009). Essas aplicações abrangem desde empregos não estruturais, tal 

como placas de sinalização de trânsito em poliéster reforçado por fibras de vidro, até 

aplicações com alto comprometimento mecânico como, por exemplo, na empenagem vertical 

de grandes aviões (MORAIS, 2001). 

A aplicação de plásticos reforçados com fibras em estruturas de aeronaves resulta na 

redução da quantidade de combustível queimado e na diminuição das emissões de gases de 

efeito estufa devido à boa combinação de peso leve, alta rigidez e força(GONZÁLEZ et al., 

2012). 

Abrate (2005) define o impacto de baixa velocidade como sendo uma onda de tensão 

que se propaga através da espessura do corpo de prova e possui velocidades inferiores a 

10 m/s. Este tipo de impacto é especialmente perigoso devido à sua difícil detectabilidade a 



3 

Tese de Doutorado PPGEM / UFRN                                                                                     Capítulo 1: Introdução 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

olho nu, que pode conduzir ao aparecimento prematuro de instabilidade estrutural e à 

consequente restrição no uso deste tipo de materiais. Os esforços de impacto podem provocar 

o aparecimento de uma área com dano, reduzindo consideravelmente a rigidez mecânica, 

podendo resultar na falha do material em diferentes modos: ruptura da matriz, ruptura da 

fibra, falha por compressão, microflambagem da fibra e delaminação. 

Testes de impacto de baixa velocidade devem ser realizados em estruturas comuns e 

em seguida a progressão do dano deve ser avaliada em diferentes condições de carga, para 

determinar o valor da força máxima de resistência do material. O ensaio de compressão após 

impacto (CAI), define a resistência residual e essa propriedade é de grande importância na 

indústria aeronáutica, uma vez que é a propriedade que mais diminui num componente 

impactado. (REMACHA et al., 2015). 

Diante do exposto, esta tese visa à obtenção de dois laminados compósitos 

constituídos de matriz polimérica reforçada com tecidos de fibras de vidro-E e fibras kevlar-

49, onde esses foram submetidos a impactos de baixa velocidade por meio de uma máquina 

de ensaios do tipo drop test. 

Os materiais em questão foram ensaiados para verificação das propriedades de flexão 

em três pontos e compressão, antes e após o impacto. Destaca-se como caráter inovador desta 

pesquisa, o número de impactos sucessivos dos quais os laminados foram submetidos e a 

forma como se avaliou a resistência residual destes materiais, afim de verificar a influência 

dos impactos nas propriedades mecânicas através dos ensaios de flexão em três pontos e 

compressão após impacto. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa foi obter dois laminados compósitos poliméricos reforçados 

com fibra de Vidro E e Kevlar 49, por meio do processo de fabricação de compressão à frio. 

Em seguida submeter as amostras aos ensaios de impacto de baixa velocidade para finalmente 

verificar a influência desse nas propriedades mecânicas de compressão e flexão em três 

pontos de dois compósitos poliméricos. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

  Estudar a influência dos impactos de baixa velocidade nas propriedades mecânicas de 

flexão em três pontos e compressão em dois laminados compósitos CV e CK. 

  Fazer uma análise comparativa entre como propriedades mecânicas dos dois 

materiais, antes e após o impacto. 

 Analisar uma característica da fratura para cada tipo de ensaio realizado. 

 

1.3 Contribuições 

As principais contribuições no estado da arte da análise da resistência residual de 

compósitos ensaiados após o carregamento de impacto, podem ser listadas a seguir: 

 Confirmação de que o compósito laminado de Kevlar possui maior capacidade de 

absorção de energia de impacto do que o compósito de fibra de Vidro, mesmo com 

menor quantidade de percentual volumétrico de fibra. 

 Verificação que o dano se espalha em uma área muito maior no compósito laminado 

de Kevlar do que o Vidro, modificando suas propriedades de modo mais significativo, 

mesmo a grandes distâncias do ponto de impacto. 

 Desenvolvimento de uma equação para análise da resistência residual à compressão 

com o aumento do número de impactos. 

 Desenvolvimento de uma equação que prevê o valor da resistência e do módulo 

residual pontual em função do aumento da distância da borda do impactador. 
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Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 

 

Nesse capítulo será abordada uma revisão bibliográfica sobre as várias definições de 

materiais compósitos, algumas de suas matérias primas e processos de fabricação. Além disso, 

se comentará sobre seu comportamento frente a ensaios estáticos (flexão e compressão) e 

dinâmicos (impacto) bem como, sobre a resistência residual destes compósitos após um 

ensaio de impacto. 

 

2.1 Definição de Materiais Compósitos 

Um compósito é um material que resulta da combinação de dois ou mais materiais 

distintos, cujo desempenho e propriedades mecânicas são projetados para serem superiores 

aos dos materiais atuando de forma independente (CHUNG, 2010). 

Segundo Mendonça (2005), um material compósito é um conjunto de dois ou mais 

materiais diferentes, combinados em escala macroscópica, para funcionarem como uma 

unidade, visando obter um conjunto de propriedades que nenhum dos componentes 

individualmente apresenta. 

De uma maneira geral, pode-se considerar um compósito como sendo qualquer 

material multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades de ambas as 

fases que o constituem, de modo tal que é obtida uma melhor combinação de propriedades 

(CALLISTER, 2007). 

A definição clássica de engenharia, dada pela norma ASTM D3878-07, para 

compósito é de uma substância composta por pelo menos dois materiais insolúveis entre si, 

com aplicação na fabricação de elementos de engenharia e cujas propriedades não estão 

isoladas em seus materiais constituintes. Contudo, analisando uma etimologia da palavra, 

compósito significa algo formado por constituintes diferentes. 

A característica básica dos compósitos é combinar, pelo menos, duas fases distintas 

denominadas de matriz e reforço (LEVY NETO e PARDINI, 2006). A matriz tem como 

função principal transferir solicitações mecânicas às fibras e protegê-las do ambiente externo, 

enquanto que o reforço é responsável pelas características mecânicas (rigidez, resistência a 

ruptura, entre outros) (FELIPE, 1997). 

Os materiais compósitos podem ser selecionados com a intenção de obtenção de 

propriedades como rigidez, resistência mecânica, resistência a corrosão, dureza, 
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peso, desempenho em altas temperaturas ou condutividade e até para uso de embalagens e 

revestimento (FELIPE, 2012). 

2.2 Aplicações de Materiais Compósitos 

 

Segundo Icardi (2007), os compósitos laminados são surgem como melhores opções 

para várias aplicações em projetos estruturais. Ele ressalta que embora esses materiais não 

sejam dúcteis e possuam pouca reserva de energia de deformação, eles são capazes de dissipar 

uma grande energia através de seus modos diferentes de falha local. 

Nas últimas décadas, os plásticos reforçados também estão sendo utilizados para 

garantir a segurança de passageiros em elevadores, automóveis, trens e aeronaves. Utilizam-se 

componentes de materiais de plástico reforçados que tenham boa eficiência estrutural e que 

também absorvam eficientemente a energia proveniente de impacto (ROMARIZ, 2008) 

A aplicação dos materiais compósitos surgiu inicialmente na área aeronáutica devido 

a necessidade de diminuição de peso, preservando a robustez dos componentes estruturais. 

Atualmente uma grande variedade de peças em materiais compósitos podem ser encontradas 

nos aviões em substituição aos materiais metálicos: fuselagem, spoilers, portas de trem de 

aterrissagem, portas internas, etc (Figura 2.1). Dentro da área aeronáutica, os helicópteros 

possuem também vários componentes em material compósito: pás da hélice principal, hélice 

traseira, árvore de transmissão, fuselagem, etc. 

 
Figura 2.1 - Aplicações de Materiais na Estrutura do avião Boeing 787 

Fonte: Romariz, 2008 

A utilização dos materiais compósitos dentro da indústria automobilística é bem mais 

recente do que na área aeronáutica. Inicialmente, eram produzidos somente para-choques e 

tetos de automóveis. Atualmente, o material compósito é utilizado para a fabricação de tetos, 
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capôs, carters de óleo, colunas de direção, árvores de transmissão, molas laminadas, painéis, 

tampa de porta malas etc. Os carros de Fórmula 1, por exemplo, possuem chassis feitos de 

laminados reforçados com fibra de carbono (Tramayane, 2004) (Figura 2.2). 

 
Figura 2.2 - (a) Dianteira e (b) Chassi de um carro de Fórmula 1. 

Fonte: Tramayane, 2004  

Uma das grandes vantagens trazidas, pelos materiais compósitos, tanto para o meio 

automobilístico como para o aeronáutico é, além da redução do peso, a facilidade em 

confeccionar peças com superfícies complexas. 

Em praticamente todas as atividades esportivas, a redução do peso está diretamente 

ligada a redução do tempo de execução de uma prova esportiva. Como exemplo disto, pode-se 

citar: barcos a vela, esquis, bicicletas, etc. Em alguns casos, o que se procura é a agilidade, e a 

perfeição de alguns golpes, como no tênis, com suas raquetes; no golf, com seus tacos; e no 

surf, com suas pranchas. 

2.3 Tipos de Materiais Compósitos 

 

Os materiais compósitos segundo Moura et al. (2011) podem classificar-se segundo 

vários critérios, sendo precisamente o tipo de matriz um dos mais relevantes. Podendo ser 

então distinguidos como compósitos de matriz polimérica, metálica, cerâmica e cimentosa. 

Levy Neto e Pardini (2006), classifica os materiais compósitos de acordo com a 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Classificação de Materiais Compósitos. 

Fonte: Adaptação de Levy Neto e Pardini (2006). 

 

Como é possível verificar, dentro da classificação de compósitos, podem ser 

considerados dois grandes grupos: compósitos reforçados por partículas e reforçados por 

fibras. 

Materiais compósitos particulados são aqueles caracterizados por partículas dispersas 

numa matriz, na qual se podem destacar as seguintes formas: esféricas, planas, elipsoidais, 

maciças, ocas, entre outros. Materiais compósitos fibrosos são materiais nos quais as fibras 

geralmente são recobertas ou encontram-se unidas por uma matriz, podendo apresentar umas 

disposições contínuas ou descontínuas orientadas ou aleatórias. Na fase dispersa dos 

compósitos reforçados com partículas, as dimensões das partículas são aproximadamente as 

mesmas em todas as direções, enquanto os compósitos reforçados com fibra a fase dispersa 

têm a geometria de uma fibra (OLIVEIRA et al., 2007). 

Nos materiais compósitos estruturais as propriedades dependem dos materiais 

constituintes e do projeto geométrico dos elementos, sendo os tipos mais comuns os painéis 

em sanduíche e o laminares. Nos compósitos laminares, folhas de compósitos anisotrópicos 

são cimentadas umas sobre as outras, alterando a direção de alta resistência com cada camada 

sucessiva, apresentando assim resistência relativamente alta em várias direções. Enquanto nos 

painéis em sanduíche consistem em duas folhas rígidas separadas por uma estrutura de 

recheio, dando resistência com baixo peso, proporcionando rigidez contra o cisalhamento ao 

longo dos planos perpendiculares as faces (GIBSON, 1994). 

Dentre esses, os compósitos reforçados com fibras são os mais importantes, pois o 

objetivo de seus projetos é a obtenção de características de alta resistência e/ou alta rigidez em 

relação ao seu peso. Além disso, as propriedades mecânicas do compósito dependem das 
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propriedades das fibras e da transmissão da carga pela matriz às fibras. As fibras utilizadas 

como reforço nesses materiais são geralmente de origem sintética (vidro, carbono, boro, etc.). 

Outro fator determinante no desempenho de um compósito frente aos mais diversos 

tipos de solicitações são as frações volumétricas de fibras, matriz e vazios. Estes parâmetros 

são usados para quantificar os volumes percentuais de cada componente (fibras, matriz e 

vazios, respectivamente), em relação ao volume total do compósito (MATTHEWS e 

RAWLINGS, 1994). Além disso a sua versatilidade quanto ao largo espectro de propriedades 

físicas, químicas e mecânicas que podem ser obtidas, pela combinação de diferentes tipos de 

matrizes e pelas várias opções de reforços. 

2.4 Matérias-Primas Constituintes dos Compósitos Poliméricos 

Os materiais compósitos podem ser formados por diversos materiais, onde estes 

podem funcionar como matrizes e reforços. Tradicionalmente, os compósitos sintéticos têm se 

utilizado extensivamente das fibras de vidro, fibras de carbono e fibras de aramida como 

reforços, e dos polímeros termorrígidos (epóxi, poliéster, fenólica, etc.) como matriz. As 

matrizes termoplásticas, mesmo com a vantagem de serem recicladas, ainda possuem o 

emprego bastante restrito na indústria (LEVY NETO e PARDINI, 2006). 

2.4.1 Matrizes poliméricas 

As matrizes poliméricas são as mais usadas na fabricação de um compósito. Esse tipo 

de matriz é o principal componente em massa na composição dos materiais compósitos. Elas 

podem ser divididas em: termoplásticas e termofixas. A matriz é responsável por fazer a 

ligação entre as fibras, e atua como meio de distribuição das tensões para as fibras, pois 

apenas parte da carga é suportada pela matriz. Outra função da matriz é proteger as fibras 

contra agressões superficiais, que possam provocar defeitos como trincas, levando a falhas 

(GIBSON, 1994). 

Os compósitos de matriz polimérica mais conhecidos são os que utilizam como 

reforço as fibras de vidro, as de carbono e as de kevlar (FERRANTE, 2002). 

Em função das características estruturais dos termoplásticos e dos termofixos podem 

se explicar algumas propriedades como a possibilidade de reciclagem dos termoplásticos e a 

baixa resistência ao impacto dos termofixos, quando na ausência de um agente de reforço 

(VINCENZINE, 1995). A grande restrição dos polímeros, sejam eles termofixos ou 
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termoplásticos, é a limitação na temperatura por eles suportada em serviço, e a baixa 

tenacidade à fratura. 

Dentre as matrizes poliméricas, as resinas termofixas de poliéster insaturado são 

bastante utilizadas devido a sua facilidade de conformação, propriedades mecânicas e custo 

relativamente baixo (NAIDU et al., 2004). 

2.4.1.1 Resinas Termofixas 

As resinas termofixas, encontradas comercialmente, são inicialmente na forma 

líquidas viscosa e se transformam em um sólido rígido infusível (termorrígido) por meio de 

uma reação exotérmica de polimerização. A reação de polimerização, também chamada de 

mecanismo de cura, processa-se através da combinação química com agentes de cura, pela 

ação de catalisadores ou oxigênio do ar.  

