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RESUMO 

Os compósitos vêm sendo amplamente utilizados em diversos setores da 

engenhariam devido alta resistência específica e alto módulo específico. Com a 

crescente aplicação de compósitos, é cada vez mais importante entender, prever e 

controlar suas falhas nas quais os defeitos podem desempenhar um papel 

fundamental. Defeitos são imperfeições de materiais gerados na fabricação ou 

durante serviços prolongados. Um dos defeitos mais comuns ao processamento de 

compósitos refere-se à formação de vazios. Os vazios causam a redução das 

propriedades mecânicas e por isso, torna-se importante avaliar o comportamento do 

material na presença deste tipo de defeito. Outro fator que pode levar a uma redução 

nas propriedades são os danos causados por impactos de baixa velocidade, gerando 

danos internos no material comprometendo sua integridade. Este trabalho tem 

objetivo é avaliar o comportamento devido ao impacto de baixa velocidade em 

compósitos poliméricos considerando concentradores de tensão (dois furos laterais 

ao ponto de impacto) e encontrar as propriedades mecânicas residuais destes 

materiais por meio do FAI (Flexural After Impact). Na análise das propriedades 

residuais se desmembrará os efeitos do dano e dos concentradores de tensão 

avaliando suas influências individuais no aumento do fator de concentração de tensão 

(K). Este desmembramento será realizado através de ensaios que considerem os 

efeitos isolados de cada caso e uma formulação que os relaciona. Além disso, também 

avaliará a influência do percentual de vazios no impacto e na resistência residual 

desenvolvendo-se dois compósitos a base de tecido de fibra de vidro-E com 

percentuais de vazios diferentes. Pelos ensaios realizados, verificou-se que o dano 

causado pelo impacto aumentou em 18% o fator de concentração do material, porém 

nas amostras ensaiadas com furos laterais o dano possuiu uma influência de somente 

5% na diminuição da resistência residual. 

Palavras-Chaves: Materiais compósitos, Impacto drop test, Flexão Após Impacto 

(FAI), Vazios, Dano por Impacto. 
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ABSTRACT 

 

Composites have been widely used in various engineering sectors due to 

specific high strength and high specific modulus. With the increasing application of 

composites, it is increasingly important to understand, predict and control their flaws in 

which defects can play a key role. Defects are imperfections of materials generated in 

manufacturing or during prolonged service. One of the most common defects in 

composite processing refers to the formation of voids. Voids cause the reduction of 

mechanical properties and therefore it is important to evaluate the behavior of the 

material in the presence of this type of defect. Another factor that can lead to a 

reduction in properties is the damage caused by low-speed impacts, generating 

internal damage to the material compromising its integrity. This work aims to evaluate 

the behavior due to the low velocity impact on polymeric composites considering stress 

concentrators (two side holes at the point of impact) and find the residual mechanical 

properties of these materials through fai (Flexural After Impact). In the analysis of 

residual properties, the effects of damage and stress concentrators will be 

dismembered by evaluating their individual influences on the increase of the stress 

concentration factor (K). This dismemberment will be carried out through tests 

considering the isolated effects of each case and a formulation that relates them. In 

addition, it will also evaluate the influence of the percentage of voids on impact and 

residual resistance by developing two composites based on fiberglass-E fabric with 

different void percentages. From the tests performed, it was found that the damage 

caused by the impact increased by 18% the concentration factor of the material, but in 

the samples tested with lateral holes the damage had an influence of only 5% in the 

reduction of the residual resistance. 

Keywords: Composite materials, Impact drop test, Flexion After Impact (FAI), Voids, 

Impact damage.  
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1 Introdução, Objetivos e Contribuições 

 

1.1 Introdução  

Os materiais compósitos de matriz polimérica são formados pela combinação de dois 

ou mais materiais distintos. Normalmente são constituídos por fibras e pela matriz, sendo 

que a fibra assume o papel de reforço suportando as cargas aplicadas. A utilização de 

compósitos vem crescendo de maneira acentuada nas últimas décadas, principalmente de 

compósitos de matriz polimérica. Um dos principais fatores da escolha desse tipo de material 

é devido à combinação de baixa massa específica com excelentes propriedades mecânicas, 

além de proporcionar flexibilidade na produção de peças complexas com propriedades locais 

específicas (COSTA, 1998; BOTELHO E REZENDE, 2002). 

Segundo Abrate (2005) o comportamento dos compósitos sob impacto é uma 

preocupação, uma vez que os impactos ocorrem durante a fabricação, operações normais 

ou manutenção. Estes esforços por impacto de baixa velocidade induzem danos internos 

significativos, indetectáveis a olho nu, tornando assim difícil a sua inspeção visual. Os danos 

provocados por impacto num material compósitos causam a diminuição da resistência e a 

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

fissuração da matriz, delaminação e penetração. 

Vários estudos foram realizados com descontinuidades geométricas (furos ou 

entalhes) em termos de comportamento de tração e compressão, há poucos estudos 

relacionados com impacto de baixa velocidade com descontinuidades geométricas (furos) 

(SANTOS et al., 2017). Este modo de carregamento conduz a uma diminuição da capacidade 

de carga do material, pela alteração da distribuição interna dos esforços e pela introdução 

de defeitos no material, que podem provocar ruptura, devido ao efeito do concentrador de 

tensão.  

De acordo Roy et al (2008) a presença dos furos dá origem a bordas livres em torno 

da circunferência interna dos furos e as tensões interlamelares desenvolvem-se na 

vizinhança das bordas e a delaminação inicia na interface a partir das bordas internas dos 

furos, formando uma grande área de delaminção. Outro estudo feito por Green et al (2000) 

mostrou que os furos podem induzir a quebra da matriz no interior da lâmina, que é adicional 
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aquela que surge no compósito com furo. Esses danos na matriz podem se estender da 

região diretamente abaixo do impacto até a borda do furo e, em algumas circunstâncias, 

outros danos pode iniciar mais distante dos furos.  

A maioria dos pesquisadores que estudam a tolerância a danos na flexão gera dano 

por impacto fora do plano em amostras de placa com um impactador hemisférico, e depois 

corta a amostra em vigas para avaliar as propriedades residuais de flexão (AMARO, et. al. 

2006). A desvantagem desta técnica é que o dano a placa pode ser diferente ao dano de 

uma viga. Além disso o processo de corte pode gerar danos adicionais a amostra. 

O teste de flexão após impacto (FAI) em quatro pontos é um novo critério que vem 

sendo usado para garantir que a tensão máxima ocorresse sobre a área danificada entre os 

apoios de carga submetidos a momentos de flexão, deseja-se que, essa tensão e 

uniformemente distribuída ao longo do comprimento. 

Diante exposto, este trabalho desenvolveu-se um compósito de matriz polimérica 

com tecido de fibra de vidro–E, contendo descontinuidades geometrias (furos passantes), 

onde foram submetidos a único impacto em uma máquina de impacto de baixa velocidade 

do tipo drop-test com e sem descontinuidades geométrica e também energia dissipada de 

impacto. Analisando-se a resistência residual dos compósitos após impacto através dos 

ensaios de flexão em quatro pontos para analisar o efeito do concentrador de tensão nos 

compósitos, também se fez uma análise do efeito da perfuração total do impacto em relação 

ao concentrador de tensão de mesmo diâmetro do impactor da máquina de impacto, além 

disso, foram realizadas analises macroscópicas do dano para todas condições em estudo. 

 

1.2 Objetivos Gerais  

O objetivo é gerar e caracterizar o dano em compósitos de tecido de fibra de vidro 

do tipo–E com resina poliéster na presença de descontinuidade geométrica submetido a 

carregamento de impacto de baixa velocidade para finalmente verificar a influência as 

tensões residuais através do ensaio de flexão de quatro pontos após impacto.  
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1.2.1 Objetivos Específicos  

 Estudar as propriedades mecânicas do compósito submetido ao teste de 

impacto de baixa velocidade sem e com descontinuidade geométrica. 

 Estudar as propriedades mecânicas do compósito submetido ao teste de 

flexão quatro pontos sem e com impacto e com descontinuidade geométrica. 

 Estudar resistência e módulo residual para os compósitos impactado com 

descontinuidade geométrica comparando com o material sem impacto através 

do ensaio de flexão quatro pontos. 

 Caracterizar o tipo de dano e as características da fratura de flexão em 

compósitos não impactados e impactados (ou pós-impacto) e na presença da 

descontinuidade geométrica. 

 

1.3  Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho podem ser listadas a seguir: 

  Estudo da influência da descontinuidade geométrica nas propriedades 

mecânicas em placas de compósitos submetidos a ensaio de impacto.  

 Verificação que o dano se espalha em uma área maior nos compósitos com 

a presença da descontinuidade geométrica submetido ao teste de impacto. 

 Verificação da influência da tensão residual em compósitos com 

descontinuidade geométrica e relação ao compósito com dano provocado por 

impacto, através da flexão de quatro pontos. 

 Desenvolvimento de uma equação para prevê de maneira antecipada a 

diminuição da resistência do material em função da existência do 

concentrador de tensão e do dano causado pelo impactador.  
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1  Materiais compósitos  

Os materiais compósitos vêm se mostrando a cada dia um desenvolvimento 

continuo, motivado pela sua crescente aplicação em setores que exigem produtos nos quais 

as propriedades mecânicas dos matériais tradicionais (metais, cerâmicos e polímeros) não 

conseguem satisfazer plenamente as exigências requeridas. As razões da sua crescente 

utilização se devem às suas propriedades características, como elevados valores de 

resistência e rigidez e baixa massa. 

A norma ASTM D 3878–16 define compósito com um componente constituído de 

dois ou mais materiais, insolúveis entre si, os quais são combinados para formar um material 

de engenharia com propriedades que estão entre seus constituintes.  

Compósitos são formados por uma fase dispersa e uma fase contínua. A fase 

dispersa, a qual mantém sua identidade original depois de processada e/ou durante sua 

aplicação, tem o papel de reforço, aditivo ou carga de preenchimento, e é distribuída na fase 

contínua, chamada de matriz. As propriedades finais do compósito são função direta das 

propriedades das fases constituintes, da proporção de cada uma e de sua interação/adesão, 

assim como tamanho, formato, distribuição e orientação da fase dispersa. (CALLISTER, 

2016).  

A classificação de materiais compósitos pode ser feita de acordo com a sua natureza 

(natural ou sintético), com o tipo de matriz (polimérica, metálica ou cerâmica), o tipo de fase 

dispersa (partículas, fibras ou lâminas), e ainda, conforme o tamanho da fase dispersa 

(macro, micro ou nanocompósito). No caso de compósitos poliméricos, os mesmos ainda 

podem ser divididos em compósitos de matriz termorrígida, termoplástica, sendo os 

termorrígidos os mais utilizados devido principalmente às vantagens relacionadas ao seu 

processamento. O tipo de processamento a ser utilizado também depende dos materiais que 

constituem o compósito e de sua aplicação final (GIBSON, 2007). 

A matriz, fase contínua do compósito, tem a função de sustentar o reforço, protegê-

lo da abrasão e distribuir a carga recebida pelo material. Há vários tipos de matrizes, 

destacando-se as matrizes poliméricas, metálicas, cerâmicas e vítreas e matrizes de carbono 
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ou grafite. As matrizes poliméricas são divididas em dois grupos: os polímeros termorrígidos 

e os polímeros termoplásticos. 

O reforço proporciona resistência e rigidez ao compósito, enquanto a matriz protege 

o reforço contra-ataques ambientais, além de transferir as cargas aplicadas ao reforço. As 

fibras usadas como reforço são encontradas em diferentes formas. Cada configuração 

resulta em propriedades diferentes. As propriedades dependem fortemente da forma como 

as fibras são dispostas nos compósitos. O reforço presente no compósito pode ser contínuo 

ou descontínuo (fibras curtas), particulado, alinhado ou com distribuição aleatória, podendo 

ser obtidos em uma variedade de formas e direções, (Figura 2.1).  

Figura 2.1 – Classificação geral dos tipos de reforços em materiais compósitos. 

 

Fonte: Adaptado de Ventura (2009) 
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2.2 Matrizes Poliméricas 

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

tipo de matriz é o principal componente em massas na composição dos materiais 

compósitos.  Elas podem ser classificadas em termoplásticas e termofixas. A matriz tem 

várias funções, tais como: ligar as fibras umas às outras, transmitir a carga aplicada 

externamente para as fibras, proteger as fibras contra danos superficiais e servir de barreira 

contra a propagação de trincas. Uma proporção muito pequena da carga aplicada é 

suportada pela fase matriz, por isso o módulo de elasticidade da matriz deve ser bem menor 

que o módulo de elasticidade da fibra (CALLISTER, 2016). 

Matrizes termoplásticas as cadeias não estão quimicamente ligadas; elas estão 

unidas devido a ligações secundárias, tais como ligações de hidrogênio e van der Waals. 