Quando submetidas a altas temperaturas, após a cura ou polimerização, não podem 

mais ser liquefeitas, permanecendo rígidas ou no estado sólido. Geralmente a cura das resinas 

termofixas ocorre à temperatura ambiente, e pode ocorrer a cura sob temperatura e tempo 

controlados, tentando desta forma obter propriedades ótimas, para obtenção de uma série de 

produção mais elevada (CORREIA, 1988). A grande vantagem das resinas termofixas está 

nas suas elevadas propriedades mecânicas, principalmente quando combinadas com as fibras 

de vidro (SMITH, 1998). Elas são utilizadas na fabricação de peças em plástico reforçado ou 

compósito. 

São exemplos dessas, as resinas fenólicas, as resinas poliéster, resinas epóxi, resinas 

poliamidas e silicones. Atualmente, as resinas poliésteres insaturadas são as mais utilizadas na 

fabricação de peças devido ao seu menor preço em relação às outras citadas (JAIGOBIND, 

2007). Algumas características e aplicações das resinas poliéster insaturadas serão mostrados 

na Tabela 2.1 a seguir. 
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Tabela 2.1 - Caracterização das Resinas Termofixas 

Tipo Características 

Ortoftálica 
Possui baixa inércia química e mecânica, 

além de baixo custo. 

Tereftálica 
Alta resistência química e baixa 

resistência UV. 

Isoftálica 

Possui boa resistência à umidade 

contínua, além de uma boa resistência 

mecânica, química e térmica. 

Bisfenólica 

Excelente resistência química em 

ambientes agressivos e boa resistência 

térmica. 

Fonte: Adaptação de Felipe (2012). 

As resinas poliéster ortoftálicas são, em relação às resinas isoftálicas, mais rígidas, têm 

tempo de gelificação mais longo, têm menor resistência química, apresentam resistência ao 

impacto e à tração menores e são menos viscosas. 

Além das resinas poliéster, o epóxi e, em menor proporção, os fenólicos, são os mais 

utilizados como matriz de laminados compósitos reforçados por fibras, dentre todos os 

plásticos. Isso se dá não só por causa das propriedades mecânicas, frequentemente superiores 

às dos termoplásticos, mas também por serem menos afetados pela variação de temperatura. 

Peças e componentes de materiais compósitos de plásticos termofixos podem ser produzidos 

inteiramente à temperatura ambiente, desde a montagem de fibra e matriz até o processo final 

de cura. Essa é uma vantagem sobre os termoplásticos. 

2.4.1.2 Resinas Termoplásticas 

O termo resina termoplástica engloba as resinas que uma vez submetidas a altas 

temperaturas, após a cura ou polimerização, são fusíveis liquefazendo-se, ou ainda, pode-se 

dizer que amolecem gradualmente com o aumento de temperatura. 

Diferentemente das matrizes termofixas, os polímeros termoplásticos amolecem 

quando aquecidos e endurecem quando resfriados. Embora os polímeros termofixos sejam 

responsáveis pela maior demanda de matrizes para compósitos estruturais e possam quando 

necessário ser tenacificado, os polímeros termoplásticos têm continuamente se mantido como 

uma alternativa de aplicação em estruturas, devido a maior tenacidade a fratura, maior 

resistência ao impacto e maior tolerância a danos em relação aos termorrígidos. 

O processamento de compósito com matriz termoplástica é realizado de tal forma que 

o polímero seja incorporado ao reforço ainda no estado sólido. A Figura 2.4 mostra exemplos 
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de como essa incorporação é realizada. Tanto em compósitos com matriz unidirecional ou na 

forma de tecidos, os filamentos são também justapostos a fios poliméricos, na fração em peso 

desejada, que irão formar a matriz durante o processo de conformação. Outra alternativa 

implica na formação de uma preforma de filmes poliméricos alternados com camadas de 

reforço para posterior conformação. 

 
Figura 2.4 - Exemplos de incorporação de polímeros Termoplásticos para a formação de 

compósitos com matriz polimérica 

Fonte: Levy Neto e Pardini (2006). 

 

São exemplos de resinas termoplásticas: polietileno, polipropileno, poliamida (nylon), 

policarbonato, poliéster saturado, entre outros. 

Dois poliésteres termoplásticos muito importantes são o politereftalato de butileno 

(PBT) e o politereftalato de etileno (PET). O PET é muito utilizado em filmes para 

embalagem de alimentos e em fibras para vestuário, carpetes e “tecido” para pneus. O PBT 

surgiu em 1969 para substituir os plásticos termofixos e os metais que eram utilizados em 

algumas aplicações. A utilização do PBT continua a aumentar devido as suas propriedades e 

ao seu custo relativamente baixo. 

 

2.4.2 Reforços Fibrosos 

O tipo de reforço mais utilizado na fabricação de plásticos reforçados é o fibroso, 

podendo ser apresentado na forma de fibras contínuas, picadas e na forma de partículas. A 

fibra é o elemento constituinte que confere ao material compósito estrutural suas 

características mecânicas: rigidez, resistência à ruptura, fadiga e peso específico. 
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Quanto à disposição, as fibras podem ser paralelas, unidirecionais como a Figura 

2.5a, ou bidirecionais, em forma de tecido como na Figura 2.5b, ou ainda podem ser 

aleatoriamente orientadas, quer de fibras contínuas, quer de picotadas (MENDONÇA, 2005). 

 
Figura 2.5 - Tipos de disposição das fibras em compósitos. 

Fonte: Mendonça, 2005 

As propriedades mecânicas dos compósitos poliméricos reforçados com fibras 

dependem de vários fatores, sendo os principais: módulo e resistência da fibra, estabilidade 

química da resina, resistência interfacial, diâmetro e comprimento das fibras, fração 

volumétrica e forma de distribuição das fibras na matriz. Nos compósitos com fibras 

descontinuas com distribuição aleatória o comprimento e a fração volumétrica são parâmetros 

importantes no seu desempenho (JOSEPH, 2003). 

Os principais materiais de reforço e suas respectivas propriedades mecânicas são 

apresentados na Tabela 2.2 a seguir, na qual vemos que a resistência mecânica varia entre 2 a 

7GPa, o módulo de elasticidade, entre 70 e 480 GPa, valores realmente muito elevados. 

Tabela 2.2 - Propriedades Mecânicas de Reforços em compósitos. 

Material 
Densidade 

(Mg m-3) 

Diâmetro 

da Fibra 

(µm) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Resistência 

em Tração 

(MPa) 

Carbono AM 1,8 7-10 400 2000-2800 

Carbono AR 1,7 7-10 200 3000-3500 

Boro 2,6 130 440 3500 

BorSiC 2,7 142 400 3100 

Al2O3 4,0 20 380 1800 

Vidro-E 2,5 10 70 1500-2000 

Vidro-S 2,6 10 90 4600 

Aramida 1,5 12 130 3600 

Polietileno 1,0 12 117 2600 

Fonte: Adaptação Ferrante (2002) 

Segundo Rabelo (2009), a estrutura e as propriedade da interface fibra/matriz 

influenciam significativamente as propriedades mecânicas dos materiais compósitos, pois é 
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através da interface que os materiais atuantes na matriz são transferidos para o reforço. Com 

melhora da adesão interfacial, ocorre um aumento da transferência de tensões da matriz para 

as fibras, promovendo aumento das propriedades mecânicas, tais como, resistência à tração e 

módulo de elasticidade. 

Em geral, as fibras são os principais membros de transporte de cargas, enquanto a 

matriz as mantém na localização e direção desejada, agindo como um transportador médio de 

carga e protegendo as fibras de danos ambientais, por exemplo, altas temperaturas e umidade 

(MALLICK, 1988). 

Dentro do tipo de fibras utilizadas, a fibra de vidro apresenta elevada importância, 

devido ao seu baixo custo. Porém, fibras de carbono, grafite ou aramidas também são 

utilizadas, devido à sua elevada resistência, rigidez e tenacidade, respectivamente. 

2.4.2.1 Fibra de Kevlar 

A kevlar passou a ser utilizada na década de 70. Quimicamente, esse grupo de 

materiais é conhecido como poli (parafenilenotereftalamida). Apresentam excelentes 

características de resistência e rigidez. Porem possuem baixa resistência a compressão. Por 

outro lado, apresentam textura flexível, não frágil como as demais fibras sintéticas, sendo 

bastante semelhantes às fibras têxteis de vestuário, permitindo serem tecidas em tramas muito 

mais miúdas e complexas que o permitido nos tecidos de vidro (Figura 2.6). De acordo com o 

seu processo de produção, podem ser formados dois tipos distintos de aramida: as fibras de 

baixo módulo e as de alto módulo de elasticidade. 

 
Figura 2.6 - Tecido Bidirecional de Fibras de Kevlar 

Fonte: Autor. 

As fibras de aramida possuem baixa densidade, altas resistência à tração e 

possibilitam a criação de estruturas altamente resistentes ao impacto. Usada na fabricação de 

coletes a prova de balas e em substituição ao aço em pneus radiais, as propriedades da 
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aramida, vieram a consagrá-la também como reforço na produção de compósitos para a 

indústria automobilística, aeronáutica, marítima, etc. (DANTAS, 2012). 

As fibras de aramida são utilizadas mais frequentemente em compósitos que possuem 

matrizes poliméricas; materiais comuns para as matrizes são os epóxis e os poliésteres. A 

Figura 2.7 mostra algumas aplicações como (a) coletes a prova de bala, (b) carro de 

Formula 1, (c) camas elásticas, (d) cabos submarinos, (e) roupas para astronautas e (f) na 

confecção de capas para celulares. 

 
Figura 2.7 - Aplicações das fibras de Kevlar como reforço em compósitos poliméricos. 

Fonte: http://heroisdefibra.com.br/curiosidades.php 

 

2.4.2.2 Fibras de vidro 

O material mais utilizado como reforço nos compósitos poliméricos são as fibras de 

vidro, devido principalmente ao seu baixo custo, alta resistência a tração, e grande inércia 

química. As desvantagens de fibra são associadas ao relativo baixo módulo de elasticidade e à 

baixa resistência à fadiga. 

Devido aos seus atributos favoráveis são usadas em praticamente todos os segmentos 

industriais, como indústrias civil, elétrica, automobilística, aeronáutica, entre outras. 

Obtidas através da fusão e fiberização de diversos óxidos metálicos, é a proporção e 

natureza deste que define o tipo de fibra de vidro produzido. A diferenciação das fibras de 

vidro se dá por uma letra, sendo as principais a fibra de vidro E, vidro-S, vidro-D, vidro A, 
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vidro-C e vidro-L. As mais utilizadas são as de vidro-E (composta a partir magnésio, 

alumínio, cálcio e silício, boro e sódio), destinada a produtos que necessitem de alta 

resistência elétrica, e as fibras de vidro-S (composta de magnésio, silício, alumínio e sódio), 

empregadas quando se deseja alta resistência mecânica. 

Essas fibras são comercializadas nas mais diferentes formas, com destaque para as 

apresentadas na Figura 2.8 a seguir: 

 

Figura 2.8 - Formas comercial das fibras de vidro e suas características. 

Fonte: Autor. 

2.5 Processos de Fabricação 

São várias as formas de se fabricar um compósito, o método escolhido se efetua em 

função de alguns parâmetros como: forma, dimensão, características mecânicas que se 

desejam obter, séries de fabricação, bem como se o processo de fabricação ocorrerá à 

temperatura ambiente ou não. 

A ideia básica do processamento de compósitos estruturais é juntar o reforço com 

uma determinada matriz, de forma que no final do processo o material esteja praticamente em 

condições de ser utilizado, ou seja, a necessidade de desbaste ou usinagem posterior é 

mínima. O processo escolhido depende do tipo de matriz e reforço utilizado bem como a 

geometria do componente obtido. Os métodos de processos de fabricação de um compósito 
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podem ser manuais ou automatizados e a moldagem pode ser efetuada em molde aberto ou 

fechado. 

Devido a facilidade de fabricação de compósitos poliméricos, o custo relativo destes 

é significativamente menor do que os compósitos obtidos com matrizes cerâmica ou metálica. 

O tempo pode variar de minutos a horas, dependendo do tipo de matriz utilizada. As matrizes 

termoplásticas possuem, tempos de processamento menores que os empregados para matrizes 

termorrígidas, porém também possuem menores propriedades mecânicas. 

Dentre os processos de fabricação dos compósitos poliméricos pode-se citar o 

processo por contato manual (Hand lay-up), moldagem por aspersão (Spray-up), moldagem 

por compressão, tecnologia de pré-impregnados (prepreg), bobinagem contínua (filament 

winding), Pultrusão, entre outros. Neste trabalho falaremos um pouco sobre moldagem por 

compressão, pois foi o método utilizado na fabricação dos compósitos. 

2.5.1 Moldagem por Compressão 

Esse processo pode ser utilizado tanto para processamento de compósitos formados 

com polímeros termoplásticos ou com polímeros termorrígidos. Pode ser feita a frio ou a 

quente. 

O processo tem início pela disposição do reforço e polímeros sobre um molde, 

previamente tratado com produto desmoldante. O fechamento do molde se processa pelo 

abaixamento do punção superior resultando na consolidação do material pela pressão aplicada 

(Figura 2.9). A espessura do material vai depender do número de camadas de reforço. Em 

seguida o conjunto é então submetido a uma pressão constante, que pode ser por meio de uma 

prensa, até que haja o processo de cura do material. A cura pode ser feita a temperatura 

ambiente ou em estufa.  Após a desmoldagem, algumas operações secundárias, como 

desbastes por exemplo, devem ser efetuadas. 

Esse processo tem um alto custo inicial devido a necessidade de aquisição de 

equipamentos de processo. 

A moldagem por compressão permite obter peças aplicadas nas carrocerias de 

automóvel, ou outros componentes estruturais para indústria automobilística, além de 

equipamentos elétricos e eletrônicos, banheiras e mobílias urbanas. 
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Figura 2.9 - Representação do processo de moldagem por compressão 

Fonte: Moura et al. (2011). 

 

2.6 Ensaios em compósitos 

Antes de se utilizar um material, é necessário conhecer as suas propriedades para saber 

se este pode ser aplicado em determinada estrutura. Com esta finalidade são realizados 

ensaios mecânicos, os quais dependem da aplicação do material e de quais propriedades serão 

exigidas pela estrutura a este material. 

Os ensaios mecânicos permitem a determinação de propriedades mecânicas que se 

referem ao comportamento do material quando sob a ação de esforços e que são expressas em 

função de tensões e/ou deformações. Entre as principais propriedades dos materiais obtidos 

por ensaio, podem-se citar: resistência, elasticidade, plasticidade, resiliência e tenacidade 

(GARCIA et al., 2008). 

Os ensaios podem ser classificados como destrutivos, que são aqueles que provocam 

inutilização parcial ou total da peça (tração, compressão, flexão, impacto, dureza, etc.), e não 

destrutivos, onde não compromete a integridade da peça (raio x, ultra-som, partículas 

magnéticas, entre outros) 

Alguns desses ensaios mecânicos são o ensaio de flexão em três pontos, compressão e 

ensaio de impacto. 

 

2.6.1 Ensaio de Flexão em Três Pontos 

O ensaio de flexão em 3 pontos analisa o material submetido a cargas durante a sua 

fase elástica, ou seja, observa apenas as deformações elásticas destes materiais. Estes ensaios 

são comumente utilizados para avaliar materiais que serão submetidos a apenas esforços de 

flexão.  

A norma ASTM D790-15, para ensaios de flexão em três pontos, especifica que o 

corpo de prova possua dimensões retangulares e a largura é calculada de acordo com a 

espessura do material. Para este ensaio são utilizados: dois roletes, cujos diâmetros dependem 
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das dimensões do corpo de prova ensaiado; e um cutelo semicilíndrico, o qual ficará a parte 

superior e permitirá a aplicação da carga de ensaio (Figura 2.10). 

 

 
Figura 2.10 - Esquema do Ensaio de flexão à três pontos 

Fonte: Dias (2009). 

 

As Equações 2.1, 2.2 e 2.3 foram utilizadas, segundo a norma ASTM D790-15, para 

determinação do limite de resistência à flexão, do módulo de elasticidade e da deformação de 

flexão respectivamente. 

𝜎 =
3𝑃𝑚á𝑥𝐿

2𝑏𝑑2                                                                         (2.1) 

𝐸 =  
𝑚𝐿3

4𝑏𝑑3                                                                          (2.2) 

𝜀 =
6𝐷𝑑

𝐿2                                                                             (2.3) 

Onde  é a resistência última à flexão (MPa), Pmáx corresponde a carga máxima de 

ensaio (N), L é a distância entre os apoios (m), b é a largura do CP (m), d é a espessura do CP 

(m), E é o Módulo de elasticidade (MPa), m é a tangente formada pela curva carga (N) e 

deflexão (m). Por último têm-se  que é a deformação de flexão e D corresponde à deflexão 

máxima no centro do corpo de prova (mm). 

 

2.6.2 Ensaio de Compressão Após Impacto (CAI) 

Os ensaios de compressão em matérias compósitos não são tão simples de serem 

realizados como os de tração, por exemplo. É importante garantir que o laminado não dobre. 

Portanto uma pratica típica é diminuir a distância entre as garras para garantir que a flexão do 

corpo de prova seja minimizada, ou então que se utilize suportes laterais em corpos de prova 

mais largos. Dependendo do que se deseja avaliar, as duas soluções são bastantes comuns, 
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porém para o caso de amostras que sofrem impacto antes do ensaio de compressão, o mais 

comum é o uso de suportes laterais. E este será o caso estudado nesta tese. 

O ensaio de compressão após impacto (CAI) é realizado para obter a resistência 

residual compressiva dos laminados impactados em peso. Isso geralmente é chamado de 

estudo da tolerância ao dano, uma vez que se refere à determinação experimental ou à 

predição numérica das propriedades mecânicas residuais da estrutura danificada 

(GONZÁLEZ, 2011). 

O método de ensaio ASTM para medir a resistência residual compressiva de uma 

placa compósita de matriz polimérica reforçada com fibras (isto é, ASTM D713-12) é tomado 

como referência para realizar os ensaios CAI. Esta diretriz é ligada ao padrão ASTM D7136-

15 para o teste de impacto em suspensão. 

O ensaio CAI consiste em instalar o laminado danificado em uma fixação de suporte 

de peça múltipla, que foi alinhada para minimizar as excentricidades de carregamento e a 

flexão de amostra induzida. O conjunto da fixação do corpo de prova é colocado entre placas 

planas e carregado por extremidade sob força de compressão até a falha da amostra. O 

conjunto de teste de compressão padrão usa placas de retenção ajustáveis para suportar as 

bordas da amostra. Em detalhes, os apoios superior e inferior estendem o deslocamento 

compressivo para o corpo de prova. Esses suportes são planos e paralelos, e não fornecem 

nenhum aperto, mas uma certa restrição à rotação fora do plano devido à geometria da 

fixação. As bordas descarregadas do CP são restritas por suportes laterais que são suportes do 

tipo faca-ponta e não fornecem restrição rotacional (ver Figura 2.11). 

 
Figura 2.11 - Garra suporte para realização de CAI: (a) suporte base, (b) suporte superior 

adaptado para a máquina de ensaio universal, e (c) conjunto inteiro. 

Fonte: Juan (2010). 
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A configuração do sistema de fixação de suporte pode ter um efeito significativo nos 

resultados do teste. Os resultados são afetados pela geometria das várias placas deslizantes. 

Os resultados também são afetados pela presença de lacunas entre as placas de deslizamento e 

a amostra, o que pode reduzir o suporte de borda efetivo e pode resultar em condições 

concentradas de introdução de carga nas superfícies de amostra superior e inferior. 

O carregamento compressivo provoca o encurvamento de sub-laminados na região 

Barely Visible Impact Damage (BVID) que força a abertura de delaminações e, em seguida, 

permitindo que o dano se propague do estado inicial até a falha subsequente da estrutura. 

O ensaio do tipo CAI (Compression After Impact) é geralmente executado após o 

Drop Test. A vida útil da estrutura é reduzida bastante com impactos de qualquer dimensão, 

consequentemente é essencial definir a tolerância ao dano logo que o projeto esteja concluído. 

Essa tolerância tem a intenção de assegurar que a fadiga ou danos causados ao longo da vida 

útil do material não causem falhas ou deformações excessivas na estrutura, se essa for 

submetida a cargas razoáveis, até que o dano seja detectado. 

 

2.6.3 Ensaio de Impacto em Compósitos 

Os testes de impacto servem para medir a resistência à falha dos materiais sujeitos à 

aplicação de uma carga de impacto. Estes ensaios medem uma energia de impacto ou uma 

energia absorvida pelo corpo de prova ensaiado (BIASE, 2009). A resistência ao impacto é 

definida como o estudo do dano causado pelo impacto de um objeto em um determinado 

material e os fatores que afetam o impacto (ABRATE, 2005). Os impactos em compósitos 

podem ser classificados em baixa velocidade, velocidade intermediária, alta velocidade e 

regimes de hipervelocidade, conforme o valor da velocidade, embora os limites entre estas 

não estejam bem definidos. 

Para Olsson (2000) a característica que diferencia os tipos de resposta ocorrentes 

durante o impacto é a razão definida pela massa do impactador em relação à massa da 

amostra. Em geral o impacto é caracterizado pela propagação de ondas elásticas de tensão a 

partir do ponto de impacto. Para impactos com um intervalo de tempo bem pequeno o 

resultado predominante é a propagação de ondas de tensão nas três direções do material 

(Figura 2.12a). Para intervalos maiores de tempo, a resposta é inicialmente seguida por ondas 

de flexão e ondas de cisalhamento (Figura 2.12b). Para impactos com intervalos de tempos 

muito maiores (Figura 2.12c) a resposta é dominada pelos modos mais baixos de vibração da 

lâmina (OLSSON, 2000). 
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Figura 2.12 - Tipos de danos causados em função da velocidade de impacto 

Fonte: Olsson (2000). 

Abrate (2005) classifica os tipos de impactos de acordo com o limite da velocidade. 

Os impactos de baixa velocidade, caracterizados por exemplo com a queda de uma ferramenta 

numa superfície de material compósito, ocorrem normalmente em velocidades inferiores a 10 

m/s; Enquanto que os impactos de velocidade intermediárias (objetos lançados por um 

furacão ou tornado e objetos estranhos em estradas lançados contra veículos) ocorrem na faixa 

entre 10 e 50m/s; Os impacto de alta velocidade (resultado do impacto de pequenos 

fragmentos causado por armas de fogo, balística, ou fragmentos de ogivas explosivas) variam 

de 50m/s a 1.000 m/s; E por fim impacto de hipervelocidade com velocidades de 2000 a 5000 

m/s, neste caso o projétil está se movendo em velocidades muito altas e o material alvo se 

comporta como um fluido. Este tipo de impacto é mais frequentemente estudado no 

desenvolvimento de proteção das espaçonaves contra o impacto de micrometeoritos, que pode 

causar grandes danos à estrutura. 

De acordo com Guimarães (2010) uma classificação mais precisa deverá levar em 

consideração outros parâmetros. O dano e seus efeitos são difíceis de analisar, uma vez que 

envolvem muitas variáveis ligadas ao impacto (massa, velocidade, energia cinética e forma do 

impactador) e à amostra (geometria, sequência de empilhamento e condições ambientais). Isto 

provoca respostas muito diferentes na amostra que dependem ainda das interações entre essas 

variáveis. O impacto pode ser classificado em: 

 Impacto de alta velocidade, caracterizado por um dano facilmente identificável, ocorre 

perfuração completa da placa, produzindo um furo onde a resistência residual se 

mantém constante para velocidade de impacto crescentes; este impacto ocorre pela 

propagação da onda de tensão através da espessura do material, em que a estrutura não 

tem tempo de responder, levando a um dano localizado. 

 Impacto de média velocidade, deixa de ser imediatamente identificável apresenta 

alguma deformação da estrutura de perto da zona de impacto. 
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 Impacto de baixa velocidade, caracteriza-se por uma extensa zona danificada não 

identificável, coincidindo, geralmente, a máxima redução de resistência com máxima 

dimensão do dano. 

 

2.6.3.1 Impacto de alta velocidade  

Com o avanço da tecnologia aeronáutica, foi necessário o aperfeiçoamento dos ensaios 

de impacto para se alcançar maiores velocidade. Sendo assim desenvolveu-se os ensaios de 

altas velocidades como os ensaios de impacto balísticos e por Barra de Hopkinson. 

2.6.3.1.1 Barra de Hopkinson 

Ensaio por barra de Hopkinson é destinado à caracterização dinâmica do material 

permitindo a obtenção de altas taxas de deformação. Normalmente, a energia utilizada para a 

geração do impacto provém de cilindros com gás comprimido a altas pressões. Segundo Silva 

(2011) esta técnica é parecida à utilizada nas máquinas hidráulicas, no sentido de que a 

mesma também permita a determinação de propriedades básicas dos materiais em função de 

taxa de deformação. Verifica-se na Figura 2.13 o dispositivo utilizado para ensaio por Barra 

de Hopkinson. 

 
Figura 2.13 - Barra de Hopkinson utilizada em ensaio de impacto. 

Fonte: Silva (2011) 

Este método consiste em duas longas barras cilíndricas com o mesmo diâmetro, 

designadas por barra incidente e barra transmissora, e uma barra cilíndrica de menor 

comprimento, designada por barra de impacto ou barra projétil, normalmente impulsionada 

por uma arma de pressão de ar comprimido contra a barra incidente. O ar é normalmente 



25 

Tese de Doutorado PPGEM / UFRN                                                                    Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

fornecido através de um reservatório de alta pressão e a pressão do disparo é controlada 

através de válvulas. (PINTO, 2009).  

2.6.3.1.2 Impacto balístico  

Teste de impacto para verificar as deformações balísticas podem ser feitas através de 

armas de pressão a gás como a mostrada na Figura 2.14. Normalmente um gás como o 

nitrogênio alimenta uma câmara localizada no final de um tubo. O gás é restringido por um 

diafragma plástico. Quando este atinge um valor pré-determinado o diafragma é queimado, 

acelerando o projétil em direção ao alvo, ou seja, ao corpo-de-prova. A Velocidade de 

impacto pode ser determinada utilizando-se sensores ópticos. Geralmente o teste não é 

completamente destrutivo, porém frequentemente, resulta em um dano de larga escala ou 

perfuração do corpo-de-prova. Até recentemente, esta técnica tinha a desvantagem de poucas 

informações poderem ser obtidas através deste ensaio. Porém, já existe armas de gás 

instrumentadas proporcionando uma obtenção de gráficos força x deslocamento e assim 

proporcionando uma análise mais detalhada do evento de impacto. Armas de gás podem ser 

utilizadas para testar grandes estruturas sendo bastante úteis para determinar a respostas ao 

impacto em alta velocidade de materiais compósitos. 

 
Figura 2.14 - Ensaio de Impacto Balístico. 

Fonte: Abrate (2005). 

2.6.3.2 Impacto de média velocidade  

Esse impacto ocorre numa faixa de velocidade entre 10 e 100 m/s, ou seja, 

compreendido entre os regimes de alta e baixa velocidade. Dependendo da massa do projetil, 

um grande dano pode ocorrer na amostra testada nessa velocidade de ensaio, sem 

necessariamente danificar o impactador. A importância desse método não é somente a 

caracterização do dano, mas também investigar a dissipação da energia e o mecanismo de 

falha. O equipamento utilizado para este ensaio geralmente é o mesmo utilizado no ensaio 

para teste balístico, ou seja, com armas de gás de alta pressão (GALDINO JUNIOR, 2014).  
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2.6.3.3 Impacto de baixa velocidade 

Para baixas velocidades de impacto e impactador não deformável, a resistência ao 

dano, no impacto é geralmente determinada por uma intensidade mínima de energia cinética 

incidente ou por força do impacto, sendo que acima de uma determinada intensidade o dano 

se inicia (BIASE, 2009). 

Na atualidade existem ensaios de impacto adequados para as situações mais diversas, 

dentre os ensaios de baixa velocidade podemos citar o Charpy, Izod e Impacto por Queda de 

Peso (Drop Test). 

2.6.3.3.1 Ensaio de Charpy e Izod  

No método de Charpy, a amostra é simplesmente apoiada nas duas pontas, e atingida 

por um pêndulo no seu ponto médio, transferindo para o corpo de prova parte da sua energia 

cinética, sendo a restante dissipada. A única diferença relativamente ao método de Izod 

reflete-se no modo de fixação do CP, encontrando-se neste método, fixo numa extremidade e 

livre na outra (DIAS, 2009). 

Os corpos de prova utilizados têm geralmente a forma de uma viga espessa, possuindo 

um entalhe no seu ponto médio, como mostrado na Figura 2.15. 

 
Figura 2.15 - Representação dos ensaios de impacto do tipo Charpy e Izod. 

Fonte: Callister (2007). 

 

A energia absorvida pelo corpo de prova e geralmente indicado pela posição do 

ponteiro numa escala circular, anexada a máquina de ensaios. A escala deve ser calibrada de 

forma a que a posição do ponteiro indique a diferença entre a energia cinética do pêndulo no 

instante em que se dá o impacto e a energia cinética contida no pêndulo pós impacto. 
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O teste Charpy só é adequado para classificação de impacto dos compósitos de fibra 

contínua e como uma primeira etapa para determinar a resistência dinâmica destes materiais.  