Portanto, com aplicação de energia térmica, as ligações secundárias podem ser 

temporariamente quebradas e as moléculas podem se arranjar em uma nova configuração 

se conformadas sob pressão. Com o resfriamento, as moléculas podem adquirir essa nova 

configuração imposta e as ligações secundárias são restauradas, dando uma nova forma ao 

polímero sólido (MALLICK, 2007). 

As matrizes termoplásticas possuem como: a alta tenacidade, o baixo custo de 

processamento e temperatura de uso de até 225°C. Os tipos mais comuns são: o 

polipropileno, a poliamida (Nylon) e os policarbonatos. 

Já em um polímero termofixo, ou termorrígido, as cadeias estão quimicamente 

ligadas por ligações primárias covalentes, formando reticulações, uma estrutura de rede 

tridimensional rígida (MALLICK, 2007). Portanto, um termofixo se tornam duros e rígidos sob 

aquecimento, sendo que esse fenômeno não se perde com o resfriamento. Uma vez que 

estejam curados, por meio de uma reação química, os polímeros termorrígidos não podem 

ser fundidos, pois se degradam e decompõem-se. (LEVY NETO e PARDINI, 2006). 

As resinas termofixas são fornecidas na forma de um líquido viscoso que, após a 

adição de produtos químicos apropriados denominados iniciadores de reação, ou 

catalisadores, como são normalmente conhecidos, transforma-se do estado líquido para o 

sólido, irreversivelmente, devido às ligações entre as cadeias de polímeros, processo este 

chamado de cura (ou polimerização) da resina.  



8 

José Lira Braga Neto 

As principais desvantagens dessas resinas apresentam comportamento quebradiço, 

impõe limites no uso pela temperatura, apresentam, em geral, sensibilidade a degradação 

ambiental devido a umidade e sensibilidade a radiação e oxigenação no espaço. 

A grande vantagem dos polímeros termofixos está nas suas elevadas propriedades 

mecânicas, que se mantém até em temperaturas onde um termoplástico já teria se desfeito. 

Por isso, embora o preço dos polímeros termofixos seja mais elevado, do que o dos 

polímeros termoplásticos, existem compensações em termos de desempenho da peça 

concebida com os termofixos.  

As matrizes termofixas são mais comumente utilizadas com compósitos estrutural, 

pois são de mais fácil processamento, devido à sua baixa viscosidade. Os tipos mais comuns 

são: a resina epóxi, a resina poliésteres e vinil ésteres. 

 

  Resina Poliéster  

Poliéster é o nome dado a uma categoria de materiais obtidos por meio de uma 

reação de condensação entre um poliálcool e um ácido policarboxílico. São polímeros 

sintéticos versáteis, sendo encontrados comercialmente como fibras, plásticos, filmes e 

resinas. Dependendo de sua formulação, ausência ou presença de duplas ligações entre os 

átomos de carbono (insaturações) que formam sua cadeia molecular, os mesmos podem ser 

classificados em saturados e insaturados. (CALLISTER, 2016). 

Os poliésteres insaturados são obtidos a partir de diácidos insaturados, um diácido 

saturado e um diol, resultando num produto termofixo, cuja cadeia molecular é composta por 

ligações simples e duplas entre os átomos de carbono. É diluído num monômero vinílico 

inibido para facilitar sua estocagem e posterior utilização. 

Existe uma grande variedade de resinas poliésteres, tais como, ortoftálica, tereftálica 

e isoftálicas que são diferenciadas pela adição de seus constituintes na reação de 

condensação para obtenção das mesmas (CARVALHO, 1992). A mais utilizada é o tipo 

ortoftálica, que é mais simples é de fácil obtenção. 

O processo de cura da resina poliéster é realizada com catalisadores do tipo 

peróxido, que se dissociam formando um radical livre, para então se combinar a uma 
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molécula de monômero, geralmente dissolvido em diluente reativo como o estireno, 

formando assim um polímero tridimensional de características termoestáveis, e, portanto, 

infusíveis e irreversíveis. A cura pode se dar tanto em temperatura ambiente, quanto sob 

temperatura elevada e com ou sem aplicação de pressão. (MENDONÇA, 2005) 

As propriedades mais importantes dos poliésteres insaturados incluem facilidades 

de manipulação, cura rápida sem liberação de substâncias voláteis e tóxicas, cores claras, 

estabilidade dimensional e, geralmente, um bom balanço de propriedades mecânicas 

(Tabela 2.1), elétricas e químicas.  

Tabela 2.1 – Propriedades físicas e mecânicas de típicos de resina poliésteres insaturados 
comerciais. 

Propriedades Valor 

Densidade (g/cm3) 1,2–1,5 

Resistência a Tração 

(MPa) 
40-90 

Módulo Young (GPa) 2,0-4,5 

Alongamento (%) 2,0 

Fonte: CALLISTER (2007) 

As principais aplicações de resinas poliéster reforçadas por fibras são: armações de 

barcos (remos e objetos recreativos); meios de transportes (carcaça, partes para transporte 

de passageiros, cabinas de caminhões); bens de consumo (diversos artigos de bagagens, 

vara de pesca, cadeiras, carcaças de eletrodomésticos etc.) e materiais de construção como 

tubos, calhas entre outros (HULL E CLYNE, 1996). 

 

2.3 Reforço para Compósitos  

Em compósitos, as fibras agem como o suporte das cargas recebidas, isto é, quando 

uma tensão é aplicada, a matriz transfere a carga para as fibras, as quais absorvem essa 

tensão através da interface. Compósitos poliméricos reforçados com fibras podem ser 

classificados de acordo com o tamanho das fibras: se as fibras são curtas (descontínuas) ou 

longas (contínuas). São vários fatores que influenciam as propriedades mecânicas dos 

compósitos reforçados com fibras, sendo os principais: módulo e resistência da fibra, 
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estabilidade química da resina, resistência interfacial, diâmetro e comprimento das fibras, 

fração volumétrica e forma de distribuição das fibras na matriz. (JOSEPH, 2003). 

As fibras podem ser classificadas de acordo com sua origem em fibras naturais e 

sintéticas. As fibras naturais são derivadas de animais, vegetais e minerais. Já as fibras 

sintéticas três principais tipos que se usam para reforçar materiais poliméricos são: vidro, 

aramida e carbono. As fibras de vidro são, com grande vantagem, o reforço mais usado e o 

mais barato. As fibras de aramida e de carbono apresentam resistência mecânica elevada e 

baixa densidade, apesar do seu preço mais elevado, são utilizadas em muitas aplicações, 

especialmente na indústria aeroespacial. Na Tabela 2.2 apresentam-se algumas 

propriedades mecânicas das fibras de vidro, carbono e aramida. 

Tabela 2.2 – Propriedades mecânicas das fibras de vidro, carbono e aramida. 

Propriedades Vidro Carbono  Aramida 

Resistência à tração (MPa) 2410 3100 3617 

Módulo de elasticidade em tração 
(GPa) 

69 220 124 

Densidade (g/cm³) 2,54 1,75 1,48 

Deformação máxima (%) 3,5 1,4 2,5 

Fonte: CALLISTER (2007) 

 

 Fibras de vidro 

 As fibras de vidro têm como principal constituinte a sílica como pode ser visto na 

Tabela 2.3, destacando que este se encontra em maior quantidade (entre 50-65%). Outros 

óxidos também fazem parte de sua constituição como por exemplo, óxidos de alumínio, óxido 

de sódio, óxido de ferro, óxido de magnésio, óxido de cálcio e outros óxidos, dependendo do 

tipo de fibra de vidro.  
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Tabela 2.3 – Composição de fibras de vidro E, C e S  

Fibra de vidro 
Composição em porcentagem em peso 

SiO
2
 Al

2
O

3
 B

2
O

3
 MgO CaO Na

2
O 

Vidro E 54 14 9 3 19 1 

Vidro C 65 4 5 3 14 10 

Vidro S 65 25 - 10 - - 

Fonte: MALLICK (2007). 

As fibras de vidro apresentam boa resistência ao fogo e a muitos produtos, químicos. 

No entanto, a absorção de humidade provoca uma grande quebra na resistência, 

principalmente a absorção pela fibra recém-produzida. As fibras de vidro, também são 

susceptíveis de fadiga estática, pois não suportam cargas por um longo período de tempo. 

No caso particular das fibras de vidro do tipo E, elas apresentam uma resistência à corrosão 

em meios alcalinos presentes por exemplo em cimentos. 

As fibras de vidro são comercializadas nas mais diferentes formas e gramaturas 

como fios e tecidos roving, tecidos uni e bidirecionais, manta de fios contínuos, mantas de 

fios picados, entre outros:  

❖ Tecidos: são constituídos a partir de mechas de fios (roving) de títulos iguais ou 

diferentes em trama e urdume, são comercialmente encontrados em dois tipos:  

➢ Tecidos unidirecionais – onde o número de fios é predominantemente mais 

elevado em um sentido, com disposição em paralelo e unidos entre si, por fios 

de dimensões muito pequenas, permitindo a obtenção de elevadas 

propriedades mecânicas na direção das fibras;  

➢ Tecidos bidirecionais – os fios estão dispostos a 90° uns sobre os outros, na 

forma de trama e urdume.  

❖ Mantas: são constituídos a partir de fibras curtas de aproximadamente 5,0 cm e 

estão dispostas de forma aleatória em várias camadas ao longo do tecido. 
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2.4 Processo de Fabricação dos Compósitos Poliméricos   

Os processos de fabricação utilizados na obtenção de compósitos poliméricos 

podem ser classificados de várias formas, porém a classificação mais comum trás os 

mesmos divididos em dois grupos que são: os processos de fabricação com molde aberto e 

com molde fechado. Como o próprio nome diz, a característica principal do processo de 

fabricação com molde aberto é possuir uma das faces do molde exposta ao ambiente, 

enquanto que no processo de fabricação com molde fechado nenhuma das faces do molde 

fica exposta.  

Dentre os processos de fabricação dos compósitos destacam-se diversos métodos 

entres eles: o de moldagem manual ou laminação manual (hand lay-up), o de moldagem 

spray (spray-up), pultrusão, modelagem por transferência de resina (RTM), moldagem por 

injeção, modelagem por compressão e enrolamento filamentar. 

 Laminação Manual (Hand Lay-Up) 

A Moldagem manual ou laminação manual (hand lay-up) se caracteriza por ser um 

método simples de fabricação de um compósito, envolvendo baixo custo e não requer uma 

mão de obra especializada, sendo utilizado para produções de baixa escala. (NETO e 

PARDINI, 2006)  

O processo consiste na aplicação de camadas intercaladas de resina no estado 

líquido e com viscosidade adequada, sobre um molde definido, de forma que sobre cada 

camada de resina aplica-se uma camada de fibra. Neste método pode ser utilizada tanto 

resina termorrígida e as fibras podem ser na forma de tecido ou rovings, picado ou misto. 

Estas sucessivas aplicações de camadas de resina e fibras intercaladas são feitas até que a 

espessura desejada seja alcançada. Após a adição de cada camada de fibra, é feita uma 

compactação com auxílio de um rolo ou pincel para que sejam obtidos materiais com uma 

espessura uniforme e isento de vazios e porosidades. 
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2.5  Vazios em Compósitos  

Vazios são defeitos internos que ocorrem nos materiais compósitos durante o 

processo de fabricação. Os vazios podem ser caracterizados pela formação de bolhas de ar 

aprisionadas no sistema de resina, quando da sua formulação, bolsas de resina, umidade 

absorvida pelo pré-impregnado durante o seu armazenamento, processamento e ciclos de 

cura inadequados, de pressão e temperaturas fora do indicado (COSTA, REZENDE e 

ALMEIDA, 2001). 

A presença de vazios em compósitos estruturais pode ter efeitos significativos. Em 

geral, os vazios diminuem a resistência estática e a vida em fadiga de laminados. Essa 

influência é bastante pronunciada na resistência ao cisalhamento interlaminar, entre outras, 

onde as propriedades mecânicas da matriz exercem maior influência sobre o comportamento 

do compósito. 

Isto implica em um severo controle de qualidade nas etapas de fabricação, 

principalmente naquelas que envolvem a impregnação da fibra. A importância do controle 

das frações volumétricas está ligada às propriedades do material, como resistência mecânica 

e módulo de Young. A grande influência mecânica que um vazio pode causar em um 

compósito é a diminuição da interface entre a matriz e o reforço. Ocorre então a diminuição 

da área em que a matriz distribui a carga para o reforço, concentrando a tensão aplicada. 

(PARK et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2014). 

Os vazios superficiais prejudicam a resistência mecânica dos compósitos, devido ao 

fato de que a fratura se inicia em falhas superficiais. Outro ponto importante sobre poros 

(vazios) abertos, em materiais onde a aplicação é para fluxo de líquidos ou ar, é a tendência 

em causar turbulência no fluxo, gerando perda de carga. Os poros sem conexão com a 

superfície são formados pelo fechamento de poros na superfície ou por gases liberados 

durante o processo que não houve tempo de sair do material ou de reagir.  