Como principais vantagens da sua utilização, estes métodos destacam-se pela sua 

simplicidade e facilidade de instrumentação, sendo um método bastante útil, rápido e eficaz 

para estabelecer comparações entre vários materiais relativamente a capacidade de absorção 

de energia. 

No entanto, este método apresenta algumas desvantagens que convém ressaltar, tais 

como: 

 A curva força x tempo contém frequentemente oscilações de alta frequência 

resultantes da frequência natural do impacto; 

 A geometria do provete não reflete o tipo de estruturas sujeitas a este tipo de 

impacto; 

 Teste destrutivo, levando a ruptura do material, não traduzem os eventos que 

geralmente se verificam em situações reais de impacto de baixa velocidade. 

2.6.3.3.2 Ensaio de Impacto por queda de peso (Drop Test) 

Nesse ensaio, um peso cai de uma altura predeterminada para atingir o corpo de prova 

ou placa fixada no plano horizontal. Em geral, o ensaio de impacto não causa destruição 

completa da amostra de teste, permitindo que uma energia residual seja determinada se 

necessário. A velocidade incidente do pêndulo pode ser determinada a partir das equações de 

movimento ou usando sensores ópticos localizados logo acima do CP. Uma das vantagens 

deste ensaio em relação aos testes Charpy e Izod é a possibilidade de variar as geometrias das 

amostras, permitindo que os componentes mais complexos sejam testados. Embora o teste 

seja geralmente realizado usando um pêndulo semiesférico, é possível usar outras formas de 

pêndulo, como cilindros contundentes ou pontos afiados (CANTWELL e MORTON, 1991).  

Na indústria em geral é comum testes de impacto por queda de peso (drop test) para 

avaliar a resistência ao dano de uma estrutura ou produto, ou mesmo de um material 

específico. Esse permite obter informação sobre as propriedades dinâmicas na absorção da 

energia, resistência à fratura, mecanismos de falha e redução da resistência. O ajustamento da 

energia de impacto é conseguido pela variação da massa do impactador e/ou da altura da sua 

queda. A velocidade de impacto é controlada pela altura da queda (FERREIRA, 2006). 
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Quando a massa está suspensa ela possui uma energia potencial que será convertida em 

energia cinética quando a massa for liberada.  

A norma ASTM D7136-15 determina a resistência ao dano em materiais compósitos 

de matriz polimérica reforçada com fibras em ensaios de impacto por queda de peso. As 

formas de material compósito são limitadas aos compósitos de matriz de polimérica 

reforçados com fibra contínua, com espessuras variando entre 4 a 6 mm. Segundo a norma, 

uma placa plana retangular de material compósito é sujeita a um impacto concentrado 

provocado por um peso ligado a um impactador semiesférico, conforme ilustrado na Figura 

2.16. No ensaio de impacto por queda de peso pode ocorrer que o impactador atinja o corpo 

de prova várias vezes, causando um dano excessivo que não é representativo de um único 

impacto. Para evitar impactos repetidos, o equipamento para realização do ensaio de impacto 

por queda de peso é equipado com um dispositivo para evitar o segundo impacto, do qual 

chama-se de anti-rebote. 

 
Figura 2.16 - Representação do ensaio drop test. 

Fonte: Adaptação ASTM D7136-15 

A norma também específica que o tamanho da placa deve ser de 100 x 150 mm, pois 

este corpo de prova pode ser utilizado no ensaio CAI (Compressão após Impacto) onde esse 

ensaio é utilizado para avaliar a resistência residual dos materiais compósitos após serem 

submetidos ao impacto de baixa velocidade como pode ser visto na seção 2.6.2 (Figura 2.17). 

 



29 

Tese de Doutorado PPGEM / UFRN                                                                    Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

 

Figura 2.17 - Esquema representativo do ensaio do impacto por queda de peso. 

Fonte: Autor 

 

O teste de impacto pode ser compreendido por alguns aspectos. Primeiro o dano do 

impacto aparece em múltiplas formas de mecanismos de dano como, por exemplo: ruptura da 

fibra, ruptura na matriz e delaminação, podendo ocorrer em diferentes níveis de 

carregamento. No impacto estão envolvidos diferentes componentes de tensão e por isso os 

mecanismos de dano podem interagir-se, mas um ou dois mecanismos são predominantes 

(Figura 2.18). Segundo, a natureza e a extensão, os mecanismos de dano são afetados, em 

diferentes níveis, por um grande número de parâmetros: massa do impactador, velocidade do 

impactador, tipo de fibra e de matriz, tratamento interfacial, volume percentual de fibra, 

geometria do laminado, condições de contorno e tensões residuais (BIASE, 2009). 

As amostras após serem usinadas passam por uma inspeção não destrutiva para 

detectar falhas ou defeitos que possam existir antes do impacto. Uma variedade de técnicas 

pode ser utilizada para detectar falhas superficiais e interiores em compósitos. A inspeção 

visual e os métodos de penetração de líquidos podem ser usados para identificar defeitos de 

superfície, enquanto técnicas mais sofisticadas são necessárias para detectar falhas internas, 

como fissuras, divisões e delaminações.  
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Figura 2.18 - Tipos de danos mais comuns em amostras após Drop Test. 

Fonte: Adaptação ASTM D7136-15 

 

As dimensões geométricas do dano, como a largura, o comprimento e o diâmetro 

máximo de dano, podem ser detectadas por meio de algumas medições, como mostrada na 

Figura 2.19. Alternativamente, algoritmos automatizados podem ser usados para definir a 

extensão do dano e para calcular a área de dano bidimensional usando métodos não 

destrutivos digitais. 

 
Figura 2.19 - Medição da extensão do dano. 

Fonte: Adaptação ASTM D7136-15 
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Testes de impacto Drop Test tem como propósito: estabelecer quantitativamente os 

efeitos da sequência de empilhamento, tratamento de superfície da fibra, variações no volume 

de fibras fração e processamento e variáveis ambientais sobre a resistência ao dano de um 

laminado compósito particular a uma força ou energia de impacto de queda de peso 

concentrada. 

2.7 Tipos de Danos causados por Drop Test 

Os materiais compósitos reforçados com fibras possuem propriedades heterogêneas e 

anisotrópicas devido a organização, fração volumétrica e distribuição das fibras, bem como a 

orientação do carregamento possui influência significativa nas propriedades mecânicas dos 

materiais compósitos, assim esses materiais possuem diferentes modos de falhas. 

Segundo Romariz (2008) as cargas de impacto podem induzir uma reação local ou 

global na estrutura. No caso de reações globais podemos citar um martelo quando cai de certa 

altura sobre uma asa de avião, afetando toda a estrutura da asa. Para o caso local temos como 

exemplo uma peça que se desprenda da aeronave e arremessada pelo trem de pouso acertará a 

estrutura da aeronave, afetando apenas o local onde a peça atingiu. 

Os principais parâmetros que precisam ser conhecidos para analisar o dano causado 

são: material, geometria, massa, velocidade, energia cinética do impactador e a máxima força 

de contato. Apenas quando esses aspectos são definidos pode-se analisar realmente quais os 

efeitos e consequências de um impacto em um compósito. 

Deve-se analisar o possível modo de falha durante o impacto, onde ele poderá causar 

falhas dos seguintes tipos (Figura 2.20): 

 Fissura/Trincas na matriz; 

 Delaminação; 

 Ruptura da Fibra; 

 Perfuração. 
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Figura 2.20 - Micrografia identificando vários mecanismos de danos internos. 

Fonte: Mitrevski et al. (2006) 

2.7.1 Trinca na matriz 

O dano na matriz é causado devido ao impacto de baixa velocidade transversalmente 

ao corpo de prova, nesse caso geralmente ocorre a quebra da matriz, deslocamento da fibra da 

matriz e o início da delaminação. Os danos poucos visíveis ou mínimo ocorrem em baixos 

níveis de energia de impacto entre 1 e 5 J. A quebra ou trinca da matriz ocorre geralmente em 

planos paralelos à direção das fibras nos materiais compósitos com o arranjo das fibras 

orientadas unidirecionalmente (ABRATE, 2005). 

As trincas da matriz nas camadas superiores iniciam nas bordas de contato do 

impactador, que são formadas pela alta tensão de cisalhamento transversal através do material 

(Figura 2.21). As tensões de cisalhamento transversais estão relacionadas com a força de 

contato e a área de contato. 

 
Figura 2.21 - Tipos de danos causadas em Matriz compósita 

Fonte: Potter, 1997 
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As trincas no lado oposto ao impacto são denominadas trincas de flexão, pois são 

causadas por grandes tensões de tração perpendicular ao corpo de prova. O tipo de quebra da 

matriz é dependente das características globais das amostras impactadas, onde as trincas de 

flexão nas camadas inferiores ocorrem em corpos de provas longos e finos devido a deflexão 

transversal excessiva, enquanto que os corpos de provas espessos e curtos são mais rígidos e 

necessitam de maior força de contato do impactador para produzir o mesmo fenômeno 

(POTTER, 1997). 

2.7.2 Delaminação 

A delaminação é a separação das camadas do material compósito, é resultado da 

incompatibilidade de rigidez de flexão entre as camadas adjacentes, isto é, as diferentes 

orientações de fibras entre as camadas. 

Área de delaminação possui uma forma retangular alongada, com o seu eixo principal 

coincidente com a orientação das fibras da camada abaixo da interface. As tensões de flexão é 

a principal causa da delaminação. 

Alguns estudos têm definido um coeficiente de incompatibilidade flexão entre dois 

laminados adjacentes. Quanto maior for a incompatibilidade, maior é a área de delaminação. 

Este coeficiente depende também das propriedades do material, sequência empilhamento e 

espessura laminado. 

 

2.7.3 Ruptura da fibra 

O rompimento da fibra ocorre depois da trinca na matriz e da delaminação no processo 

de fratura. O rompimento da fibra ocorre abaixo do impactador devido as elevadas tensões no 

local, e na face que não sofre impacto devido as elevadas tensões de flexão. O rompimento da 

fibra precede o modo de penetração total do corpo de prova, causando danos catastróficos 

(ABRATE, 2005). 

Uma vez que as fibras representam o principal constituinte para suportar as cargas, a 

sua ruptura pode ter um efeito muito prejudicial tanto na resistência como na rigidez dos 

materiais compósitos laminados. A ruptura das fibras é o principal mecanismo de absorção de 

energia associado aos testes de impacto de penetração completa (perfuração) (FERREIRA, 

2006). 
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2.7.4 Penetração 

A penetração é de um modo de falha macroscópico e ocorre quando o rompimento das 

fibras atinge um ponto crítico, permitindo que o impactador penetre completamente no corpo 

de prova. A energia de impacto para penetrar o corpo de prova aumenta de acordo com a 

espessura da amostra. Segundo Abrate (2005) as principais formas de absorção de energia 

durante a penetração em materiais compósitos laminados são: cisalhamento fora do plano, 

delaminação e flexão elástica. Dessas formas, o cisalhamento fora do plano corresponde de 50 

a 60%, dependendo da espessura do corpo de prova. Vários fatores, incluindo o 

dimensionamento e a orientação da fibra, tipo de matriz e a interface fibra-matriz tem uma 

influência significativa na penetração da amostra. 

2.8 Resistência residual no pós-impacto 

Os materiais compósitos são muito sensíveis ao dano por impacto, assim tem-se uma 

redução drástica na resistência residual do material, e com isso uma perda da sua integridade 

estrutural. O termo tolerância ao dano se refere a capacidade de materiais compósitos manter 

suas propriedades mecânicas após o impacto. 

Segundo Abrate (2005) os danos por impactos pouco visíveis podem causar reduções 

na resistência residual de até 50 %, onde a resistência residual em tensão, compressão, flexão 

e fadiga serão reduzidas em graus variáveis dependendo do tipo de danos causado. 

O ensaio de compressão após impacto - CAI é um dos meios mais comuns de avaliar 

as propriedades residuais dos materiais compósitos laminados. 

O impacto de baixa energia de impacto pode causar delaminação em materiais 

compósitos causando grandes reduções na resistência a compressão do material. A 

delaminação divide o laminado em sub-laminados que têm uma rigidez à flexão menor do que 

o laminado original e são menos resistentes às cargas de flambagem. 

Em alguns casos, guias anti flambagem são usadas para suportar a amostra para evitar 

a flambagem total, mas ao mesmo tempo não deve impedir a flambagem local (ABRATE, 

2005). 

Uma curva que define resistência residual no ensaio CAI é demonstrada na Figura 

2.22. Nesta Figura percebe-se que existem três regiões distintas no material com o aumento da 

energia de impacto. Na primeira região (I) o material não perde sua resistência (baixa energia 
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aplicada), na segunda região (II) a perda ocorre até um ponto onde se torna praticamente 

constante (região III). 

 

Figura 2.22 - Variação da resistência Residual com a Energia do impacto. 

Fonte: Adaptado Moura et al. (2011). 

Uma equação que representa este comportamento é demonstrada em (2.4) 

𝜎R

𝜎o
= (

𝑈𝑜

𝑈
)

𝛾
                                                      (2.4) 

Nesta equação R é a tensão residual, o é a tensão última sem a presença de dano, Uo 

é o nível máximo de energia que o material suporta sem a perda de resistência, U é a energia 

cinética aplicada ao material e  é uma constante relacionada ao material. 

A resistência a compressão é, sem dúvida a propriedade do material mais afetada pelas 

solicitações de impacto. Estudos mostram que este tipo de solicitação pode reduzir a 

resistência do material à compressão em cerca de 60 %, devido fundamentalmente às 

delaminações causadas. Estas afetam o comportamento do material à compressão de duas 

formas distintas: de forma direta, diminuem a sua resistência residual; e de forma indireta, são 

responsáveis pela alteração da distribuição de forças na estrutura, o que origina uma 

sobrecarga e consequentemente rotura de zonas não danificadas. 
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Figura 2.23 - Diferentes modos de colapso numa solicitação de compressão após impacto 

Fonte: Moura et al. (2011). 

Como se pode constatar na Figura 2.23 acima, os modos de rotura numa estrutura 

sujeita à compressão e na presença de uma delaminagem podem assumir três formas distintas: 

local, mista e global. 

 

2.9 Estudos em Compósitos impactados a Baixa Velocidade - Estado da Arte 

A resistência ao impacto é uma das mais importantes características do material em 

um projeto em que se queira prever as possibilidades de fratura prematura. O dano causado 

por impacto de baixa velocidade é muito comum, pois resulta, por exemplo, da queda 

acidental de objetos ou ferramentas numa estrutura de material compósito. Esse tipo de 

impacto induz tensões elevadas na vizinhança da área de contato, podendo conduzir a um 

dano e afetar a integridade estrutural. Além de ser de difícil detecção pois não provoca dano 

visível ao olho nu. 