Diversos estudos e pesquisas foram realizados para melhorar os parâmetros da 

matriz, do reforço e do processamento com o objetivo de garantir uma boa impregnação sem 

espaços vazios ou bolhas no compósito.  

A matriz, possui alguns fatores que podem influenciar diretamente na formação de 

vazios no material final. Segundo Montoro (2014) algumas resinas epóxis têm a necessidade 
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de desgaseificação, que pode ser feito pelo aquecimento prévio em uma estufa à vácuo para 

retirada de bolhas da matriz quando na fase líquida. Utilizar a temperatura, tempo adequado 

para a desgaseificação é um fator que garante um processamento com ausência de bolhas 

na resina, diminuindo o fator que pode aumentar a fração de vazios no compósito. 

Outro fator que pode influenciar na formação de vazios nos compósitos é o reforço 

fibroso. Mesmo em caso de fibras de carbono e vidro contínuas, amplamente utilizadas, e 

com diâmetro na escala de 5 a 20 μm, o volume de fibra e a arquitetura, ou, ainda tramagem 

do tecido são fatores que geram resistência ao fluxo de resina. Para vencer essa resistência 

os parâmetros de processamento devem ser adequados para garantir impregnação completa 

da pré-forma. Qualquer desalinhamento da fibra, por exemplo, pode causar acúmulo de 

resina ou aprisionamento de bolhas, o que fazem diminuir a resistência mecânica do material. 

A partir do cuidado de se obter um meio fibroso sem desalinhamentos, os demais parâmetros 

de processamento devem ser adequados para que o fluxo de resina e arquitetura das fibras. 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

Em geral, os vazios são pequenos e esféricos, quando a fração volumétrica de vazios 

é inferior a 1,5%. Porém, quando superiores a esse valor, e limitando-se a 10%, os vazios 

tendem ser maiores, achatados e alongados.  

O formato e o tamanho dos vazios também são influenciados pela distribuição e 

orientação do reforço na matriz. Comparativamente, compósitos reforçados com fibras 

unidirecionais e compósitos reforçados com tecidos apresentam diferenças na formação de 

vazios. Para compósitos unidirecionais, os vazios são esféricos e menores que os presentes 

em compósitos quase-isotrópicos, onde os vazios tendem a ser achatados e alongados. 

Porém, em ambos os casos, os vazios acompanham preferencialmente a direção adjacente 

das fibras. (MONTORO 2014) 

Para compósitos com reforço na forma de tecido, os vazios concentram-se 

principalmente nas regiões ricas em resina. Porém, quanto ao formato, existem relatos 

diferentes que indicam certas diferenças, variando desde o esférico, em formato de cones 

truncados de seção elíptica até formatos triangulares (COSTA, ALMEIDA, REZENDE, 2001).  

 



15 

José Lira Braga Neto 

2.6 Ensaios mecânicos em compósitos 

Uma vez, conhecidas as propriedades mecânicas da matriz e das fibras se faz 

necessário conhecer as propriedades do compósito. Essas propriedades são obtidas por 

meio dos ensaios mecânicos dentre eles os quais se destacam os ensaios de tração, flexão, 

compressão, impacto e dureza (CANEVAROLO,2003). Os ensaios mecânicos permitem a 

determinação de diversas propriedades tais com resistência, deformação módulo de 

elasticidade, resiliência e tenacidade. Neste tópico serão abordados os ensaios mecânicos 

de impacto e de flexão em 4 pontos após impacto.  

 

2.6.1 Ensaio de impacto em materiais compósitos  

A resistência ao impacto é uma das importantes características do material, porém 

é umas das propriedades menos compreendidas e estudadas em materiais compósitos. Para 

Abrate (2005) a resistência ao impacto é definida como estudo do dano induzido pelo impacto 

de um objeto em um determinado material e os fatores que afetam o impacto. O impacto não 

é uma propriedade fundamental do material, e depende, de outros fatores por exemplo da 

temperatura, do tipo e geometria do ensaio e da orientação do material (MARTINEZ et.al., 

1993). 

2.6.1.1 Classificação do impacto  

Existem ensaios de impacto adequados para diversas situações que simulam 

condições que podem acontecer no dia-a-dia, Impactos de baixa velocidade até impacto com 

altas velocidades. 

A velocidade de impacto está diretamente relacionada com o tempo de atuação da 

carga. O impacto pode ser classificado segundo três categorias conforme o valor da sua 

velocidade.  

 Impacto de baixa velocidade; 

 Impacto de media velocidade ou intermediário; 

 Impacto de alta velocidade. 
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Segundo Abrate (2005) classifica como impacto de baixa velocidade aqueles que 

vão até aos 100 m.s-1, enquanto Robinson et al (1992) defendem que um impacto a baixa 

velocidade é aquele cuja onda de tensão atravessa a espessura do material e não 

desempenha um papel significativo na distribuição de tensões, ou seja, provoca apenas 

pequenas deformações plásticas. Já Cantwell et al (1991) caracterizam os ensaios de 

impacto de baixa velocidade com impactos de 1 a10 m.s-1  

Em geral, considera-se impacto de baixa velocidade como sendo um quase-estático, 

em que as velocidades podem variar deste 1 m.s-1 a 100 m.s-1, dependendo da rigidez do 

impactor. 

O impacto de média velocidade ou intermediário está compreendido entre os regimes 

de alta e baixa velocidade. Esse impacto ocorre numa faixa de velocidade entre 20 e 100 

m.s-1 geralmente sem danificar o impactador (GALDINO JUNIOR,2014).  

Por sua vez, impactos de alta velocidade são definidos como aqueles que atingem 

velocidades que variam de 50 m.s-1 a 1.000 m.s-1. 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.  

Para Ruiz e Harding (1992) consideram que existem impactos para velocidades da 

ordem dos 300 m/s (onde o impactor penetra/perfura a superfície de embate com danos 

confinados a uma pequena área), impactos para velocidades no intervalo dos 50 a 300 m/s 

(onde as ondas de tensão têm origem no ponto de impacto mas de imediato transmitem a 

carga à restante estrutura) e finalmente para velocidades abaixo dos 50 m/s (onde ocorrem 

múltiplas reflexões nas fronteiras da estrutura até se atingir o equilíbrio quasi-estático). 

Segundo Abrate (2005), o ensaio de impacto de alta velocidade existe vários 

métodos que determinam as propriedades mecânicas dos materiais compósitos nesse 

ensaio, entre eles os mais utilizados são o impacto balístico e a barra de Hopkinson. 

Nos ensaios balísticos, as tensões e deformações provenientes do impacto são 

iniciadas no local e no momento do impacto e percorrem todo o corpo da amostra alvo na 

forma de ondas. Os danos gerados no alvo são resultantes das ondas de choque geradas 

no impacto do projétil. Assim, a dinâmica do impacto é proveniente da propagação de ondas 
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de tensão elásticas, plásticas ou de choque e de variáveis que interferem nas tensões e 

deformações, tais como, geometria, densidade, resistência, tenacidade, encruamento, 

efeitos térmicos e de fricção, nucleação e velocidade de propagação das trincas (PANDYA 

et al., 2013). 

O teste de barra de Hopkinson é uma técnica que utiliza impulsão eletromagnética 

para ensaios e caracteriza mecanicamente materiais a elevadas taxas de deformação. É 

constituído por duas barras longas e cilíndricas de diâmetros iguais, denominadas de barra 

incidente e barra transmissora, e uma barra de menor comprimento nomeada de barra de 

impacto ou projétil. Deste modo, a barra de impacto é empurrada por pressão de ar 

comprimido sobre a barra incidente, o que acaba gerando uma onda de pressão elástica, 

que se propaga ao longo da barra incidente até colidir com a amostra, deformando-a (PINTO, 

2009)  

Com objetivo de simular o impacto de objetos com o material compósitos, foram 

desenvolvidos ensaios com dispositivos pendulares ou queda de peso.  Os ensaios Charpy 

e Izod, por exemplo, fazem parte dos dispositivos pendulares. Estes ensaios têm como 

objetivo obter a energia necessária para que ocorra a rotura do corpo de prova. Os ensaios 

são efetuados com os corpos de prova fixos na vertical, e um “martelo” que contém um 

acelerómetro. Este martelo realiza a sua trajetória até atingir o corpo de prova (FERREIRA, 

2014).  

 Ensaio de queda de peso (Drop Test) 

O ensaio de queda de peso (Drop Test) foi escolhido para este trabalho, pois é 

possível testar os corpos de prova ao impacto na presença de concentrador de tensão e 

possível verificar a tolerância ao dano e quantificar a absorção de energia.  

Neste tipo de ensaio consiste na queda de um peso que simula com uma massa que 

pode variar, assim como a forma, a partir de uma altura pré-determinada e atinge um corpo 

de prova em um plano horizontal. Em geral este evento de impacto não causa a destruição 

completa do corpo-de-prova, ao invés disso o peso ricocheteia possibilitando assim a 

determinação de uma energia residual. A velocidade de impacto pode ser obtida através de 

equações de movimento ou através do uso de sensores ópticos localizados acima do corpo-

de-prova. A principal vantagem deste teste em relação ao impacto Charpy e ao Izod é a 
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possibilidade de se realizar ensaios com uma maior variedade de geometrias e em 

componentes mais complexos. 

Existem algumas normas ASTM para estes ensaios, as quais contém métodos e 

procedimentos padronizados para análise de resistência ao impacto em placas: 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. Segundo a norma, 

uma placa retangular de material compósitos é submetida a um impacto concentrado provocado 

por um impactador semiesférico. A energia de impacto é determinada em função da altura de 

queda e massa do impactador. Neste tipo de ensaio pode ocorrer o rebote do impactador 

possibilitando assim a determinação da energia residual que é a capacidade que o material 

tender a absorver energia.  

Na Figura 2.2 mostra uma representação da máquina de ensaio de impacto do tipo 

queda de peso (drop test) segundo a norma ASTM D7136 (2015). A norma também 

especifica o tamanho da amostra que deve ser de 150 x100 mm², bem como, os dispositivos 

de impacto. Esses dispositivos são: uma base rígida, um impactador, um mecanismo de guia 

e um anti-rebote. O anti-rebote serve para evitar que o impactador atinja a placa de 

compósitos várias vezes, causando um dano excessivos que não é representativo de um 

único impacto. 

Uma das vantagens em se utilizar uma máquina de ensaio de impacto do tipo queda (drop 

test) em materiais compósitos que é possível usar dos gráficos de Força x Tempo e da Energia x Tempo 

podem caracterizar visivelmente a resposta do impacto e o mecanismo de dano. (BIASE, 2009. 
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Figura 2.2 – Máquina de ensaio de impacto do tipo queda (drop test)  

 

Fonte: Adaptação ASTM D7136-15  

2.6.2  Ensaio de Flexão de 4 pontos 

No ensaio de flexão de 4 pontos consiste na aplicação de uma carga em dois pontos 

na região central do comprimento, separadas por uma distância padronizada e permite uma 

distribuição uniforme entres os apoios internos. Na Figura 2.3 mostra as forças que atuam 

no ensaio de flexão de 4 pontos.  
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Figura 2.3 – Esquema do ensaio de flexão de 4 pontos 

 

A norma ASTM D6272 (2017) caracteriza as propriedades de flexão de plásticos 

reforçados e não reforçados na forma de folhas, placas ou formas moldadas. As principais 

propriedades obtidas do ensaio de flexão de 4 pontos são: resistência à flexão, módulo de 

elasticidade em flexão, deformação máxima sob flexão. Os resultados podem variar com a 

temperatura, velocidade de aplicação da carga, defeitos superficiais e geometria da seção. 

O estudo do comportamento sobre a resistência à flexão após impacto não é tão 

comum quanto a compressão após impacto. Esse menor número de estudos pode ser 

explicado devido às cargas de flexão possuem um padrão mais complexo a ser estudado.  

Este método de teste foi estabelecido para caracterizar as propriedades de flexão 

em materiais compósitos. Ele utiliza sistema de carregamento de quatro pontos sob 

condições quase estáticas. Os testes foram conduzidos de acordo com a norma ASTM 

D6272 (2017), uma vez que ainda não se tem norma especifica para avaliar as propriedades 

de flexão residual.  

Em seu estudo Cromer (2016) demostrou que o módulo de flexão aparente é 

sensível ao tamanho do dano associado a um determinado nível de energia de impacto. 

Usando um modelo elástico simples para simular a resposta à flexão de uma placa 

danificada, pode ser possível determinar as propriedades de rigidez reduzidas de uma 

inclusão de dano e a resultante concentração de tensão. 
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2.7  Concentração de tensão em materiais compósitos  

O efeito da concentração de tensão em compósitos de um modo geral é bem mais 

complexo comparado aos metais, e as cerâmicas (WU, 1968), durante os anos alguns modelos 

experimentais e teóricos vêm buscando essa compreensão. 

Essa concentração de tensão ocorre devido a um acúmulo de energia, no qual o 

fluxo de tensão próximo (região lateral) da descontinuidade geométrica passa a ter um valor 

bem maior de tensão média nessa região em relação às áreas mais afastadas das 

descontinuidades, e é nessa região onde as trincas são originadas e propagadas até a 

ruptura final do material (AWERBUCH; MADHUKAR, 1985).  

Na Figura 2.4 ilustra-se esse fenômeno para o caso de um material isotrópico e 

homogêneo, essas linhas de tensão (ou linhas de Euler) são uniformes em todos os locais, 

exceto na vizinhança do furo; nele, entretanto, essas linhas se desviam e contornam a 

descontinuidade, acumulando-se na lateral do furo. 

Figura 2.4 – Distribuição de tensão na vizinhança de um furo. 

 

Fonte: SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005 
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O fenômeno da concentração de tensão pode, também, ser definido como um 

fenômeno extremamente localizado caracterizado pela não uniformidade na distribuição da 

tensão devido à aplicação de uma carga pontual ou presença de descontinuidade geométrica 

na seção (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005).  

O fator de concentração K é um parâmetro quantitativo da intensidade desse 

fenômeno de concentração de tensão e é aplicado de forma gráfica e prática na maioria dos 

materiais tidos como convencionais (HIBBELER, 2004). Ele é determinado pela razão entre 

a tensão máxima, localizada na vizinhança da descontinuidade geométrica, e a tensão média 

determinada nesta mesma seção. (SHIGLEY; MISCHKE; BUDYNAS, 2005). Para materiais 

isotrópicos homogêneos, o fator de concentração de tensão geométrico (ou teórico) é 

definido pela equação 2.1.  

 

𝐾𝑡 =  
σ𝑚𝑎𝑥

σ𝑛𝑜𝑚
 (2.1) 

Onde Kt é o fator de concentração de tensão relativo a tensões normais, σnom é a 

tensão média ou nominal e σmáx é a tensão máxima (na borda do furo). O índice t em Kt 

significa que esse fator de concentração de tensão depende somente da geometria da peça. 

Ou seja, o material utilizado, nesse caso, não influencia no valor de Kt. Por isso, ele é 

chamado de fator de concentração de tensão teórico. 

De acordo com Pilkey, as definições da tensão nominal (σnom) dependem do 

problema analisado. Dependendo da tensão nominal adotada, modifica-se a metodologia de 

utilização do fator de concentração de tensão.  Para uma placa infinita o estudo da 

distribuição de tensão em torno de um orifício circular, que está sujeito a esforço de tensão 

uniaxial no plano. Esta é a tensão máxima em torno do círculo, de modo que o fator de 

concentração de tensão para este caso é igual a 3.  

Para o caso de dois furos iguais em uma chapa fina submetido à tensão uniaxial. 

Neste caso, quando l > 6a, onde l é a distância dos furos e a e o diamanetro do furo, a 

influência entre os dois orifícios será fraca e devemos adotar os resultados para um único 

furo com Kt = 3. 
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Se os orifícios se encontram ao longo de uma linha que é paralela ao plano de tensão 

a situação é diferente, como se mostra na Figura 2.5. Como acontece para um único furo, a 

tensão máxima ocorre no ponto A e diminui muito rapidamente na direção paralela à σ. Para 

dois furos há alguma influência entre as duas localizações. Para “l” pequeno, a distribuição 

de tensões tende a tornar-se uniforme mais rapidamente do que no caso de um único orifício, 

então o fator de concentração de tensão é inferior a 3. No entanto, quando l aumenta, a 

influência entre os dois furos diminui, assim Kt tende para o valor 3. Se l for igual 10a o Kt vai 

tender para 2,98, que é bastante próximo do fator de concentração de tensão do caso de um 

único furo e é consistente com a distribuição de tensão para único furo. 

Figura 2.5 – Dois furos circulares de diâmetro igual, alinhados ao longo σ. 

 

Fonte: PILKEY, 2008 

Para avaliar o efeito da perda de resistência mecânica dos materiais, incluindo os 

compósitos, gerada pelo fenômeno de concentração de tensão, os autores Lin Ye et al. 

(1998) utiliza-se do termo Resistência Residual (Residual Strength – RS), é dada pela relação 

entre a resistência do material com furo e sem furo. Através do fator RS pode-se quantificar 

o grau do dano da descontinuidade geométrica no elemento estrutural. 

𝑅𝑆 =  
σ𝐶𝐷

σ𝑆𝐷
 (2.2) 

Onde: σCD é a resistência última do material com a descontinuidade geométrica e 

σSD é a resistência última do material sem a descontinuidade geométrica. 

Já para módulo de elasticidade residual (Residual Modulus - RM). Shimokawa 

(1999); e Shin e Wang (2004) destacam que, para materiais compósitos com presença de 

furo central, na região próxima ao furo há uma diminuição do módulo elástico em relação aos 
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locais mais afastados, isso em decorrência da mudança da capacidade de deformação do 

material devido ao aumento da tensão concentrada na vizinhança do furo. 

𝑅𝑀 =  
E𝐶𝐷

𝐸𝑆𝐷
 (2.3) 

Onde: ECD é o módulo de elasticidade do material com presença de descontinuidade 

geométrica e ESD é módulo de elasticidade do material com presença de descontinuidade 

geométrica. 

 

2.8 Danos em compósitos  

2.8.1 Danos por impacto  

Os impactos podem causar danos consideráveis à estrutura do material compósitos, 

reduzindo assim sua capacidade de carga. Os danos causados por impactos de baixa 

velocidade causam um dano num material compósito muito perigoso pelo fato de não ser 

detectado por inspeção visual e podendo chegar a falha da estrutura em serviço. 

Considerando o caso de uma placa sendo impactada existem dois modos distintos 

de geração de danos por impacto: um modo de baixa velocidade e outro de alta velocidade. 

Na Figura 2.6 (a) que mostra que a velocidade do impactador é insuficiente para haver uma 

propagação e reflexão de ondas de choque ao longo de toda placa, levando uma maior 

dispersão dos danos gerados em impacto. Na Figura 2.6 (b) a velocidade do impactador é 

suficientemente rápido que não há tempo para a propagação e reflexão de ondas de choque 

pela estrutura antes do término do impacto. 

Figura 2.6 – Modos de geração de danos por impacto de acordo com a velocidade (a) baixa 
velocidade e (b) alta velocidade 

 

 

 

 

Fonte: Morais (1999) 
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Já para Olsson (2000) 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 das ondas de tensão nas três direções 

do material (Figura 2.7 a). Para intervalos maiores de tempo, a resposta é inicialmente 

seguida por ondas de flexão e ondas de cisalhamento (Figura 2.7 b). Para impactos com 

intervalos de tempo muito maiores (Figura 2.7.c) a resposta é dominada pelos modos mais 

baixos de vibração da lâmina.  

 

Figura 2.7 - Tipos de resposta durante o impacto em placas. 

Fonte: (Olsson, 2000) 

 

Uma estrutura submetida a impacto, apresenta dois modos de propagação de dano. 

Em laminados flexíveis que produz grandes tensões de tração na lâmina inferior, com a 

iniciação da falha na interface fibra-matriz. As fissuras que surgem se propagam e 

transmitem da parte inferior até a superior provocando delaminação, como mostrado na 

Figura 2.8 (a). Já laminados que tenha maior resistência a flexão “espessos” a iniciação do 

dano se dá na parte superior e vai até a parte inferior, com a propagação de altas tensões 

de tração geradas na vizinhança da extremidade do impactador suficientemente para causar 

falha nas interfaces fibra-matriz, como descrito na Figura 2.8 (b) (FERREIRA 2006). 
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Figura 2.8 – Propagação do dano de impacto, (a) tensão de flexão, (b) tensão de contado 

   

Fonte: Adaptado de Ferreira (2006)  

As características de fratura aceitáveis para o ensaio de impacto por queda de peso 

são determinadas pela norma ASTM D7136 -15, como mostram a Figura 2.9. Além disso, a 

norma garante também mais de um modo de danos pode estar presente em uma amostra 

ensaiada. 

Figura 2.9 – Tipos de danos para impacto de queda de peso.  

 

Fonte: ASTM D7136 - 15 

Dhakal et al. (2007) definiram quatro diferentes estágios durante o processo de dano 

por impacto. No primeiro estágio o aumento da carga é rápido e sem danos visíveis, o 
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segundo estágio a fissura da matriz se propagando até o estágio terceiro, que é o de ligação 

interfacial. No quarto estágio é o último em que o material sobre com a ruptura da fibra, 

delaminação e perfuração. 

2.8.1.1 Fissura da Matriz  

A fissura da matriz é um tipo de dano que ocorre, geralmente, na zona de impacto 

do compósito. Este dano acontece devido às variações de tensão e deformação aplicadas 

pela propagação das ondas de tensão originadas no impacto, nas zonas em que a 

deformação ultrapassa um limite específico.  

Danos na matriz são o primeiro tipo de falha induzidos por impactos de baixa 

velocidade e o mais numerosos. Porém, a influência dos mesmos é relativamente pequena, 

à influência das deleminações, sobre as propriedades mecânicas dos compósitos.  

As fissuras da matriz ocorrem principalmente nas vizinhanças do ponto de impacto. 

A concentração das fissuras cai rapidamente com a distância em relação à região atingida 

pelo impactador. Elas reduzem o valor de rigidez e a resistência mecânica dos compósitos, 

além de poderem induzir o aparecimento de delaminações.  

2.8.1.2 Delaminação  

A delaminação é um dos danos mais críticos em materiais compósitos. Ela pode ser 

induzida principalmente pelos eventos de impacto de baixa velocidade devido às baixas 

forças de cisalhamento transversal e elástico interlaminar dos compósitos (BAILIE, 1997).  

O primeiro mecanismo, as delaminações são geradas diretamente por componentes 

cisalhantes que surgem preferencialmente nas interfaces, entre as diferentes lâminas do 

compósito. Estes componentes cisalhantes de tensão são tanto mais intensos quanto maior 

for a diferença entre os modos de deformação das camadas envolvidas na interface. A 

propagação da delaminação se dá através do modo II de ruptura, ou seja, por cisalhamento.  

No segundo mecanismo, as delaminações podem surgir pela interação de trincas na 

matriz com as interfaces das diferentes camadas do compósito laminado. Neste caso, tais 

trincas provocam uma concentração de tensões locais na interface, facilitando a criação de 

delaminações. Adicionalmente, estas trincas também degradam as propriedades mecânicas 

https://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/materials-science/shear-strength
https://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/materials-science/shear-strength
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da lâmina onde se localizam, aumentando o grau de anisotropia com as lâminas vizinhas, 

facilitando a ação do primeiro mecanismo proposto. Este mecanismo torna-se mais presente 

quando os laminados são submetidos a impactos repetidos. (CHIDTOFOROU et.al. 1994). 

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 

são a principal causa da delaminação.  

2.8.1.3  Ruptura de 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). 

Esse tipo de dano é o que mais causa modificações nas propriedades mecânicas do 

material porque implica na redução direta do compósito. Caso ocorra ruptura destas fibras, 

as propriedades do material serão muito mais afetadas do que na ocorrência da equivalente 

quantidade de trincas na matriz.  

A ruptura da fibra pode ocorrer por várias razões. O carregamento de impacto 

transverso provoca muitas vezes, no início deste, a ruptura localizada das fibras. Este tipo de 

dano é apontado como o que mais influência na resistência à tração dos compósitos. O 

acréscimo de “extremidades de fibras” que se forma em resultado da ruptura destas pode 

contribuir para a iniciação e crescimento da descolagem fibra-matriz devida às altas tensões de 

corte, na interface próximo da extremidade da fibra. É claro que a energia associada à ruptura 

da fibra é consideravelmente maior do que a dos mecanismos de falha dominantes da matriz. 

Consequentemente, a energia pode ser dissipada e absorvida em pequenas áreas. A ruptura 

das fibras é o principal mecanismo de absorção de energia associado aos testes de impacto de 

penetração completa (perfuração). (FERREIRA, 2006) 

2.8.1.4 Perfuração  

Este tipo de dano só ocorre sob condições mais severas e depende muito do tipo de 

estrutura. Ela é uma falha catastrófica e ocorre quando o rompimento das fibras atinge um 

ponto crítico, permitindo que o impactador penetre completamente a amostra. Há medida 
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que a espessura da amostra aumenta, a energia de impacto para penetrar a mostra também 

vai aumentar.  

A Figura 2.10 mostra a perfuração por impacto em compósitos, nota-se que há uma 

presença de fissuras de matriz na camada externa do material em volta da perfuração. Além 

do dano de delaminação. 