Os esforços impulsivos de impacto podem provocar o aparecimento de uma área com 

dano, reduzindo consideravelmente a rigidez mecânica, podendo resultar na falha do material 

em diferentes modos: ruptura da matriz, ruptura da fibra, falha por compressão, 

microflambagem da fibra e delaminações entre as camadas. Os danos causados por impactos 

de queda de peso dependente de muitos fatores, como espessura do compósito, espessura da 

camada, sequência de empilhamento, ambiente, geometria, massa do pêndulo, geometria da 

ponta do impactador, velocidade do impacto, energia de impacto, e condições do impacto. 

Muitos estudos mostram exatamente a influência desses fatores nos danos causados por 

impactos e verificado a influência na resistência residual de compressão após sofrerem 

impactos por queda de peso. 
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B. S. Sugun (2004) verificaram os efeitos da massa do pêndulo, altura e número de 

impactos sob condições de teste de baixa velocidade em um compósito Vidro/Epóxi. Os 

resultados dos testes mostraram que, em energias incidentes muito baixas, a massa do pêndulo 

teve um efeito significativo no compósito, causando mais danos que levaram a falhas 

anteriores. E a medida que a energia incidente foi aumentada, esse efeito diminuiu 

gradualmente anulando o efeito de massa do impactador. 

W.A. de Morais et al. (2005) fizeram um estudo da influência da espessura, de 

laminados compósitos reforçados com vidro, carbono e Kevlar, na resistência a impactos 

Drop Test de baixa energia. Foi avaliada para dois níveis de energia de impacto. Sendo os 

compósitos de carbono fabricados com laminas 3, 4 e 6, enquanto que para compósitos de 

vidro e Kevlar, foram usadas 6, 8 e 10 laminas. Verificou-se que, para energias menores que 

3,7J, a resistência aos impactos de baixa energia aumentou apenas com a espessura do 

laminado, independentemente do reforço de fibras usado. Para energias maiores, a resistência 

aos impactos repetidos é influenciada com a espessura do laminado, como também depende 

da fibra utilizada e da distribuição espacial. 

M.V. Hosur et al. (2005) realizaram um trabalho para determinar a influência da 

hibridização de quatro combinações diferentes de laminados híbridos no carregamento de 

impacto de baixa velocidade. Os laminados híbridos foram fabricados com tecido de carbono 

e tecido de vidro S2 com resina epóxi. Os laminados quadrados de tamanho 100 mm e a 

espessura de 3 mm foram submetidos a carga de impacto de baixa velocidade a quatro níveis 

de energia de 10, 20, 30 e 40 J. A tolerância ao dano das estruturas pode ser grandemente 

aprimorada pela hibridação. As estruturas compostas híbridas com camadas de carbono 

carbono e S2-vidro nas superfícies superior e inferior e as camadas de carbono unidirecionais 

no interior do laminado irão fornecer propriedades óptimas no plano com a mesma resistência 

e tolerância de danos. 

Zhang et al. (2006) analisaram placas laminadas com 2, 4 e 6 mm de espessura e 

sujeitas a compressão após impacto e observaram que para laminados com a mesma espessura 

submetidos a impactos iguais, a redução de resistência era de aproximadamente 50% quando 

comparadas as placas sem dano. 

Sandrine Petit et al. (2007) apresentaram um estudo experimental dos ensaios de 

impacto e compressão após impacto (CAI) realizados em laminado compósito carbono/epóxi, 

coberto com um escudo térmico de cortiça (TS) destinado a carenagem de lançadores. Os 

resultados mostram que o TS é uma boa proteção mecânica para o impacto, bem como um 

material revelador de impacto positivo. No entanto, a morfologia de dano totalmente diferente 
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é obtida durante o teste de impacto com ou sem TS e, em particular, com energia de alto 

impacto, a área delaminada é maior com TS. Posteriormente, ensaios CAI foram realizados 

para avaliar o efeito TS na resistência residual. O TS parece aumentar a resistência residual 

para uma mesma energia de impacto, mas, ao mesmo tempo, apresenta uma diminuição da 

resistência residual antes de observar a delaminação. Na verdade, durante os testes de impacto 

com TS, as rupturas das fibras invisíveis aparecem antes do delaminação, contrariando os 

impactos nas folhas não blindadas. 

K.T. Tan et al. (2012) costurou tecidos com linhas de carbono e investigou 

experimentalmente o efeito da densidade do ponto e da espessura da linha do ponto na força 

de compressão após impacto (CAI) dos compósitos costurados. Os resultados mostram que os 

compósitos mais densos têm maior força de CAI e absorvem mais energia durante a falha de 

CAI, devido à ruptura da fibra do ponto. A força de CAI, a energia de impacto, a densidade 

do ponto e a espessura da linha do ponto estão diretamente relacionadas. Para impactos de 

baixa energia, a força de CAI dependente da densidade do ponto. No entanto, no nível de 

energia de alto impacto, a força de CAI está intimamente relacionada com a densidade do 

ponto e a espessura da linha de pontos, uma vez que a ponte de fibra do ponto é aparente 

quando a área de delaminação de impacto é suficientemente grande. 

Alaattin Aktas et al. (2014) investigaram o efeito da hibridização de compósitos 

vidro/epóxi no comportamento de impacto e após impacto (CAI). Os compósitos híbridos de 

vidro/epóxi de malha tecida de oito camadas em que os tecidos 2D são usados como camadas 

externas e os tecidos em malha de costela são usados como camadas internas foi investigado. 

J. Jefferson Andrew et al. (2015) verificaram a resistência residual, por compressão 

após impacto, de laminados compósitos Vidro/Epóxi após sofrerem impactos e serem reparos 

na região circular do impacto com uma mistura de Kevlar/epóxi curto picado. A eficiência do 

procedimento de reparo e a resistência dos laminados reparados foram examinados por 

impactos repetidos no local reparado. Observou-se que o reparo aumentou a capacidade do 

laminado resistir impactos múltiplos. 

M. Salvetti et al. (2017) estudaram o efeito, da incorporação de uma fibra óptica com 

uma rede de sensores FBG em um laminado compósito carbono/epóxi, nas propriedades 

mecânicas de impacto de baixa velocidade e compressão após o impacto. 

A. Cohades e V. Michaud (2017) avaliaram a recuperação de danos após o impacto de 

baixa velocidade em compósitos de polímero reforçados com fibras de vidro E com matriz 

epóxi e uma mistura de epóxi e 25% em volume de poli (e-caprolactona) (PCL). O impacto 

foi realizado em três níveis de energia (8.5, 17, 34 J). Os compósitos com misturas de epóxi-



39 

Tese de Doutorado PPGEM / UFRN                                                                    Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

PCL demonstraram capacidade de absorção de energia semelhante ao dos compósitos epóxi 

puros, embora a extensão do dano (quantificado por C-scans e microscopia óptica) tenha sido 

maior. A resistência residual compressiva final dos compósitos modificados foi, para os 

diferentes níveis de energia de impacto, 23 ± 33% menor em relação aos compósitos não 

modificados. A eficiência de cicatrização após um ciclo de reparação térmica a 150 ° C por 30 

min foi quantificada utilizando três métodos de caracterização complementares. O dano de 

impacto pode ser recuperado de 20% para 100%, dependendo do nível de energia de 

impacto. Esses compósitos de matriz modificados são assim capazes de recuperar 

completamente danos de impacto de baixa velocidade em níveis de energia frequentemente 

encontrados em estruturas reais. 
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Capítulo 3 – Materiais e Métodos 

 

Nesta tese foram feitos dois tipos de compósitos poliméricos reforçados com fibras 

sintéticas de vidro e aramida afim de comparar as suas propriedades mecânicas. Depois de 

confeccionados os compósitos foram submetidos a ensaios de impacto do tipo drop test, 

compressão do tipo CAI e flexão em três pontos. Em seguida foi feita uma análise da fratura e 

suas propriedades mecânicas foram comparadas. A Figura 3.1 a seguir mostra um fluxograma 

com o detalhamento dessas ações. 

 

Figura 3.1 - Fluxograma do desenvolvimento do trabalho 

Fonte: Autor 

3.1 Matéria Prima 

Neste item se apresentará as matérias primas utilizadas para a fabricação dos 

compósitos, ou seja, a matriz (resina) e o reforço (fibra). 

3.1.1 Resina Ortoftálica 

A resina utilizada como matriz nos compósitos foi a poliéster ortoftálica (cristal), do 

fabricante ARA Química S/A. A escolha da mesma deve-se principalmente a facilidade de 

manipulação vinculada ao seu baixo custo relativo. As especificações da mesma serão 

apresentadas na Tabela 3.1 onde os dados foram obtidos pelo fabricante. 
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Tabela 3.1 - Propriedades da resina Ortoftálica. 

Resina Ortoftálica Cristal Líquida AZ 1.0 - Padrão 

Gel Time 

(25° C/1,0 g MEK-P em 100g resina) 
10 – 14 min. 

Pico Exotérmico Max. 150°C 

Aspecto Cristal 

Cor depois de curada Incolor 

Resistência a Tração 57,0 MPa 

Módulo de Tração 1970 MPa 

Alongamento 3,2% 

Resistência a Flexão 84,4 MPa ASTM D790-15 

Fonte: ARA Química S/A 

A fabricação de compósitos com resina poliéster não exige equipamentos de grande 

porte para fabricação do compósito proposto. A mesma trabalha em temperaturas ambiente e 

possui baixo risco de manuseio e prejuízo à fibra (GOMES, 2015). O catalisador utilizado 

para o sistema de cura da resina foi o Butanox. E o tempo necessário para a cura total do 

compósito foi de aproximadamente 24 horas. 

3.1.2 Tecidos de Vidro E e Kevlar 49 

Como material de reforço utilizou-se dois tipos de tecidos, o tecido bidirecional de 

vidro E o tecido bidirecional de Kevlar 49. Os tecidos foram fornecidos pela empresa 

Maxepoxi e possuem gramaturas iguais, isto é, de 200g/m2. A Figura 3.2 ilustra imagem 

desses reforços a serem utilizados nas estruturas laminares. 

 
Figura 3.2 - (a) Tecido Bidirecional de Fibra de Vidro-E; (b) Tecido Bidirecional de 

Kevlar 49. 
Fonte: Autor 

(a) (b) 
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Os tipos de reforços utilizados foram escolhidos em virtude do tipo de estudo a ser 

realizado nos compósitos. Além da facilidade de manuseio para confecção do laminado 

compósito. As características das duas fibras serão apresentadas na Tabela 3.2 fornecidas pelo 

fabricante. 

Tabela 3.2 - Características dos tecidos de Vidro E e Kevlar 49 

Propriedade Vidro E Kevlar 49 

Densidade 2,55g/cm3 1,44g/cm3 

Elongação até a ruptura 2% 2,7% 

Módulo de Elasticidade 72GPa 107GPa 

Resistência a Tração 2000MPa 2950MPa 

Condutividade Elétrica Não condutor Não condutor 

Resistência aos álcalis Baixa Resistência Média Resistência 

Resistência aos ácidos Média Resistência Média Resistência 

Resistência à abrasão Baixa Resistência Alta Resistência 

Efeito do Calor Amolece a >800oC Decompõe-se a >480oC 

Efeito do Fogo Não queima Não propaga chama 

Fonte: Texiplas 

3.2 Processo de Fabricação dos Compósitos 

Os compósitos foram fabricados mediante o processo de moldagem por compressão 

a frio, que é obtido através do empilhamento de camadas de reforço intercaladas com resina 

sobre um molde. E por fim na aplicação de uma carga, por meio de uma prensa hidráulica até 

que haja a cura do compósito. Este processo se realiza a temperatura ambiente. Após a 

moldagem, algumas operações secundárias, como desbaste das bordas por exemplo, foram 

efetuadas. 

Os corpos de prova foram confeccionados de forma individual, por meio de um 

molde com as dimensões especificadas, segundo a norma ASTM D7137-12, que determina 

que o corpo de prova tenha 100 mm de largura por 150 mm de comprimento. A Figura 3.3 

ilustra a imagem do molde utilizado. 
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Figura 3.3 - Molde utilizado para confecção dos laminados 
Fonte: Autor 

Nota-se que o molde possui uma de suas laterais moveis, fixadas por parafusos para 

facilitar o processo de desmoldagem. 

Os tecidos foram cortados com as dimensões de 100 x 150 mm para caber no molde. 

Foram feitos dois tipos de CP, um contendo apenas fibras de vidro e outro contendo apenas 

fibras de kevlar. De modo a comparar as propriedades do Vidro e da Kevlar em separado. 

Cada corpo de prova possui 7 camadas de fibras. As configurações de cada corpo de prova 

serão mostradas na Figura 3.4 a seguir. 

 
Figura 3.4 - Configuração dos Laminados. 

Fonte: Autor 

Para cada corpo de prova foi utilizada 150 ml de resina ortoftálica catalisada com 1% 

em volume de Butanox. O molde foi previamente preparado com cera desmoldante de 

carnaúba Tec Glaze-N e em seguida foram colocados a resina e a fibra de forma intercaladas. 

Os materiais utilizados nesse processo serão mostrados na Figura 3.5 a seguir. 
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Figura 3.5 - Materiais utilizados na confecção dos corpos de prova 

Fonte: Autor 

Após esse processo o molde, juntamente com o material ficaram sujeitos a carga de 1 

tonelada, carga máxima necessária para obtenção do CP mais uniforme possível sem danificar 

o molde, pelo período de 24 horas a temperatura ambiente (Figura 3.6), até que houvesse o 

processo de cura total. Nota-se que o excesso de resina é escoado do molde após a carga. 

 

Figura 3.6 - Molde com material submetido a carga de 1 tonelada 

Fonte: Autor 

Em seguida o corpo de prova é desmoldado e passa por um processo de desbaste para 

retirada das rebarbas laterais (Figura 3.7). Suas dimensões foram verificadas para em seguida 
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os mesmos serem submetidos aos ensaios. As espessuras dos compósitos foram de 4 mm para 

os tipos de laminados. 

 

Figura 3.7 - Corpo de prova após o processo de cura. 

Fonte: Autor 

Foram confeccionados 30 corpos de prova de fibra de vidro e 40 corpos de prova de 

fibra de Kevlar. Estes foram utilizados para a realização de ensaios de densidade, impacto, 

compressão, compressão após impacto, flexão em três pontos e flexão após impacto, 

conforme se verifica na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Quantidade de corpos de prova de cada material ensaiado. 