Figura 2.10 – Visão frontal (a) e traseira (b) da superfície de uma placa de compósio que 
sofreu perfuração catastrófica em resposta a impacto  

 
(a)       (b) 

Fonte: (Ribeiro, 2014) 

Abrate (2005) descreve que as principais formas de absorção de energia durante a 

penetração em materiais compósitos 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. 

2.8.1.5 Danos por impacto contendo descontinuidades geométricas   

Existem muitos estudos sobre danos com furo, no entanto a maioria desses estudos 

concentrou-se em termos de carregamento de tração e compreensão, quando observa-se 

na literatura há poucos trabalhos relacionados a danos de impacto de baixa velocidade 

contento furo.  

Green et al. (2000) relataram os primeiros resultados de um estudo experimental e 

numérico para determinar os danos adicionais decorrentes da presença de furos passantes. 

Eles são responsáveis pelas fissuras da matriz que ocorrem na lâmina inferior, e essas 
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múltiplas fissuras podem se estender da região diretamente abaixo do impacto até a borda 

do furo. Em algumas circunstâncias, outras fissuras podem originar-se do lado mais distante 

do furo.  

Estudos realizados por Luo (2000) mostram que, em compósitos com furos, o dano 

consiste basicamente na delaminação associada à fissura da matriz, porém com ausência 

de quebra das fibras. Aparecem duas fissuras paralelas entre o ponto de impacto e o buraco. 

Uma fissura inicia no ponto de impacto e se propaga em direção do furo, enquanto a outra 

se inicia próximo à borda do furo e se propaga em direção ao centro de impacto.  

Roy e Chakraborty (2008) estudaram a resposta de placas de compósitos contendo 

furos e concluíram que as delaminções iniciam na interface da borda do furo e com o tempo, 

as delaminações de dois furos se encontram, formando uma grande área delaminada. 

Amaro et al (2013) avaliou a influência da presença de furos na delaminação induzida 

pelo impacto de baixa velocidade e verificou que a presença do furo aumenta a energia 

absorvida pelo dano e, conseguintemente o tamanho da delaminação e a mudança da sua 

forma, devido à presença do furo. 

Na mesma linha de pesquisa Santos et al (2017) estudou o efeito da distância entre 

o ponto de impacto e a posição do furo na vida de fadiga em laminados de fibra de vibro/ 

epóxi, observou-se que houve uma diminuição na vida de fadiga quando o furo se aproxima 

do ponto de impacto, por outo lado quanto maior a distâncias do furo e do ponto de impacto 

proporcionou cargas máximas e restituição elástica mais altas e também o contorno do dano 

foi alterado na presença do furo. 

 

2.9 Dano por Flexão após impacto 

O estudo do dano por flexão após impacto não é tão comum quanto ao dano por 

compressão após impacto. Alguns autores estudaram a tolerância a danos na flexão gerados 

por impacto, após o impacto as placas são cortadas em vigas para avaliar as propriedades. 

A desvantagem dessa técnica que o processo de corte pode causar danos adicionais na 

amostra.  

Em seu estudo Mouritz (1996) mostrou que os danos de fissuração de matriz se 

desenvolveram no lado da tração junto com a delaminação desenvolvidas entre as camadas 
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e a ruptura de fibra. Já no lado da compressão a presença da delaminação espalha ao logo 

de toda extensão do corpo de prova combinado com a fissura de matriz.  

Kelvin et.al (2017) realizou teste de flexão após impacto em vigas, mostrou que os 

corpos de prova apresentaram dano por delaminação ruptura de fibras e fissura de matriz no 

lado da compressão na parte tracionada observou-se a presença de delaminação e fissura 

de matriz. 

Cromer (2016) em seus estudos confirma que a falha é iniciada no lado da 

compressão e que os danos gerados pelo impacto aumentam a extensão do dano na parte 

tracionada. A Figura 2.11 (a) mostra os danos sem impacto, onde o dano ocorreu nos roletes 

de tensão e na Figura 2.11 (b) observa-se que o dano foi localizado na região de impacto 

com fissura de matriz, delaminação e ruptura de fibra.  

Figura 2.11 – Danos por Flexão 4 pontos: a) dano sem impacto e b) dano com impacto 

 

       (a)       (b)  

Fonte: (Cromer, 2016) 

 

2.10  Estudo em Compósitos Impactados com Concentradores de Tensão – Estado 

da Arte  

Quando se utiliza compósitos na indústria, o conhecimento do seu comportamento a 

impacto é fator preponderante na sua aplicação, uma vez que os impactos ocorrem durante 

o uso ou manutenção; e que podem induzir danos internos significativos, indetectáveis a olho 

nu, tornando assim difícil a sua inspeção visual. (ABRATE, 2005). 

Os danos causados por impactos de queda de peso são dependentes de muitos 

fatores, como interface fibra/matriz, espessura do compósito, espessura da camada, 

hibridização, sequência de empilhamento, ambiente, geometria, massa do pêndulo, 
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geometria da ponta do impactador, velocidade do impacto, energia de impacto, e condições 

do impacto. 

Outro fator importante a ser analisado em materiais compósitos é a presença de 

descontinuidades geométricas (furos e entalhes), uma vez que elas originam o fenômeno da 

concentração de tensão, fato esse danoso com relação às perdas ocasionadas na resposta 

mecânica desses materiais.  

Amaro et al. (2016) avaliaram a resposta multi-impacto de laminados compostos de 

vidro epóxi com orifícios abertos. Observou-se que a carga máxima diminui com o número 

de impactos, enquanto o deslocamento na carga de pico aumenta. No entanto, sua presença 

aumenta a energia absorvida pelos danos e, consequentemente, o tamanho dos danos. Além 

disso, o contorno dos danos também é alterado devido à presença de furos. O padrão de 

dano observado mostra um fenômeno de interação entre rachaduras na matriz e 

delaminação, revelando um mecanismo de dano complexo. 

Santos et.al.(2017), desenvolveram uma pesquisa que estudou o efeito da distância 

entre o ponto de impacto e o furo na resistência à fadiga ao impacto de laminados de fibra 

de vidro/epóxi. Observou-se influência significativa na vida à fadiga, onde, comparativamente 

às amostras controle, observou-se uma diminuição de cerca de 10,9%, 40%, 63,6% e 69,1% 

nas distâncias de 20 mm, 10 mm, 5 mm e 0 mm, respectivamente. Em termos de parâmetros 

de impacto, distâncias mais altas promovem cargas máximas mais altas e restituição 

elástica, mas uma tendência oposta em termos de deslocamento máximo. Em termos de 

multi-impactos, e para todas as configurações, uma diminuição da energia elástica pode ser 

encontrada como consequência do acúmulo de danos. Além disso, o contorno dos danos 

também é alterado devido à presença de furos. 

Reis et.al (2018) fizeram um estudo da influência da distância entre um furo e o ponto 

de impacto no impacto em baixa velocidade danos nos laminados de carbono-epóxi de 

camada cruzada. Testes experimentais foram realizados em placas sem e com orifícios 

localizados distâncias diferentes em relação ao ponto de impacto. O dano interno foi avaliado 

por meio da técnica C-Scan, a fim de identificar a influência dos orifícios no dano interno 

induzido. Uma análise numérica tridimensional incluindo zona coesa modelagem foi 

realizada para avaliar o mecanismo de danos e verificar como ele é afetado pela distância 
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dos furos. Isso foi verificaram que um furo a uma determinada distância do ponto de impacto 

induz dano assimétrico, cujo perfil e tamanho dependem a distância referida. Por outro lado, 

foi obtido um contorno simétrico de dano para uma placa sem furo e uma placa com um furo 

centralizado. O modelo captura com precisão a essência do fenômeno de dano e fornece 

uma visão completa sobre a interação da presença do furo no padrão de dano. 

Para medir as propriedades mecânicas residuais dos compósitos impactados, o 

protocolo de teste de compressão após impacto (CAI) é amplamente adotado para avaliar o 

desempenho pós-impacto. No entanto, várias desvantagens do protocolo de teste CAI 

limitam sua aplicação e precisão, incluindo que o CAI é sensível às condições de contorno e 

apenas capaz de avaliar a resistência à compressão residual. Para lidar com esse problema, 

o protocolo de teste de flexão após impacto (FAI) foi investigado para a avaliação do 

desempenho pós-impacto. Foi demonstrado que o protocolo de teste FAI é tão eficaz quanto 

o CAI e as estruturas compostas são mais sensíveis a reduções da resistência à flexão do 

que as da resistência à compressão. (CHENG et. al. 2020). 

Hart et al. (2017) analisaram a resposta mecânica pós-impacto de placas compostas 

de vidro/epóxi 2D e 3D e vigas com densidade de área equivalente são avaliadas usando os 

protocolos de teste Compressão-Após-Impacto (CAI) e Flexão-Após-Impacto (FAI). A 

resistência e rigidez residuais para CAI e FAI são comparadas após a normalização da 

energia de impacto em relação ao volume da amostra. A resistência à flexão pós-impacto e 

o módulo dos testes da FAI exibem reduções maiores em relação à energia do impacto em 

comparação com os resultados da CAI. Nas maiores energias de impacto testadas, o teste 

FAI gera 70% de redução na resistência à flexão em comparação com apenas 20% (na 

resistência à compressão). Arquitetonicamente, os compósitos trançados em 3D mantêm um 

desempenho mecânico pós-impacto maior como resultado do reboque Z com espessura total 

que suprimecrescimento de delaminação e abertura durante o impacto. 

Cromer et al. (2012) estudou e quantificou os efeitos de impactos únicos e múltiplos 

não coincidentes sobre o tamanho dos danos, a perda de rigidez e a redução da resistência 

em laminados epóxi de vidro simples, usando métodos de teste de flexão e compressão após 

impacto. A extensão do dano tem sido relacionada aos níveis de energia de impacto usando 

testes não destrutivos por ultrassom C-scan. A região de dano foi tratada como uma inclusão 

elíptica com rigidez reduzida. No nível mais alto de energia, os danos se estendem a 



34 

José Lira Braga Neto 

aproximadamente 60% da largura e a rigidez da inclusão cai para um nível de platô na faixa 

de 50% a 60% do laminado não danificado. Modelos analíticos e numéricos são usados para 

estimar os fatores de concentração de tensão em amostras de largura finita contendo 

inclusões de rigidez reduzida. As estimativas de resistência residual que incorporam os 

efeitos do tamanho do dano e da rigidez de inclusão na concentração de força de largura 

finita fornecem correlação razoável com a flexão e a compressão após os modos de 

resistência residual e falha. No caso de múltiplos impactos separados por 51 mm, as regiões 

de dano não interagem e a resistência residual não é mais reduzida. Para o caso de 13 mm, 

ocorre uma interação de dano de impacto múltiplo, resultando em um aumento e 

coalescência de dano, uma leve redução na rigidez de inclusão e uma redução adicional na 

resistência residual.  

Baram et al. (2018) investigou o comportamento mecânico residual de painéis 

sanduíche compostos em flexão após condições de carregamento de impacto. Os painéis 

sanduíche foram feitos de uma face de vidro / epóxi com três materiais principais: espuma 

de estireno acrilonitrila, espuma de polietileno tereftalato e madeira de Balsa. Um teste de 

flexão de três pontos foi realizado para determinar a rigidez de referência. Um teste de 

impacto de baixa velocidade e posteriormente o teste de flexão de três pontos foram 

realizados com as mesmas amostras. Os modos de falha durante os testes de flexão foram 

capturados usando uma câmera de alta velocidade. Verificou-se que múltiplas fissuras de 

cisalhamento com falha progressiva estavam presentes no núcleo dos painéis de estireno 

acrilonitrila e tereftalato de polietileno na flexão após testes de impacto, enquanto que a 

fissura de cisalhamento único com falha repentina era o caso dos painéis Balsa. A rigidez 

inicial à flexão diminuiu aproximadamente 30,5%, 35,2 % e 55,6% nos painéis Balsa, estireno 

acrilonitrila e tereftalato de polietileno, respectivamente, na flexão após testes de impacto 

devido à influência do pré-dano dos testes de impacto em baixa velocidade. A redução na 

força de colapso também foi quantificada para os painéis Balsa, estireno acrilonitrila e 

tereftalato de polietileno como 22,8%, 4,9% e 22,1%, respectivamente. 

Outro aspecto importante é o efeito do percentual de vazios, que são bastante 

comuns em laminados compósitos de grande porte e que, assim como as descontinuidades 

geométricas, é consenso que o seu aumento diminui as propriedades estáticas do material. 

Porém com relação ao comportamento sob cargas de impacto se verifica respostas 
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diferentes, onde o material pode ser mais resistente ao impacto com o aumento do percentual 

de vazios, na qual os vazios serviriam como alivio de tensões para o dano impedindo sua 

propagação. 

Landro et al. (2017) estudaram os defeitos, como vazios e delaminações, podem 

reduzir significativamente o desempenho mecânico de componentes feitos de laminados 

compostos. Vazios distribuídos e porosidade são gerados durante o processamento do 

compósito e são influenciados pelas características do pré-impregnado, bem como pelos 

parâmetros do ciclo de cura. Com base em análises reológicas e térmicas, bem como em 

observações de laminados produzidos por diferentes condições de processamento, a 

pressão de cura parece ser o fator mais influente que afeta o conteúdo do vazio. Este trabalho 

compara diferentes métodos de análise de vazios e avaliação quantitativa (varredura ultra-

sônica, tomografia microcomputada, digestão ácida, análise de imagem SEM) evidenciando 

suas limitações aplicacionais. Os laminados carbono / epóxi foram produzidos em autoclave 

ou forno pela técnica do saco a vácuo, utilizando diferentes condições de processamento, 

de modo que foram obtidos conteúdos vazios variando de 0% a 7% do volume. Os efeitos 

da porosidade sobre o desempenho mecânico dos laminados são analisados. Os resultados 

dos testes de tração e compressão são discutidos, considerando o efeito de diferentes ciclos 

de cura sobre o conteúdo do vazio e sobre a fração fibra / resina. A resistência interlaminar, 

medida por testes de cisalhamento por feixe curto, que é uma propriedade dominada pela 

matriz, exibe uma redução da resistência a falhas em até 25% em laminados com o maior 

conteúdo de vazio, em comparação com laminados sem porosidade. 

Hagstrand et al. (2005) encontraram um baixo nível de degradação em um laminado 

UD vidro/PP com fração de baixo volume de fibra (35%), produzido por moldagem por 

compressão. Quatorze por cento da vazão levou a uma redução de 20% no módulo de flexão. 

Eles também apontaram que os vazios podem produzir efeitos positivos em algumas 

propriedades estruturais dos compósitos, além de diminuir a densidade e reduzir os custos 

de fabricação do componente compósito. Eles, por exemplo, podem melhorar propriedades 

estruturais, como rigidez da viga e carga de falha à flexão, se o efeito positivo na geometria 

(aumentar a espessura da viga) prevalecer sobre o efeito negativo nas propriedades do 

material. Isso pode acontecer apenas em casos especiais, como vazamentos extremamente 

altos e / ou frações de volume de fibra muito baixas. 
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Da mesma forma, Yang e El-Hajjar (2012) confirmou o aumento da rigidez à flexão 

por vazios. Eles calcularam analiticamente a matriz de rigidez à flexão de um laminado 

usando a teoria clássica do laminado, assumindo camadas de vazios entre as camadas. O 

aumento da rigidez à flexão foi validado contra os resultados experimentais.  

A influência dos vazios na resistência à flexão de compósitos de carbono / PP 

moldado foi investigada por Hayashi e Takahashi (2017). Eles descobriram que, com um 

aumento de 1% no conteúdo do vazio, a redução da resistência à flexão é drástica (∼35%) 

para laminados de dobras cruzadas, enquanto é menos significativa (∼15%) para compósitos 

de fios cortados aleatoriamente, atribuídos à maior proporção de fibras de carbono 

orientadas na direção longitudinal no compósito de camada cruzada. 

Isso ocorre porque o vazio pode aumentar a resistência à delaminação, que é o modo 

de falha predominante na carga flexão pós-impacto. Estudando a resistência à flexão residual 

após baixo impacto energético, Arthurs et al. (2015) observaram que delaminações, 

causadas por trincas intra-laminares, poderiam ser suprimidas por um grupo de grandes 

vazios, que embotavam o caminho de propagação da trinca. Em amostras com alto vácuo, 

foi identificado um processo de vários estágios, no qual as delaminações se desviaram para 

regiões intra-laminar e inter-laminar e foram embotadas por vazios. Esses fenômenos são 

discutidos na seção de tenacidade à fratura inter-laminar. 

Considerando a resistência residual devido ao impacto, sua diminuição ocorre devido 

ao aparecimento do dano e devido ao furo causado pelo impactador que aumenta a 

concentração de tensão. Apesar de se saber que as existências dos dois efeitos influenciam 

na diminuição da resistência não se encontrou nenhum artigo que tente separar estes efeitos 

mostrando a importância individual de cada um. A vantagem de se fazer este estudo está no 

melhor entendimento do fenômeno e consequentemente ser possível a previsão antecipada 

da diminuição da resistência do material. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Neste capitulo serão apresentados os materiais e os métodos utilizados para 

fabricação dos compósitos para esse estudo, assim como o procedimento de usinagem dos 

corpos de prova (corte e furação), utilização e calibragem dos extensômetros e a 

caracterização mecânica do compósito de matriz polimérica de poliéster com fibra de vidro.  

Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia. 
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3.1  Materiais 

A resina utilizada como matriz nos compósitos foi a poliéster Ortoftática Cristal 

Líquida AZ 1.0, do fabricante ARA Química S/A. O catalizador utilizado para o sistema de 

cura da resina foi peróxido de Metil Etil Cetona (MEKP) numa proporção de 1% do volume 

de resina, bem como 0.2% de Naftenato de cobalto, de acordo com as exigências do 

catálogo da resina para laminação à temperatura ambiente. As especificações da resina 

serão apresentadas na Tabela 3.1 onde os dados foram obtidos pelo fabricante. 

Tabela 3.1– Propriedades da resina Ortoftalica 

Descrição Especificações 

Gel Time 

(25°/1,0g 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 

Resistência à Flexão 84,4 MPa ASTM D790-15- 

Fonte ARA Química S/A 

Para o reforço utilizou-se um tecido bidirecional de fibra de vidro-E de gramatura 

de 200 g/m², fornecido pela Maxepoxi. Na Tabela 3.2 as especificações técnicas do tecido. 

Tabela 3.2 – Dados técnicos do tecido bidirecional de fibra de vidro-E. 

Descrição Especificações 

Material do Urdume  Roving de Fibra de Vidro-E 

Material da Trama  Roving de Fibra de Vidro-E 

Gramatura do Tecido (g/m²)  200 

Carga de Ruptura Teórica do Urdume 
(Kgf/cm)  

50 

Carga de Ruptura Teórica da Trama 
(Kgf/cm)  

50 

Fonte: Max Epoxi 
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3.2 Fabricação do compósito 

Para fabricação das placas de compósitos foram utilizados o processo de 

laminação manual (hand-lay-up), onde foram empilhados em 11 (onze) camadas [0]11 de 

tecido de fibra de vidro – E, Figura 3.2 em uma placa de vidro como molde, onde se realizou 

limpeza e depois aplicação do desmoldante à base de cera de carnaúba da Tec Glaze-N. 

Este processo foi realizado em temperatura ambiente no Laboratório de Materiais 

Compósitos da UFRN. 

Figura 3.2 – Sequência de empilhamento para laminação do compósito reforçado por fibra 

de vidro 

 

Para realizar a laminação, inicialmente a resina foi dívida em 4 (quatro) partes iguais 

e gradativamente foram adicionados os catalizadores com intuito de obter um tempo de gel 

suficiente para todo tempo da laminação. Para remover os gases e vapores formados antes 

da polimerização a resina foi misturada com o catalisador e levada até uma câmara de 

vácuo, Figura 3.3 por um período de 3 minutos, para posteriormente ser utilizada no 

processo de laminação. De modo a comparar as propriedades mecânicas, uma das placas 

não se utilizou a câmara de vácuo, algo comum em processos hand lay-up de peças de 

grandes dimensões. 
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Após a otimização da resina, foi iniciada a laminação do compósito, utilizando rolos 

de aço para melhor distribuição da resina e compactação, evitando que os gases fiquem 

retidos entre as camadas de tecido 

Figura 3.3 – Câmara de Vácuo 
 

 

No final do processo de laminação obtiveram-se duas placas Figura 3.4, ambas 

com 11 camadas de tecido de fibra de vidro, com dimensões de 0.90 x 0.70 m, para ambas. 

A partir das placas confeccionadas, foram retirados todos os corpos de prova utilizados 

neste trabalho. 

Figura 3.4 – Resultado final da laminação 
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3.3 Corte dos corpos de prova 

Para o corte dos corpos de prova foi utilizada uma serra circular da marca Bosch 

TITAN GDC-151 com disco diamantado, a úmido. Inicialmente foi retirado 25,0 milímetros 

das laterais da placa no intuito de eliminar possíveis variações de teor de resina ou pontas 

de tecidos incorretas, provenientes do processo de fabricação. Nas placas todos os corpos 

de prova previamente desenhados de forma a se obter as dimensões correspondentes às 

normas técnicas para os ensaios de densidade, impacto e flexão em quatro pontos. 

Após o corte dos CPs foram realizados os procedimentos de lixamento e polimento 

nas regiões onde o disco de corte foi aplicado. Para tanto, utilizou lixas d’água de números 

200, 400, 600 e 1200, e o polimento foi feito com uma politriz metalográfica PL02E/300 da 

marca Teclago, utilizando como abrasivo a alumina de 0,01 μm. 

Depois do lixamento e polimento verificou-se a espessura média dos corpos de 

provas com um paquímetro digital da marca Messen com resolução de 0,01 mm, foram 

necessárias pelo menos 05 (cinco) medidas para obtenção do valor médio das espessuras 

que foi de 3,0 milímetros.  

 

3.4  Nomenclatura dos corpos de prova 

Após a fabricação e corte dos compósitos foi adotada uma nomenclatura específica 

para os corpos de prova para cada caso, sem furo e com furo central e com dois furos ao 

uma distância de 50 mm entre o centro dos furos. Como mostra na tabela 3.3 

Tabela 3.3 – Nomenclatura usada dos corpos de prova.  

Sigla Definição 

SFSI Sem Furo e sem Impacto  

CFSI Com Furo central de 16 mm e sem Impacto 

C2FSI Com 2 Furos com distância de 50 mm e sem Impacto 

SFCI Sem Furo e com Impacto 

C2FCI Com 2 Furos com distância de 50 mm dos centros e com 

Impacto 
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3.5  Furação dos corpos de prova 

Para os corpos de prova com presença do furo foi utilizada uma furadeira de 

bancada e brocas helicoidais de aço rápido com fio diamantado (Figura 3.5), para obter 

uma boa qualidade da superfície do furo foram feitos testes para eliminar possíveis danos 

(Figura 3.6). 

 

Figura 3.5 – Brocas helicoidais de aço rápido com fio diamantado. a) pre-furo e b) furo final  

  

            a)      b) 

 

Figura 3.6 – Possíveis danos no mecanismo de furação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaminação 

Fissuração da Matriz 

Ruptura da fibra 
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Foram realizadas inspeções visuais para se certificar do não aparecimento de 

regiões esbranquiçadas próximas ao furo garantindo assim a não ocorrência de qualquer 

tipo de dano. Na Figura 3.7, mostra o resultado final do processo de usinagem do furo, é 

possível observar que os furos não apresentam danos como: delaminações, fissuras de 

matriz ou ruptura de fibra 

Figura 3.7 – Resultado final do processo de usinagem do furo. a) furo central e b) dois furos 
equidistantes. 

  
   a)        b) 

 

A Figura 3.8 representam o layout dos corpos de prova com furo central de 16 mm 

de diâmetro, o mesmo diâmetro do impactador, possibilitando uma comparação do efeito 

furo usinado, com o dano formado pelo impacto. 

Figura 3.8 – Representação do corpo de prova com furo central de 16 mm  
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Para analisar o efeito do impacto na proximidade de um furo realizou-se ensaios 

em amostras com furos a distância de 50 mm e com 8 mm de diâmetro (Figura 3.9). Para 

obter uma melhor simetria e manter os espaçamentos entre os foi fabricado um gabarito 

com 50 mm de distância entre os centros dos furos, Figura 3.10. 

Para evitar possíveis danos de entrada e saída e um melhor acabamento no furo 

se fez necessário a usinagem de um “pré-furo”, onde utilizou uma broca de 2 milímetros de 

diâmetro e em seguida uma broca de 8 milímetros para os corpos de prova com dois furos 

e de 16 milímetros para os corpos de prova com furo central.  

Figura 3.9 – Representado corpo de prova para impacto com 2 furos com 50 mm de distância 
entre os centros  

 

 
 

Figura 3.10 – Gabarito das distâncias dos furos 

 

50 mm de distância entre os 

centros 
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3.6 Sistema de aquisição de dados  

Para obtenção das deformações dos compósitos submetidos ao impacto pela 

máquina de queda de peso. Os extensômetros utilizados foram da marca Excel Sensores, 

do tipo PA-06-125RB-350-L, que é uma roseta tripla e orientada a -45º, 0° +45º como se 

mostra na Figura 3.11. Possui uma base de poliamida laminada e grade metálica, com 

resistência elétrica de 350 Ω e o valor de sensibilidade K = 2,12. 

Figura 3.11 – Orientação dos extensômetros a (-45°, 0° +45). 