Vidro E 

Compressão 
Impacto 1x 96J 5 unidades 

Sem Impacto 5 unidades 

Flexão 
Impacto 1x 96J 12 unidades 

Sem Impacto 5 unidades 

Densidade 5 unidades 

Kevlar 

Compressão 

Impacto 1x 96J 5 unidades 

Impacto 5x 96J 5 unidades 

Impacto 10x 96J 5 unidades 

Sem Impacto 5 unidades 

Flexão 
Impacto 1x 96J 12 unidades 

Sem Impacto 5 unidades 

Densidade 5 unidades 

TOTAL 74 unidades 

Fonte: Autor 

Ressalta-se que os corpos de prova de flexão e densidade foram cortados a partir dos 

corpos de prova confeccionados para compressão. Para cada corpo de prova de compressão 

foram obtidos 7 CP de flexão. E os laminados de Kevlar foram submetidos a ensaios de 

impactos variando o número de impactos e, portanto, precisou-se de um número maior de CP. 
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Para a fabricação dos corpos de prova de flexão em três pontos e flexão após impacto, 

o material foi cortado em um equipamento de jato d’água como mostra a Figura 3.8 a seguir. 

 
Figura 3.8 - Máquina a jato de água 

Fonte: Autor 

 

3.3 Ensaios Realizados 

Primeiramente foram feitos os ensaios de impacto do tipo drop test para algumas 

amostras com o intuito de se fazer uma análise na perda das propriedades mecânicas do 

laminado após esses ensaios. Em seguida alguns corpos de prova foram submetidos a CAI e 

outros a flexão em três pontos. Por fim foi feita uma análise comparativa entre as situações 

distintas. A seguir serão apresentados em detalhe cada um destes ensaios. 

3.3.1 Densidade e calcinação 

Os corpos de prova foram cortados de acordo com a norma ASTM D792-13, onde 

foram obtidos cinco corpos de prova, de cada material. 

Para obtenção da densidade dos diferentes compósitos foi utilizado o densímetro 

digital, DSL 910 com repetitividade de ± 0,003g/cm3. O ensaio foi realizado no Laboratório 

de Mecânica dos Fluidos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN. A Figura 3.9 a 

seguir mostra esse equipamento. 
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Figura 3.9 - Densímetro digital DSL 910 utilizados no ensaio de densidade 
Fonte: Autor 

 

O procedimento para a obtenção dos percentuais de fibra, resina e vazios foi através 

do ensaio conhecido como calcinação. Para este ensaio utilizaram-se os corpos de prova do 

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

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

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

equações abaixo: 

𝑀𝑓 =  
𝑚𝑓

𝑚𝑡
                                                            (3.1) 

𝑀𝑚 = 1 −  𝑀𝑓                                                      (3.2) 

𝑉𝑓 =  
𝐷𝑀𝑓

𝐷𝑓
𝑥100                                                  (3.3) 

𝑉𝑚 =  
𝐷𝑀𝑚

𝐷𝑚
𝑥100                                                (3.4) 

𝑉𝑣 = 1 −  (𝑉𝑓 + 𝑉𝑚)                                             (3.5) 
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Nas quais, Mf é o percentual mássico de fibra, mf é a massa de fibra (g), mt é a massa 

total do laminado (g), Mm é o percentual mássico de resina (matriz), Vf é o percentual 

volumétrico de fibra, Df é a densidade volumétrica da fibra (g/cm3), Dm é a densidade 

volumétrica da matriz (g/cm3) e Vm e Vv são os percentuais volumétricos de resina (matriz) e 

de vazios, respectivamente. 

 

3.3.2 Ensaio de Impacto por queda de peso (Drop Test) 

O ensaio de impacto por queda de peso consiste na queda de um peso a partir de uma 

altura pré-determinada atingindo o corpo de prova apoiado no plano horizontal. O impacto 

pode ou não causar a perfuração do corpo de prova, em caso de perfuração é possível 

determinar a energia máxima absorvida pelo material. 

O ensaio de impacto foi realizado pela máquina de impacto por queda de peso para 

materiais compósitos no Laboratório de Projetos e Instrumentos (LPI) da Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG, ver Figura 3.10. Essa possui cinco níveis de energia de 

impacto: 20J, 39J, 58J, 77J e 96J, obtida através de variação da massa de queda de impacto, 

em temperatura ambiente (±25°C). O impactador possui ponta semiesférica com diâmetro de 

16 mm e dureza 57 HRC. A altura de queda dos pesos é de 1,3 m. 

A energia utilizada nesta tese foi de 96J. Esse valor foi escolhido baseado nos CP de 

fibras vidro. Pois de acordos com testes previamente realizados nas amostras, essa foi a 

energia mínima necessária para que os CP perfurassem. 
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Figura 3.10 - Máquina de Ensaio Drop test 
Fonte: Autor 

 

3.3.3 Ensaio CAI 

O ensaio de Compressão Após Impacto (CAI) consiste em fixar o corpo de prova 

danificado em um suporte de peça múltipla (ver Figura 3.11), em seguida o conjunto é 

submetido a cargas de compressão pelas extremidades até que haja a falha da amostra. Esse 

tipo de ensaio é geralmente executado após o Drop Test. 

Além dos corpos de prova impactados que foram submetidos à compressão, realizou-

se também ensaios de compressão em amostras não impactadas para referência em um total 

de 5 amostras para cada material. 
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Figura 3.11 - Ensaio de Compressão 
Fonte: Autor 

 

3.3.4 Ensaio de Flexão em Três Pontos 

Para a análise da influência do dano ao longo do corpo de prova após o ensaio de 

impacto, cortou-se o mesmo para a realização de ensaios de flexão em três pontos, com as 

dimensões de 100 mm por 14 mm. As dimensões do CP foram escolhidas tomando como base 

a norma ASTM D790-15 que a relaciona com a espessura do corpo de prova (nesse caso de 4 

mm). Na Figura 3.12 se demonstra um esquema de como se retirou os corpos de prova de 

flexão após o impacto. 

O objetivo da retirada destes corpos de prova é verificar a perda da resistência com a 

propagação do dano e comparar com o material que não sofreu nenhum impacto. Os valores 

das distâncias foram determinados baseadas nas distâncias mínimas necessárias para se 

conseguir o número máximo de CP de flexão.  
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Figura 3.12 – Representação da obtenção dos corpos de prova de flexão em três pontos a 

partir das amostras ensaiadas por impacto de queda de peso (Drop Test) 
Fonte: Autor 

 

A velocidade do ensaio foi de 1 mm/min sendo realizado no Laboratório de Ensaios 

Mecânicos do Departamento de Indústria do IFRN. Na figura 3.13 é possível ver a respectiva 

máquina de ensaio universal mecânica de marca Shimadzu, modelo AGI-250 KN.  

 
Figura 3.13 - Ensaio de Flexão em três pontos. 

Fonte: Autor 
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As Equações 3.6, 3.7 e 3.8 foram utilizadas, segundo a norma, para determinação do 

limite de resistência à flexão, do módulo de elasticidade e da deformação de flexão 

respectivamente. 

𝜎 =
3𝑃𝑚á𝑥𝐿

2𝑏𝑑2                                                                         (3.6) 

𝐸 =  
𝑚𝐿3

4𝑏𝑑3                                                                          (3.7) 

𝜀 =
6𝐷𝑑

𝐿2                                                                             (3.8) 

Onde  é o resistência última à flexão (MPa), Pmáx corresponde a carga máxima de 

ensaio (N), L é a distância entre os apoios (m), b é a largura do CP(m), d é a espessura do 

CP(m), E é o Módulo de elasticidade (MPa), m é a tangente formada pela curva carga (N) e 

deflexão (m). Por último têm-se  que é a deformação de flexão e D corresponde à deflexão 

máxima no centro do corpo de prova (mm). 

3.4 Metodologia para análise do dano por delaminação nas placas compósitas  

Após a realização dos ensaios de impacto Drop Test, os corpos-de-prova foram 

submetidos ao estudo das áreas impactadas. Consistiu de uma análise macroscópica, com o 

objetivo de quantificar a área delaminada ao longo do corpo-de-prova.  

Para realização da análise macroscópica, foi utilizado um software aberto IMAGE J, 

mostrado na Figura 3.14. O software IMAGE J requer calibração de parâmetros a cada 

inicialização do programa, como por exemplo, o tamanho real da placa e a unidade de medida 

utilizada (Figura 3.15). 

 
Figura 3.14 - Ferramentas para cálculo da área delaminada através do software IMAGEM J 

Fonte: Autor 

 



54 

Tese de Doutorado PPGEM  / UFRN                                                                      Capítulo3: Materiais e Métodos 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

 
Figura 3.15 - Calibração dos parâmetros na inicialização do software IMAGE J 

Fonte: Autor 

 

Esse software apresenta uma metodologia de aproximação de resultados, onde a área 

a ser calculada é delimitada através de linhas paramétricas, como pode ser visto na Figura 

3.16. 

 
Figura 3.16 - Utilização de linhas paramétricas para o cálculo da área delaminada. 

Fonte: Autor. 
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Para assegurar uma melhor precisão na delimitação da área delaminada utilizou-se o 

comando Crop para visualizar os detalhes da imagem a ser analisada, como mostrado na 

Figura 3.17. 

 
Figura 3.17 - Comando Crop - Detalhe da imagem a ser analisada 

Fonte: Autor. 

 

A utilização desse software IMAGE J facilitou muito o trabalho, visto que os 

softwares mais conhecidos existentes no mercado requeriam um grande tempo de 

processamento para o mesmo tipo de atividade desenvolvida, que foram os cálculos das áreas 

impactadas e delaminadas em cada placa. 

 

3.5 Análise do dano nos compósitos após impacto 

Após a realização dos ensaios, os corpos de prova foram submetidos ao estudo das 

áreas impactadas. Consistiu de uma análise macroscópica, com o objetivo de quantificar a 

área delaminada ao longo do corpo-de-prova. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Resultados e Discussão 

 
 



57 

Tese de Doutorado PPGEM / UFRN                                                                 Capítulo 4: Resultados e Discussão 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

Capítulo 4 –Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de densidade 

volumétrica, impacto por queda de peso (drop test), compressão após impacto (CAI) e flexão 

em três pontos nas amostras antes e depois de impactadas para os dois compósitos aqui 

estudados: o compósito laminado de tecido de fibras de vidro (CV) e o compósito laminado 

de tecido de fibra de kevlar (CK). Também será feita uma análise do dano na área impactada 

após o ensaio para melhor entendimento do comportamento mecânico desses materiais. 

4.1 Densidade e Fração Volumétrica dos Compósitos 

Apresentam-se na Tabela 4.1 as densidades médias dos compósitos CV e CK. 

Conforme se esperava, o valor de densidade do compósito de fibra de vidro apresentou o 

maior valor, enquanto que os compósitos com fibra de aramida (kevlar) apresentaram valores 

inferiores, devido à densidade de a mesma ser menor do que a da fibra de vidro.  

Tabela 4.1 - Densidade volumétrica dos compósitos analisados. 

Configuração Densidade (g/cm3) 

CV 1,56±0,01 

CK 1,31±0,03 

Os resultados obtidos dos percentuais em volume de fibra, resina e vazios, do 

laminado CV e CK são apresentados na Tabela 4.2. Por estes resultados percebe-se que o teor 

de vazios foi baixo considerando o processo de fabricação utilizado. E o valor da fração 

volumétrica de resina do compósito CK é ligeiramente menor (cerca de 5%) do que 

compósito CV e isso também pode ser explicado pela maior densidade da fibra de vidro. 

Tabela 4.2 - Fração volumétrica dos dois compósitos analisados. 

 FVCK FVCV 

Teor de Fibra 22,22% 26,21% 

Teor de Resina 76,38% 68,98% 

Vazios 1,39% 4,81% 

Por estes resultados percebe-se também que devido a pequena diferença encontrada 

nos percentuais de fibra é possível comparar os resultados encontrados nos compósitos 

laminados considerando somente a diferença entre o tipo de fibra, já que o processo de 

fabricação, o tipo de matriz e a configuração utilizadas são iguais. 
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4.2 Análise das propriedades mecânicas no compósito antes do impacto 

4.2.1 Ensaios de Compressão 

Com o intuito de comparar os dois laminados estudados antes e após o impacto 

foram realizados ensaios de compressão dos mesmos na qual os resultados destes ensaios sem 

impacto são apresentados nas Figuras 4.1 e 4.2 para os laminados CV e CK respectivamente, 

na qual se percebe que os dois laminados possuíram comportamento aproximadamente linear 

no início do ensaio (50 % do carregamento) e depois apresentaram comportamento não linear. 

Pelos resultados das Figuras 4.1 e 4.2 percebe-se que os dois materiais possuíram 

uma dispersão considerável e que laminado CV possui maior resistência e rigidez do que o 

CK, e para melhor comparar estes resultados apresentam-se seus valores médios com seus 

respectivos desvios padrão na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Propriedades Mecânicas de Compressão dos Laminados Compósitos CV e CK 

antes do impacto. 

Propriedades mecânicas 
Materiais Compósitos 

CV CK 

Tensão última (MPa) 31,44±7,04 13,35±3,26 

Módulo de Elasticidade (GPa) 2,8±0,44 1,55±0,5 

Deformação (%) 1,33±0,35 1,67±0,53 
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Figura 4.1 - Curvas Tensão x Deformação – Compressão do laminado CV antes do impacto. 
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Figura 4.2 - Curvas Tensão x Deformação - Compressão do laminado CK antes do impacto. 

Analisando a Tabela 4.3, verificou-se que houve uma diminuição da tensão última de 

18,09 MPa (diferença percentual de 57,5%) do laminado CV para o laminado CK 

(Figura 4.3). Esses resultados demonstram que o tecido de kevlar apresenta uma baixa 

resistência a compressão. Com relação aos valores dos desvios padrão verifica-se que o 

laminado de vidro apresentou um maior desvio do que o kevlar. 
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Figura 4.3 - Valores de Tensão à Compressão para os dois laminados antes do impacto 

 

Quando se comparam os valores obtidos para o módulo elástico da Tabela 4.3, 

verifica-se que o compósito CK também apresentou uma menor rigidez do material CV 

(Figura 4.4). A diferença percentual registrada no módulo elástico é da ordem de 44,64 % 

(diminuição de 2,8 GPa para 1,55 GPa) do laminado CV para o CK. 

 
Figura 4.4 - Valores de Módulo de Elasticidade à Compressão para os dois laminados antes 

do impacto 

 

4.2.2 Ensaios de Flexão em três pontos. 

Além dos ensaios de compressão, realizou-se ensaios de flexão em três pontos nos 

laminados sem impacto com o objetivo de servir de referência às amostras impactadas, os 

resultados destes ensaios são demonstrados nas Figuras 4.5 e 4.6 para os laminados CV e CK, 
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respectivamente. Assim como no ensaio de compressão, percebeu-se que para este ensaio o 

comportamento do material é inicialmente linear (aproximadamente até 50 % da carga) e 

depois torna-se não linear. 

Analisando ainda as Figuras 4.5 e 4.6, percebe-se que a dispersão dos resultados é 

menor do que a dispersão dos resultados obtida no ensaio de compressão e que, novamente, o 

laminado de fibra de vidro (CV) possui maior resistência à flexão do que o laminado de fibra 

de kevlar (CK). 
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Figura 4.5 - Curvas Tensão x Deformação devido à Flexão. Flexão em três pontos CV antes 

do impacto. 
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Figura 4.6 – Curvas Tensão x Deformação de Flexão. Flexão em três pontos CK antes do 

impacto. 

 

Demonstra-se na Tabela 4.4 os valores médios referentes às propriedades mecânicas 

de flexão em três pontos para os três compósitos estudados. Como ocorreu nos ensaios de 

compressão houve uma diminuição destas propriedades do compósito CV para o CK. 

 

 

Tabela 4.4 - Propriedades Mecânicas de Flexão em três Pontos dos Laminados Compósitos 

CV e CK antes do impacto. 

Propriedades mecânicas 
Materiais Compósitos 

CV CK 

Tensão de Flexão(MPa) 139,84±11,7 85,48±7,84 

Módulo de Elasticidade(GPa) 5,77±1,14 6,57±1,5 

Deformação de Flexão(%) 4±0,2 3±0,5 

 

Analisando mais atentamente os resultados de resistência última da Tabela 4.4 

percebe-se que houve uma diminuição de 54,36 MPa (diferença percentual de 38,9 %) entre 

os laminados CV e CK (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 - Valores de Tensão Última à Flexão para os dois laminados antes do impacto 

Analisando agora a rigidez à flexão, percebe-se um aumento desta de 12,18 % entre 

o laminado CV e o CK. Além disso, o valor do desvio padrão do CK é um pouco maior do o 

obtido pelo laminado CV (Figura 4.8). 

Os menores valores de resistência do CK em relação ao CV podem ser explicados 

devido ao ensaio de flexão ser um ensaio que aplica carregamentos de tração e compressão no 

mesmo corpo de prova, e como se disse anteriormente a fibra de kevlar possui pouca 

resistência a compressão. Isso foi evidenciado também na fratura, pois enquanto as amostras 

de CV rompiam na face tracionada, as amostras CK apresentavam uma delaminação entre as 

camadas comprimidas. 
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Figura 4.8 - Valores do Módulo de Elasticidade à Flexão para os dois laminados antes do 

impacto 

 

4.2.2.1 Análise da Fratura dos Compósitos Submetidos à flexão em três pontos. 

As Figura 4.9 a seguir se referem as fraturas dos laminados CV ensaiados à flexão 

sem impacto, onde se observa que a fratura foi localizada e ocorreu na parte trativa. 

Observou-se que na região de compressão também ocorreu delaminação no material. 

.

 

Figura 4.9 - Fratura do compósito CV após ensaio de flexão em três pontos antes do impacto 

A caracterização da fratura no laminado CK se inicia mediante a análise 

macroscópica do corpo de prova na região fraturada após a realização do ensaio de flexão em 

três pontos no estado original, podendo ser observada na Figura 4.10. Diante disso, após 

análise da fratura, ficou evidente que não houve fratura total do corpo de prova resultando 

apenas em uma região embranquecida na região de fratura final (inclusive difícil de identificar 
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através das imagens). Foi detectada uma região de enrugamento na superfície de aplicação da 

carga, ou seja, na região de compressão do corpo de prova; sendo esse enrugamento causado 

também pela baixa molhabilidade da resina na fibra, causando também delaminações. 

 

Figura 4.10 - Fratura do compósito CK após ensaio de flexão em três pontos antes do 

impacto 

4.3 Ensaio de impacto. 

Para a análise do comportamento à impacto dos laminados utilizados nesta tese 

realizou-se ensaios de impacto com energia de 96 J. O uso desta energia de impacto foi 

escolhido devido a ser a energia necessária para a perfuração total do laminado CV e por ser a 

máxima possível de ser aplicada pelo equipamento. 

No caso do laminado CK esta energia foi insuficiente para a ruptura das amostras, e 

para efeito de comparação com o CV realizou-se um impacto nestas amostras. Mas para se 

verificar o comportamento mecânico de CK com uma maior absorção de energia, realizou-se 

cinco e dez impactos sucessivos com 96 J. 

Após o impacto, realizou-se ensaios CAI e de flexão em três pontos, cortando o corpo 

de prova e avaliando os efeitos do impacto nas propriedades mecânicas do laminado a medida 

que se distanciava do furo, de acordo com a Figura 4.11 a seguir. 

Além disso, foi feito uma análise qualitativa do dano causado pelo impacto nesses 

materiais. 
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Figura 4.11 - Esquema de corte das amostras de flexão a partir dos corpos de prova de 

compressão após o impacto 

4.3.1 Danos causados aos compósitos após o impacto 

Os materiais compósitos dissipam a maior parte da energia criada por um impacto 

através de alguns mecanismos de fratura, como fissuras de matrizes, delaminações, ruptura de 

fibra e desaderência fibra-matriz. O tipo do dano depende, em geral, da geometria do 

impactador e das propriedades materiais compósitos. Por exemplo, os compósitos reforçados 

com fibra de vidro são suscetíveis a danos de impacto devido às suas características frágeis e 

apresentam baixa absorção de energia de impacto em comparação com Kevlar (AKTAS el al 

2008). 

Conforme pode ser visto na Figura 4.12, os laminados de fibra de vidro (CV) 

romperam por impacto com 96 J e a área da delaminação se concentrou próximo a região do 
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impacto. Além disso, também se verificou a ocorrência de fissuras na matriz ao longo da 

amostra na sua região tracionada, ocasionado pelo tipo de carregamento. 

 
Figura 4.12 - Imagem do dano causado pelo impacto no compósito CV à 96 J. 

 

Demonstra-se na Tabela 4.5 os valores da área de delaminação obtidos, com ajuda do 

software usado (IMAGEM J), para o laminado de fibra de vidro (CV) após sofrer impacto de 

96J. 

Tabela 4.5 – Valores da área delaminada do CV. 

Compósito de Fibra de Vidro 

Energia de Impacto Área do dano na placa 

 Lado comprimido (cm²) Lado tracionado (cm²) 

96J 11,73 11,92 

 

Já para o caso do tecido de fibra de kevlar (CK), Figura 4.13, verificou-se que o 

impacto praticamente não danificou a fibra, porém comprometeu bastante a matriz e causou 

grande delaminação ao longo do corpo de prova (apesar de ser mais difícil de se visualizar por 

foto, por isso a imagem da Figura 4.13 foi modificada para dar destaque as fissuras e 



68 

Tese de Doutorado PPGEM / UFRN                                                                 Capítulo 4: Resultados e Discussão 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

delaminações), isto é mais perceptível com aumento no número de impactos. Apesar dos 

danos ocorridos ao longo das amostras a energia de 96 J foi insuficiente para romper uma 

amostra com 7 camadas de fibra de kevlar mesmo com o aumento do número de impactos, 

Figuras 4.14 e Figura 4.15. 

As delaminações no laminado CK ocorreram devido a baixa molhabilidade que a fibra 

de Kevlar possui quando em contato com resina poliéster e também ao tipo de configuração 

de tecido, já que a trama e o urdume dificulta a migração de resina entre as camadas do 

compósito (FELIPE, 2012). 

 
Figura 4.13 - Imagem do dano causado pelo impacto no lado comprimido do compósito CK 

à 1x96 J (a imagem à direita foi modificada para facilitar a visualização). 
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Figura 4.14 - Imagem do dano causado pelo impacto no lado comprimido do compósito CK 

à 5x96 J (a imagem à direita foi modificada para facilitar a visualização). 

 

 
Figura 4.15 - Imagem do dano causado pelo impacto no lado comprimido do compósito CK 

à 10x96 J (a imagem à direita foi modificada para facilitar a visualização). 

 

 

É importante dizer que o mecanismo de dano de impacto em um laminado constitui 

um processo muito complexo. É uma combinação de fissuras na matriz, delaminação entre 

camadas, microflambagem e ruptura de fibras ocorrendo ao mesmo tempo (SHYR e PAN, 

2003). Além disso, os elementos constituintes e sua configuração influenciam na formação e 



70 

Tese de Doutorado PPGEM / UFRN                                                                 Capítulo 4: Resultados e Discussão 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

propagação do dano durante o impacto. Neste caso, por exemplo, percebeu-se que o laminado 

CV possuiu um dano mais concentrado próximo ao impactador, enquanto que o laminado CK 

distribuiu o dano ao longo de todo corpo de prova, conforme se pode comparar nas Figuras 

4.13, 4.14 e 4.15. Conforme a literatura o Kevlar possui boas propriedades de resistência ao 

impacto e baixa adesividade fibra-matriz, o que deve ter influenciado no resultado 

(BERNARDI, 2003). 

Nos compósitos reforçados com fibra de Kevlar, observa-se uma resistência ao 

impacto melhor do que em compósitos com fibra de vidro ou fibra de carbono. Além disso, 

nota-se um grau alto de tolerância ao dano (YANG, 1993). Trevisan (2001) afirma que a 

resistência a impactos da fibra de aramida é bem conhecida e justifica sua utilização como 

material de blindagem, em para-choques de automóveis e dispositivos de proteção pessoal. 

4.4 Análise das propriedades mecânicas do compósito após o impacto. 

4.4.1 Ensaios de Compressão após impacto 

Nas Figuras 4.16 a 4.19 os diagramas Tensão x Deformação dos laminados CV com 

um impacto à 96 J, o CK com um, cinco e dez impactos à 96 J, respectivamente. Percebe-se 

que os dois materiais, assim como foi obtido para as amostras sem impacto, também 

possuíram comportamento aproximadamente linear no início do carregamento, porém para o 

laminado CV com um impacto, diferentemente do que ocorreu no CV sem impacto, este 

possuiu um comportamento aproximadamente linear ao longo de todo o ensaio e com menor 

dispersão entre os resultados. 
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Figura 4.16 - Curvas Tensão x Deformação – Compressão Após Impacto do CV à 96 J. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0

5

10

15

20

T
e
n

sã
o

 (
M

P
a

)

Deformação (%)
 

Figura 4.17 - Curvas Tensão x Deformação – Compressão Após Impacto do CK à 96 J. 

 

Comparando o aumento do número de impactos no laminado CK, demonstrado nas 

Figuras 4.17 a 4.19 percebe-se que ocorreu um aumento da dispersão com o aumento do 

número de impactos. 
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Figura 4.18 - Curvas Tensão x Deformação - Compressão Após Impacto do CK à 5x96 J. 
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Figura 4.19 - Curvas Tensão x Deformação - Compressão Após Impacto do CK à 10x96 J. 

 

A partir dos gráficos das Figuras 4.16 a 4.19, pode-se extrair os valores médios e 

seus respectivos desvios padrão da tensão última, módulo de elasticidade e deformação 

máxima e apresentar isso na Tabela 4.5, onde se observa que o comportamento mecânico do 

laminado CV continua superior ao CK mesmo após o impacto. Além disso houve uma queda 

das propriedades do CK a proporção que aumentou o número de impactos sucessivos no 

material. Essa queda pode ser explicada pelo fato de que os múltiplos impactos causam danos 
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dentro do material, principalmente a formação e multiplicação de delaminação em todas as 

interfaces do laminado, ocasionando uma diminuição nas propriedades (MOUHOUBI, 2015). 

Tabela 4.6 - Propriedades Mecânicas de Compressão Residuais Após Impacto dos Laminados 

Compósitos CV e CK. 

Propriedades mecânicas 
Materiais Compósitos 

CV 96J CK 96J CK 5x96J CK 10x96J 

Tensão última(MPa) 33,3±4,1 13,9±3,5 11,9±3,44 11,4±2,26 

Módulo de Elasticidade (GPa) 2,44±0,33 1,3±0,5 0,61±0,34 0,8±0,4 

Deformação (%) 2±0,2 2±1 3±0,7 2±1 

De acordo com os resultados de resistência última apresentados na Tabela 4.6, 

verifica-se que houve uma diminuição de 19,4 MPa (diferença percentual de 58,3 %) do 

laminado CV para o laminado CK. Também foi verificada uma diminuição dessas 

propriedades para o laminado CK a proporção que foi submetido a impactos consecutivos. 

Onde verificou-se que essa diminuição foi de 2 MPa (diferença percentual de 14,4 %) do CV 

com um impacto apenas para o CK com cinco impactos. Essa diferença é praticamente a 

mesma a quando submetido a dez impactos. 

Quando se comparam os valores obtidos para o módulo elástico, verifica-se que após 

os impactos o CV também apresenta maior rigidez que o CK. E o número de impactos 

consecutivos diminuiu mais ainda a rigidez o compósito de fibra de kevlar. Considerando a 

dispersão dos resultados da resistência e do módulo de elasticidade, se verifica que estas 

foram aproximadamente iguais após os sucessivos impactos nos quais o laminado de kevlar 

foi submetido. 

As propriedades mecânicas de resistência última à compressão e módulo de 

elasticidade para as situações antes e após os impactos, são apresentadas na Figura 4.20 e 

4.21. 

Observa-se que para o laminado de vidro a resistência se manteve praticamente a 

mesma quando se leva em consideração os desvios padrão de antes e após o impacto. 

Ressalta-se que para esse laminado só houve um impacto de energia máxima (96 J) pois 

houve perfuração total no compósito, enquanto que o laminado de kevlar apresentou mais de 

um impacto e suas propriedades foram comparadas. Com relação ao laminado de CK houve 

um decréscimo de resistência quando o laminado foi submetido a cinco impactos, porém esse 

valor também se manteve praticamente o mesmo quando submetido a dez impactos. 
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Figura 4.20 - Tensão Última à Compressão dos laminados. 

 

Aqui é importante salientar que o compósito de fibra de vidro possui resistência a 

compressão superior ao compósito de fibra de kevlar, tanto antes quanto depois de 

impactados. 

 
Figura 4.21 - Módulo de Elasticidade à Compressão dos laminados. 
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Quanto ao módulo de elasticidade verifica-se que a rigidez do material diminui 

quando os mesmos são submetidos a impactos. E a quantidade de impactos influenciou mais 

na rigidez do material do que na resistência à compressão. 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4.5 e na Figura 4.20 para o laminado 

CK, desenvolveu-se um modelo matemático para determinar a resistência e o módulo residual 

à compressão com o aumento do número de impactos, inspirando-se na equação 2.4 que 

relaciona a resistência residual com a energia aplicada (repetida novamente em 4.1). 