 

Após escolha do extensômetro iniciou a fixação tomando alguns cuidados, como a 

limpeza dos corpos de prova e o manuseio. Uma lixa para aço de nº300 foi utilizada para 

preparação da superfície dos corpos de prova, depois foi limpa com acetona de maneira a 

evitar a contaminação do local de fixação. 

Para ter uma boa aderência os extensômetros foram fixados com uma cola 

instantânea (secagem rápida) a base de cianocrilato. Toda a parte da base do extensômetro 

deve estar em contado com o compósito. Depois o período de cura da cola foi efetuado o 

processo de soldagem dos filamentos a um cabo manga de 6 vias. Para testar a o valor da 

resistência elétrica nos terminais soldados utilizou-se um multímetro digital. 

A leitura dos sinais apresentados pelo extensômetro, foram feitas utilizando-se um 

instrumento de medição da marca HBM, o modelo utilizado nos experimentos foi o 

QuantumX MX1615B, que consegue efetuar diversas medições e controles de sinais, com 

uma frequência 19200 Hz por canal , tendo com um amplificador universal de 16 canais, 

sendo ligado um computador via cabo RJ-45 para aquisição sinais, Figura 3.12.  

O software de leitura e interpretação dos sinais utilizado foi o software Catman Easy 

da HBM, que fornece os gráficos da medição da deformação obtida pelo extensômetro em 

função do tempo e permite a exportação dos dados para o formato de MATLAB®. 
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Figura 3.12 – Sistema de aquisição de dados QuantumX MX1615B 

 

 

 

A Figura 3.13 mostra o posicionamento do extensômetro nos corpos de prova, o 

extensômetro foi colado na face oposta ao impacto, o mesmo posicionamento foi utilizado 

para todos corpos de prova com impacto.  

Figura 3.13 – Representação do posicionamento do extensômetro no CPs 
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3.6.1.1 Sistema de Calibração dos Extensômetros 

A calibração consiste na aplicação de forças conhecidas a um transdutor de força, 

com objetivo de buscar o equilíbrio ou escala de calibração capaz de medir o que pretende, 

além de indicar perfeitamente a carga aplicada em toda as condições. O proposito não é 

medir os pesos normalizados que estão sendo utilizados, e sim a capacidade de medir a 

carga aplicada. 

Antes de efetuar os testes de impacto, deve-se calibrar os com forças conhecidas 

para que possamos calcular as forças durante o processo. Para calibração dos 

extensômetros foram utilizados pesos de 7,5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg e 25kg, podendo ser 

observados na Figura 3.13. Após a retirada dos pesos se realizou uma observação com o 

multímetro para verificação, isso deve-se principalmente ao fato de analisar se o 

extensômetro utilizado não sofreu qualquer tipo de dano após colocação dos pesos. 

Figura 3.13 – Pesos para a calibração dos extensômetros 

 

 

Na tabela 3.4, apresenta os valores calculados da Força (N), que obtido pelo o 

produto massa dos pesos pela gravidade, sendo g = 9,81 m/s², onde foi observado a 

linearidade e probabilidade de erro pela mensuração dos dados.  
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Tabela 3.4 – Dados adquiridos a partir dos extensômetros  
 

Pesos (kg) Força (N) 

7,5 73,6 

10 98,1 

15 147,1 

20 196,2 

25 245,2 

 

Após o cálculo da Força (N) foi traçada a reta com os dados obtidos, onde foi 

calculado o R² e a linha de Tendência, na Figura 3.14. Sendo assim, observou que todos 

os dados foram lidos enquanto o peso estava sendo aplicado. Dessa forma a calibração 

apresenta resultados satisfatórios, podendo ser utilizados para o estudo proposto. 

Figura 3.14 – Linha de Tendência e Eficiência dos dados gerados durante a calibração dos 
extensômetros. 

 



50 

José Lira Braga Neto 

3.7  Ensaios de Caracterização do Compósito 

3.7.1 Ensaio de densidade e fração volumétrica 

Para a obtenção da densidade dos compósitos utilizou um densímetro digital, DSL 

910 com repetibilidade de 0,003 g/cm³, os corpos de prova foram cortados seguindo a 

norma ASTM D 792-13, utilizando-se um total de 5 (cinco) amostras de 10x20 mm, os 

ensaios foram realizados no Laboratório de Mecânica dos Fluidos do Departamento de 

Engenharia Mecânica da UFRN. 

A determinação da fração volumétrica de resina, de fibra e vazios nos compósitos 

foram obtidas pelo método da calcinação de acordo com a norma ASTM D 3171 (2012). 

Cinco amostras foram retiradas das placas de compósito e cortadas nas dimensões 

10x20mm (mantendo-se as espessuras dos compósitos). As amostras foram previamente 

medidas e pesadas em uma balança digital da marca Marte com capacidade máxima de 

210 g e resolução de 0,1 mg, sendo então levadas para um forno mufla onde permaneceram 

durante uma hora à 750 ºC para queima da matriz. Depois de queimada a fase polimérica, a fração 

em massa de fibra do compósito (Mf) foi determinada através da pesagem do cadinho com as fibras 

calcinadas utilizando as equações 3.1 a 3.5.  

Mf =
mf

mc
100 (3.1) 

Mm = 100 − Mf (3.2) 

Vf =
Dmf

𝐷f
 (3.3) 

Vm =
Dmm

𝐷m
 (3.4) 

VV = 100 − (Vf + VM) (3.5) 

 

Onde: Mf é o percentual mássico de fibra, Mm é o percentual mássico de resina 

(matriz), mf é a massa de fibra (g), mc é a massa total do laminado (g), Df  é a densidade 

volumétrica da fibra, fornecido (g/cm³). Dm é a densidade volumétrica da matriz (g/cm³), Vf 

é o percentual volumétrico de fibra; Vm e Vv são os percentuais volumétricos de resina 

(matriz) e de vazios, respectivamente. 
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3.8  Ensaios Mecânicos  

3.8.1 Ensaio de Impacto por queda de peso  

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 3.15, que possui capacidade máxima de 

impacto de 101 J, e utilizou-se uma altura de queda do peso de 1.03 m e a velocidade do 

impactador foi de 4.5 m/s, o mesmo possui ponta semiesférica com diâmetro de 16 mm e 

dureza 57 HRC. Para este estudo utilizou-se um nível de energia de 61 J para ambas as 

placas, a escolha desta energia ocorreu devido a ser o menor nível de energia onde ocorreu 

a penetração de um dos materiais entre os valores testados (35 J, 46 J e 61 J). Todos os 

ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25°C ±2). 

Figura 3.15 – Maquina de impacto por queda de peso para materiais compósitos 

 



52 

José Lira Braga Neto 

Para a realização do ensaio de impacto utilizou a norma ASTM D7136 (2015) em 

que o tamanho das amostras deve ser de 100 x 150 mm, conforme mostrado na Figura 

3.16, onde para cada ensaio de impacto foi utilizados 5 corpos de prova, estes será utilizado 

no teste de Flexão Após Impacto (FAI). 

Figura 3.16 – Corpo de prova para o ensaio de impacto por queda de peso 

 

Antes da realização dos testes de impacto por queda de peso foi necessária a 

realização de manutenção do equipamento, onde verificar o desgaste das buchas de brosse 

gerando folgas entre elas e os mecanismos de guias, influenciando na energia de impacto, 

com isso foram substituídas por rolamentos lineares. Outra substituição foi os batentes em 

nylon por batentes de borracha que são mais flexíveis e não causando danos ao rolamento 

linear. Para evitar a flutuação dos pesos utilizou-se a fixação por parafusos com arruelas 

em todos os pesos fazendo com que os mesmos se deslocassem unidos evitando vários 

impactos no corpo de prova.  

É conhecido que no ensaio de impacto por queda de peso pode ocorrer que o 

impactador atinja o corpo de prova várias vezes causando múltiplos impactos, e com isso 

um dano excessivo na placa que não é representativo de um único impacto, assim para se 
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evitar esse segundo impacto um obstáculo (placa de madeira) foi colocado manualmente 

entre a ponta do impactador e a placa impactada após a ocorrência do primeiro impacto. 

3.8.1.1 Medição da energia e força de impacto 

A medição da energia aplicada (E) foi feita usando a equação 3.6, onde m é a 

massa do impactador (em kg), g é a aceleração da gravidade (9.81 m/s²) e h é a altura entre 

o impactador e a amostra (1.03 m). 

𝐸 = 𝑚𝑔ℎ (3.6) 

 

Para medir a força exercida na amostra, os corpos de prova foram colados com 

extensômetros (como foi visto na seção 3.6). A partir dos valores de força (F) e com a 

velocidade de impacto (Vo) obtida pela equação 3.7, foi possível calcular os valores de 

velocidade (Vf) desde o primeiro contato do impactador com a amostra até a perda deste 

contato, utilizando a equação 3.8 e também os valores de energia aplicada na amostra (E) 

durante o processo, pela equação 3.9. Nessas equações m, F e t são a massa do 

impactador (em kg), a força medida (em N) durante o ensaio e o tempo de contanto (em s), 

respectivamente. 

 

 

 
 
 

𝑉0 = √2𝑔ℎ (3.7) 

𝑉𝑓 =  𝑉0 −
∫ 𝐹𝑑𝑡

𝑡

0

𝑚
 (3.8) 

𝐸 =  
𝑚(𝑉0

2 − 𝑉𝑓
2)

2
 (3.9) 
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3.8.2 Ensaio de Flexão de quatro pontos. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos da Unidade 

Acadêmica de Engenharia Mecânica (UAEM) da UFCG. Para o ensaio de flexão de quatro 

pontos foi usando uma máquina de ensaio universal da marca Shimadzu modelo AGS-X 5 

kN com capacidade máxima de 5 kN. Figura 3.17 (a). 

A norma utilizada foi ASTM D6272 (2017). As dimensões foram as mesmas para o 

ensaio de impacto de 100 x150 mm², com a face de impacto voltada para cima, a distância 

entre os apoios foi de 130 mm para inferior e de 60 mm para superior como mostra na 

Figura 3.17 (b). A velocidade de deslocamento do atuador da máquina para o ensaio foi 1 

mm/min. Todos os ensaios foram realizados à temperatura ambiente (25°C ±2).  

Figura 3.17 - (a) Máquina de Universal de Ensaios, (b) Ensaio de Flexão 4 pontos  
 

  

(a)  (b)   

Para cálculo da tensão de flexão (σ) e o módulo de elasticidade (E), foram utilizados 

a norma ASTM D6272 (2017), demostrada nas Equações (3.10) para o cálculo para 

deflexão (Df), para tensão de flexão usou a (3.1) já para o módulo de elasticidade usou a 

equação (3.13). 
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Df =
0,23rL2

d
 (3.11) 

σ = (
PL

4bd2
) . [1 −

10,91Dd

L2
] (3.12) 

E = 0,17
L3m

bd3
 (3.13) 

Onde: Df – Deflexão (mm); r – é igual a 0,05 (mm/mm); L – a distância entre apoios (mm); 

σ – é a resistência última à flexão (MPa), P – corresponde a carga (N); b – é a largura do corpo de 

prova (mm); d – é a espessura do corpo de prova (mm); E – é o Módulo de elasticidade (MPa), m – 

é a inclinação da tangente à reta inicial. 

 

3.9  Analise dos Danos  

Analise macroscópica da fratura deve objetivo identificar o modo como estas 

ocorrerão após os ensaios de impacto e flexão 4 pontos, os corpos de prova foram 

avaliados contra a luz em uma caixa adaptada com uma lâmpada incandescente (Figura 

3.18).  Dessa forma, pode-se observar o dano, já que os compósitos estudados são 

translúcidos obtendo uma melhor definição da área danificada. Para calcular a área do dano 

foi utilizado o software IMAGEM J que possibilitou a avaliar o tamanho e a forma do dano. 

Figura 3.18 – Caixa de luz da análise do dano 
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3.10  Visão geral da quantidade de corpos de prova 

 
Na Tabela 3.5 apresenta uma visão geral da quantidade de números de corpos de 

prova utilizado nessa pesquisa, define os ensaios a realizar e as configurações de cada 

corpo de prova para cada caso, sem furo e com furo central e com dois furos ao uma 

distância de 50 mm entre o centro dos furos. 