Considerando que a energia aplicada para cada impacto (UN) é constante, pode-se fazer, 

conforme as equações 4.2 e 4.3. 

𝜎R

𝜎o
= (

𝑈𝑜

𝑈
)

𝛾
                                                      (4.1) 

𝑈 = 𝑁 ∙ 𝑈𝑁                                                       (4.2) 

𝑈𝑜 = 𝑁𝑜 ∙ 𝑈𝑁                                                       (4.3) 

Nestas equações N é o número de impactos aplicado ao material e No é o número de 

impactos que o material suporta sem perda de resistência. Substituindo as equações 4.2 e 4.3 

em 2.4 tem a equação 4.4. 

𝜎R

𝜎o
= (

𝑁𝑜

𝑁
)

𝛾
                                                      (4.4) 

Do mesmo modo, pode-se desenvolver uma equação para a perda de módulo do 

material, onde se substitui R por ER (módulo residual) e o por Eo (modulo do laminado sem 

impacto), demonstrado na equação 4.5. 

𝐸R

𝐸o
= (

𝑁𝑜

𝑁
)

𝛾
                                                     (4.5) 

Aplicando a equação 4.4 e 4.5 aos dados de CAI obtidos para o CK, pode-se fazer as 

curvas da Figura 4.22 e 4.23. Nestas Figuras percebe-se que as equações 4.4 e 4.5 

representam bem os dados experimentais e que consegue demonstrar as três regiões 

apresentadas na Figura 2.22, onde se considera que a região I na Figura 4.22 da resistência 

residual (onde a resistência residual é constante) só se mantem para menos de dois impactos 
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(No = 1,53) e para o módulo residual isso ocorreu com menos de um impacto (No = 0,31) e a 

região II (onde ocorre a diminuição da resistência residual e do módulo residual) dura 

aproximadamente até 20 impactos, onde se tem  = 0,087 para a resistência residual e  = 

0,241 para o módulo residual. 
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Figura 4.22 - Resistencia Residual do compósito CK com o aumento do número de impactos 

à 96 J e uso da equação 4.4. 
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Figura 4.23 - Resistencia Residual do compósito CK com o aumento do número de impactos 

à 96 J e uso da equação 4.5. 
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4.4.2 Ensaios de Flexão em três pontos nos materiais compósitos CV e CK após os 

impactos. 

Como já foi dito anteriormente, realizou-se uma análise qualitativa do dano em 

relação as propriedades de flexão, com o intuito de observar a influência do mesmo nas 

propriedades do material. Mostra-se na Figura 4.24 o comportamento do material, para flexão, 

em diferentes distâncias do ponto de impacto. 

 

Figura 4.24 - Flexão em três pontos nos corpos de prova CV ensaiados com um impacto de 

96 J a diferentes distâncias do ponto de impacto. 

 

Para o laminado CV observou-se que o impacto aconteceu de maneira concentrada, e 

isso pode ser concluído ao se avaliar as tensões de flexão do material ser praticamente 

inalterada, mesmo havendo proximidade ao dano de impacto. Com relação ao módulo, nota-se 

um aumento da rigidez com o aumento da distância do dano. Isso pode ser verificado de 

acordo com os dados da Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - Propriedades Mecânicas de Flexão Após Impacto dos Laminados Compósitos 

CV de acordo com a distância do dano. 

Propriedades mecânicas 
Distância do ponto de Impacto 

21 mm 42 mm 63 mm 

Tensão última (MPa) 137,9±36,2 135,63±23,4 123,16±40,7 

Módulo de Elasticidade (GPa) 3,51±0,6 4,58±0,8 4,67±0,6 

Deformação (%) 5±0,6 4±0,3 4±0,3 
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Já para o laminado de kevlar nota-se um decréscimo das propriedades de flexão com 

o impacto. A resistência a flexão diminuiu de forma significativa com a proximidade do dano 

(Figura 4.25). Estes resultados também podem ser verificados na Tabela 4.8. 

 

Figura 4.25 - Flexão em três pontos nos corpos de prova CK ensaiados com um impacto de 

96 J a diferentes distâncias do ponto de impacto. 

 

Tabela 4.8 - Propriedades Mecânicas de Flexão Após Impacto dos Laminados Compósitos 

CK de acordo com a distância do dano. 

Propriedades mecânicas 
Distância do ponto de Impacto 

21 mm 42 mm 63 mm 

Tensão última (MPa) 22,64±8,4 45.98±23 68,92±28 

Módulo de Elasticidade (GPa) 1.1±0.4 1.98±0,2 2,1±0,8 

Deformação (%) 3±1 3±0,6 4±0,9 

Para melhor analisar os resultados das Tabelas 4.7 e 4.8, apresenta-se nas Figuras 

4.26 e 4.27 os valores de resistência à flexão e módulo de elasticidade, respectivamente dos 

laminados CV e CK ensaiados à flexão, com e sem impacto. Ressalta-se que para esse ensaio 

foi levado em consideração apenas os laminados que sofreram um impacto de 96 J, sem 

apresentar os que tiveram impactos sucessivos. Tal como verificado no ensaio de compressão 

o desempenho do laminado de vidro foi melhor do que o laminado de kevlar. Neste caso 

específico de flexão, os corpos de prova foram ensaiados de acordo com a distância do ponto 

de impacto aplicado no material. E as análises foram realizadas levando em consideração essa 

distância do dano. 
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Figura 4.26 - Resistência Última à Flexão dos laminados antes e após impacto. 

Pela Figura 4.26, nota-se que para o CV as resistências se mantiveram praticamente 

as mesmas, com e sem impacto, independente da distância. Levando a considerar que no 

laminado de vidro, o impacto, provocou um dano mais concentrado. Não afetando muito o 

compósito como um todo. 

Já no laminado de kevlar CK essa diminuição foi bem acentuada após o impacto. E 

observa-se uma diminuição dos valores a medida que o corpo de prova se aproxima do dano 

causado pelo impacto. Tal comportamento pode ser explicado principalmente pela falta de 

aderência fibra/matriz do kevlar o que levou a maiores danos causados na matriz após o 

impacto. 

Com relação ao módulo pode-se observar que os valores da rigidez do laminado CK 

foi superior ao laminado CV quando os mesmos não haviam sido submetidos ao impacto. 

Porém após o impacto nota-se que o laminado de vidro se manteve superior ao de kevlar em 

todas as situações apresentadas. 
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Figura 4.27 - Módulo de Elasticidade à flexão dos laminados antes e após impacto. 

Acredita-se que essa elevada diminuição no módulo em flexão do compósito CK se 

deve ao dano causado na matriz após o impacto. Visto que essa ficou bem danificada após o 

impacto sofrido. Com isso houve um comprometimento das propriedades de rigidez do 

material. Já com relação ao laminado CV, verifica-se que esse decréscimo foi bem inferior. E 

também só apresentou variação nos corpos de prova próximo ao dano causado pelo impacto. 

Com o intuito de modelar o comportamento da resistência residual à flexão e do 

módulo de elasticidade à flexão com o aumento da distância, desenvolveu-se as equações 

empíricas demonstradas nas equações 4.6 e 4.7. 

𝜎Rf

𝜎of
= 1 − 𝑒

−(
𝑑

𝛽
)

𝛼

                                                      (4.6) 

𝐸Rf

𝐸of
= 1 − 𝑒

−(
𝑑

𝛽
)

𝛼

                                                      (4.7) 

Nestas equações, Rf e of são, respectivamente, a tensão última residual à flexão e a 

tensão última sem o dano, ERf e Eof são, respectivamente, o módulo residual à flexão e o 

módulo à flexão sem o dano,  e  são constantes relacionadas ao material e d é a distância 

em relação a borda do impactador (Figura 4.28). Vale salientar que a escolha deste tipo de 
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equação ocorreu devido a mesma possuir um comportamento onde sua imagem (razão entre 

as resistências ou entre os módulos) varia obrigatoriamente entre 0 e 1 de modo contínuo e 

crescente. Além disso, pode-se ainda dizer que quando d é igual a  tem-se uma resistência 

residual (ou o módulo residual) de mais de 50 % (exatamente 63,2 %) do material sem 

impacto. Para o caso em estudo os valores experimentais estudados possuíram amostras com 

distâncias em relação ao ponto de impacto de 21, 42 e 63 mm, considerando que o impactador 

possui 8 mm de raio então os valores da distância destas amostras em relação à borda serão de 

13, 34 e 55 de distância, respectivamente. 

 

Figura 4.28 - Esquema de representação da distância das amostras em relação à borda do 

impactador para análise do ensaio de flexão em três pontos residual. 

 

Aplicando as equações 4.6 e 4.7 aos dados experimentais demonstrados nas Figuras 

4.26 e 4.27, verificou-se inicialmente que estas equações não puderam ser aplicadas para os 

dados experimentais de resistência do laminado de fibra de vidro CV já que, neste caso, todos 

os valores obtidos foram iguais ou maiores à resistência à flexão do laminado sem impacto. 

Porém para análise da resistência do laminado CK e para a análise do módulo das duas 

lâminas foi possível se fazer curvas que modelem o seu comportamento. Os valores das 
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constantes  e  podem ser verificados na Tabela 4.9 e suas curvas se mostradas nas Figuras 

4.29 a 4.31. 

Na Tabela 4.9, é possível verificar que o laminado CV possui maior capacidade de 

concentrar o dano no material, já que o valor de  para o CV é muito inferior ao valor 

encontrado para o laminado CK. Isso indica que a perda de 63 % do módulo no laminado CV 

se concentra somente a uma distância de 14,2 mm da borda do impactador enquanto que para 

o laminado CK praticamente toda a amostra possui perda de resistência e rigidez com a 

aplicação do impacto de 96 J. 

Tabela 4.9 - Constantes  e  obtidas para os laminados CV e CK para a Resistência e 

Módulo residuais. 

 
CV CK 

   

Módulo Residual (ERf/Eof) 0,415 14,2 0,547 271,3 

Tensão Residual (Rf /of) –– –– 1,034 41,48 

Outra informação importante que pode ser verificada nas Figuras 4.29 e 4.30 é que o 

laminado CK possuiu uma perda maior do módulo de elasticidade em relação ao laminado 

CV, onde mesmo na maior distância possível da borda do impactador (68 mm) o módulo 

residual do laminado CK não possui nem a metade do módulo deste material sem impacto 

(Figura 4.30), enquanto que no laminado CV ele atinge mais de 80 % da rigidez original 

(Figura 4.29). 

Tanto a perda do módulo quanto à perda da resistência ocorrida no laminado CK, 

(fabricado com fibra de kevlar e que deve possuir melhores propriedades à impacto do que o 

CV fabricado de fibra de vidro), pode ser explicada devido a dois fatores, primeiro é a baixa 

aderência fibra-matriz do kevlar, facilitando que o mecanismo de dano ocorra de modo que a 

fratura se espalhe por uma região muito maior da amostra do que a fibra de vidro (fato 

verificado no item 4.3.1) e auxiliando na maior dissipação da energia aplicada; o segundo é a 

tenacidade da fibra de kevlar que por si só possui grande capacidade de absorção de energia 

não se permitindo romper mesmo com 10 impactos à 96 J. 



83 

Tese de Doutorado PPGEM / UFRN                                                                 Capítulo 4: Resultados e Discussão 

 

Camilla de Medeiros Dantas Azevedo 

0 10 20 30 40 50 60 70
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E
R

f /
E

o
f

Distância em relação à borda (mm)

 Equação (4.7)

 Dados Experimentais

 

Figura 4.29 - Modulo Residual do laminado CV impactado à 96 J em função da distância da 

borda do impactador comparado à equação 4.7. 
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Figura 4.30 - Modulo Residual do laminado CK impactado à 96 J em função da distância da 

borda do impactador comparado à equação 4.7. 
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Figura 4.31 - Tensão Residual do laminado CK impactado à 96 J em função da distância da 

borda do impactador comparado à equação 4.6. 
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Capítulo 5 - Conclusões 

A partir dos resultados apresentados anteriormente pode-se concluir que: 

 A densidade do laminado CV foi maior do que o CK. 

 Os percentuais de vazios no laminado CK foram menores do que os do CV. 

 O valor da fração volumétrica do compósito CK é cerca de 5% menor do que o CV. 

 O laminado CV possui maior resistência e rigidez a compressão do que o CK antes do 

impacto. 

 O laminado CV possui maior resistência e rigidez a flexão em três pontos do que o 

CK antes do impacto. 

 Com relação às fraturas dos laminados após submetidos a ensaios de flexão em três 

pontos, observa-se que foi localizada e ocorreu na parte trativa do laminado CV. 

 Percebe-se que os dois materiais possuíram uma dispersão considerável e que 

laminado CV possui maior resistência e rigidez do que o CK. 

 Os laminados de fibra de vidro (CV) romperam por impacto com 96J, enquanto que 

para os CK foram necessárias aplicações de maiores energias e ainda não ocorreu 

ruptura do corpo de prova.  

 Com relação às fraturas dos laminados CV após submetidos a ensaios de impacto, a 

área da delaminação se concentrou próximo a região do ponto de impacto. Além disso, 

também se verificou a ocorrência de fissuras na matriz ao longo da amostra na sua 

região tracionada, ocasionado pelo tipo de carregamento. 

 Enquanto que as fraturas dos laminados CK após impacto, verificou-se que o impacto 

praticamente não danificou a fibra, porém comprometeu bastante a matriz e causou 

grande delaminação ao longo do corpo de prova.  Isto é mais perceptível com aumento 

no número de impactos. 

 O impacto de 96J praticamente não alterou as propriedades de resistência e rigidez a 

compressão do CV. 

 O impacto de 96J e a repetitividade, diminuíram as propriedades de resistência e 

rigidez a compressão do CK. 
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 Nos ensaios de flexão em três pontos, o impacto atuou de forma pontual e próximo ao 

dano, não alterando de forma significativa a resistência e rigidez de flexão do CV. 

 Já para o CK, o impacto diminuiu as propriedades de resistência e rigidez de flexão, e 

essa diminuição se tornou mais significativa nas proximidades do dano. 

 O laminado CV possui maior capacidade de concentrar o dano de impacto do que o 

CK. 

 A diminuição das propriedades do CK, após impacto, tanto nas propriedades de 

compressão como flexão em três pontos, pode ser atribuída a baixa aderênci 

fibra/matriz do laminado. Além da alta tenacidade da fibra ed Kevlar em absorver 

impactos. 
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Capítulo 6 - Sugestões 

 

 Fazer análise para compósitos reforçados com fibras de carbono; 

 Fazer novas análises no compósito reforçado com Vidro E, utilizando menores 

energias de impacto e com mais repetições; 

 Usar extensômetros para medir a deformação causada no impacto. 

 Fazer análise em compósitos Híbridos de Kevlar 49/Vidro E. 
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