Tabela 3.5 – Levantamento geral do número de corpos de prova  

Levantamento Geral 

Material Ensaio Quantidades 

Compósito 

sem câmera 

de vácuo  

Densidade e Fração volumétrica  5 unidades  

Flexão 4 pontos 

Sem impacto 5 unidades 

Com furo central 5 unidades 

Com dois furos sem 

impacto 

5 unidades 

Impacto e Flexão Após 

Impacto (FAI) 

Com impacto 5 unidades 

Com dois furos com 

impacto 

5 unidades 

Compósito 

com câmera 

de vácuo  

Densidade e Fração volumétrica  5 unidades 

Flexão 4 pontos 

 Sem impacto 5 unidades 

Com furo central 5 unidades 

Com dois furos  5 unidades 

Impacto e Flexão Após 

Impacto (FAI) 

Com impacto 5 unidades 

Com dois furos com 

impacto 

5 unidades 

TOTAL  60 unidades 
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4 Resultados e Discussões  

 

Neste capitulo, serão apresentados, inicialmente, os resultados óbitos nos ensaios 

de densidade e fração volumétrica. Em seguida serão discutidos os resultados nos ensaios 

de flexão quatro pontos, de impacto por queda de peso (drop test) e o de FAI (flexão após 

impacto). Por fim, as características da fratura dos corpos de prova submetidos aos ensaios 

mecânicos, em nível macroscópico da fratura. 

4.1 Densidade e Fração Volumétrica dos Compósitos  

Os resultados de densidade e a fração volumétrica dos compósitos estão 

apresentados na Tabela 4.1, percebe-se que os valores médios de densidade para o 

Compósito com 9% foram menores em relação ao Compósito com 4%, o que classifica para 

aplicação de estruturas leves e está de acordo com a literatura encontrada como Santos 

(2018) que obteve uma densidade de 1,79 g/cm³ em um laminado com onze camadas de 

tecido de fibra de vidro a base de matriz termofixa. Já Azevedo (2017), utilizou um laminado 

compósito com sete camadas de tecido de fibra de vidro e resina poliéster é foi visto que, a 

densidade foi 1,56 g/cm³ ficando próximo aos compósitos em estudo.  

Tabela 4.1– Densidade e fração volumétrica dos compósitos  

 Densidade 
(g/cm³) 

Teor de fibra 
(%) 

Teor de 
resina (%) 

Teor de vazios 
(%) 

Compósito com 9% 1,38  52,60  37,00  10,40  

Compósito com 4% 1,65  52,60  43,24  4,36  

 

Os resultados para a determinação dos valores médios dos percentuais volumétricos 

de fibra, resina e vazios estão apresentados na Tabela 4.1. Percebe-se que os percentuais 

de fibra foram os mesmos para os dois compósitos e o percentual de matriz no compósito 

4% foi maior em relação ao compósito 9% evidenciando que houve falta de resina no 

processo de laminação. A fração de vazios para o compósito 9% foi elevado comparado ao 

Compósito com 4%, para o Compósito com 4% estão de acordo com trabalhos na literatura 

que foram utilizados mesmo tipo de processo de fabricação. 
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4.2 Ensaios Mecânicos  

 

4.2.1 Flexão em Quatro pontos  

Para avaliar as propriedades de resistência e rigidez do material sem impacto foram 

feitos os ensaios de flexão em quatro pontos sem furo e com furo central de 16 mm que 

serviram de referência, na Figura 4.1 (a) e (b) mostra as curvas medias de Tensão de Flexão 

versus Deformação de Flexão para o Compósito com 9% e o Compósito com 4% 

respetivamente.  

Figura 4.1 – Gráfico médio de Tensão versus Deformação de Flexão: a) Compósito com 9% e b) 
Compósito com 4% 

 

(a) 

 

(b) 
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Na Tabela 4.2 serão apresentados os resultados médios da tensão de flexão, módulo 

de elasticidade e da deformação para os compósitos A e o Compósito com 4% para SFSI, 

CFSI e C2FSI. 

Tabela 4.2 – Valores médios das propriedades mecânicas para os compósitos em SFSI, 
CFSI e C2FSI. 

Material Resistencia Última à Flexão 
(MPa) 

Módulo de Elasticidade 

(GPa)  

Compósito 
com 9% 

SFSI 372 ± 21 22 ± 1,1 

CFSI 333 ± 14 19 ± 1,0 

C2FSI 303 ± 10 18 ± 1,1 

Compósito 
com 4% 

SFSI 407 ± 13 25 ± 1,0 

CFSI 378 ± 18 23 ± 1,1 

C2FSI 354 ± 16 22 ± 1,2 

 

Para o Compósito com 9% verificou-se que houve uma diminuição da resistência à 

flexão de 39 MPa (diferencia de 12%) em relação ao com furo sem impacto (CFSI), quando 

comparamos ao com dois furos e sem impacto (C2FSI) essa diminuição foi de 69 MPa (23%) 

em comparação ao sem furo e sem impacto (SFSI). Para o módulo de elasticidade também 

houve uma redução de 3 GPa (14%) em relação ao CFSI e de 4 GPa e (22%) C2FSI.  

A mesma análise foi feita para o Compósito com 4% e foi evidenciado que houve 

uma redução de 29 MPa que representa uma queda de (7 %) da resistência à flexão em 

relação ao sem furo e sem impacto (SFSI), já para os com dois furos e sem impacto (C2FSI) 

essa redução foi de 53 MPa (15%), no módulo de elasticidade houve uma diminuição de 2 

GPa (10 %) e 3 GPa e (15 %) para CFSI e C2FSI respetivamente. 

Quando comparamos o Compósito com 9% com o Compósito com 4%, vimos que a 

resistência a flexão para SFSI diminuiu 35 MPa (9%) e o módulo de elasticidade foi de 3 GPa 

(13%), para os CFSI 45 MPa (12%) e o módulo de elasticidade 4 GPa (16%), os corpos de 

prova com C2FSI 51 MPa (15%) e a redução do módulo de elasticidade foi 4 GPa (18%), 

indicando que o percentual de vazios e no Compósito com 9% influenciou à queda na 

resistência a flexão e também no módulo de elasticidade. 
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Figura 4.2 – Valores médios de Tensão de Flexão e Módulo de Elasticidade à Flexão sem 
Impacto  

 
(a) 

 
(b) 

4.2.1.1 Análise do dano por flexão em quatro pontos sem impacto 

As Figuras 4.3 e 4.4 mostram os danos causados pelo o ensaio de flexão de 4 pontos 

em compósitos Sem Furo e Sem Impacto (SFSI), é possível ver que os compósitos 

apresentaram o mesmo modo de falha, que ocorreu nos pinos de carga, na face superior, 

observa-se que ocorreu delaminação entre as camadas e fissura da matriz que se estendeu 

por toda largura da placa. Já na face inferior, ocorreu delaminação, fissura de matriz e ruptura 

de fibras que se propagou até as bordas. O mesmo comportamento foi observando por 

Cromer (2010). 
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Figura 4.3 – Dano por flexão em quatro pontos na placa SFSI Compósito com 9% (a) face 
superior e (b) face inferior  

      

(a)      (b) 

Figura 4.4 – Dano por flexão em quatro pontos na placa SFSI Compósito com 4% (a) face 
superior e (b) face inferior  

     

          (a)         (b) 
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Nas Figuras 4.5 e 4.6 mostra o dano por flexão na placa sem impacto com furo 

central de 16mm. Observa-se que dano inicia no concentrador de tensão e se estende até 

as bordas da placa, a presença de delaminação dando na parte na impactada como na parte 

após impacto, nota-se também a fissura de matriz na parte oposta ao impacto e na Figura 

4.6 a parte superior ocorre uma área de delaminação próximo ao furo, fissura da matriz e 

ruptura de fibra.  

 

Figura 4.5 – Dano por flexão em quatro pontos na placa CFSI Compósito com 9% (a) face 
superior e (b) face inferior. 

 

     

(a)     (b) 
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Figura 4.6 – Dano por flexão em quatro pontos na placa CFSI Compósito com 4% (a) face 
superior e (b) face inferior. 

   (a 

(a) (b) 

 

Já nas Figuras 4.7 e 4.8 caracteriza o dano nas placas com dois furos e sem impacto 

(C2FSI) após ensaios de flexão 4 pontos, apresentam o mesmo comportamento quanto à 

fratura para as placas com furo (CFSI) para os compósitos com 9% e 4% 
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Figura 4.7 – Dano por flexão em quatro pontos na placa C2FSI Compósito com 9% (a) face 
superior e (b) face inferior 

.      

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)     (b) 
Figura 4.8 – Dano por flexão em quatro pontos na placa C2FSI Compósito com 4%: (a) 

face superior e (b) face inferior. 

 
(a)                                    (b) 
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4.2.2 Ensaio de resistência ao impacto  

No ensaio de impacto de queda de peso “Drop Test”, foram analisadas através das 

curvas de força versus o tempo e da energia absorvida dos compósitos em estudo, como 

mostras as Figuras 4.9 (a) e (b), onde as curvas representam um comportamento típico para 

impacto em matérias compósitos. Os valores estão apresentados na Tabela 4.3. 

Figura 4.9 – Curvas de Força e Energia versus o Tempo: (a) Sem Furo e (b) Com dois 
Furos.  

  

(a) 

  

(b) 

As curvas de Força versus o Tempo e de Energia com e sem furo mostram que a 

força máxima para o Compósito com 9% foi menor em relação ao Compósito com 4%. Na 
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Tabela 4.3 demostram os valores médios de força máxima e energia absorvida pelos 

compósitos com dois furos ou sem furos. 

Tabela 4.3 – Resultados experimentais para testes impacto. 

 

Material Força Máxima (N)  Energia Absorvida (J) 

Compósito 
com 9% 

SFCI 4358 31 

C2FCI 4108 34 

Compósito 
com 4% 

SFCI 5415 54 

C2FCI 5126 59 

Para os laminados sem furo observou que a força máxima de impacto foi menor para 

o Compósito com 9% em relação ao Compósito com 4%, uma redução de 1057 N (24%), 

quando comparamos os compósitos com dois furos observou o mesmo comportamento dos 

compósitos sem furo, havendo uma redução de 1018 N (25%) na força máxima de impacto, 

o que está de acordo com os resultados obtidos por Santos et al. (2017), que obteve também 

resultados mais baixos para os laminados com furos em relação aos compósitos sem furo. 

A energia de impacto corresponde o valor máximo da curva e após há uma redução 

na energia atingindo um valor constante que determina a energia de absorvida pelo o corpo 

de prova. Na Tabela 4.3, observa que a energia absorvida para o Compósito com 9% foi 

menor, uma redução de 23 J (48%) em relação ao Compósito com 4%, não havendo 

perfuração total e tento uma energia dissipada elevada, evidenciando um amortecimento do 

Compósito com 9% em virtude do percentual de vazios, como foi observada por Arthurs et. 

al (2015) que o elevado percentual de vazios podem induzir um tipo de amortecimento.  

Para os compósitos com dois furos (C2FCI) a energia absorvida foi maior em relação 

aos compósitos sem furo (SFCI), como foi mostrada por Amaro et al. (2013) que a presença 

dos furos aumenta a energia absorvida. Ainda na Tabela 4.3 pode observar que a energia 

absorvida para o Compósito com 4% foi maior 25 J (43%) em relação ao Compósito com 

9%, chegando próximo ao pico máximo, isto está relacionado, a perfuração completa 

decorrente ao único impacto.  
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4.2.2.1 Danos por impacto  

A Tabela 4.4 apresenta um comparativo da analise visual para os compósitos em 

estudo. Percebe-se que para ambos compósitos houve delaminação, ruptura de fibras e 

fissuras de matriz para energia de 61 J. Além disso, a perfuração total ocorreu para o 

compósito com menor percentual de vazios. 

Tabela 4.4 – Tipos de danos encontrados nos compósitos em estudo 

 Compósito com 9% Compósito com 4% 

Energia 61 J 61 J 

Nº de impactos 1 1 

Delaminação     

Ruptura de fibra     

Fissuras de matriz     

Penetração    

 

Para avaliar os danos causados por impacto nos compósitos em estudo, as placas 

foram fotografadas do lado impactado e do lado oposto ao impacto. Na Figura 4.10 mostra o 

dano produzido pelo único impacto no Compósito com 9% sem furo (SFCI), onde observou 

no ponto de impacto fissuras de matriz, delaminação que se espalhou por toda amostra e 

quebra de fibra nas primeiras camadas, ainda podemos observar que não houve perfuração 

total.  
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Figura 4.10 – Dano por impacto em Compósito com 9% SFCI: (a) lado impactado (b) lado oposto 

ao impacto. 

 
(a) 

 
(b) 

 

Na Figura 4.11, mostra o Compósito com 9% com dois furos (C2FCI), o dano 

causado pelo único impacto foi maior em relação ao sem furo (SFCI), quebra de fibra, 

fissuração de matriz, levando até as duas extremidades laterais do corpo de prova, visto que, 

com a presença dos furos o dano se propagou entre eles e não havendo perfuração total. 

No entanto a delaminção também se espalhou por toda amostra, como foi visto nos sem furo 

(SFCI).  
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Figura 4.11 - Dano por impacto em Compósito com 9% C2FCI: (a) lado impactado (b) lado 
oposto ao impacto. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Na Figura 4.12, o resultado do dano com único impacto para os compósitos onde 

houve perfuração total do corpo de prova, sendo assim, a energia de impacto foi suficiente 

para promover a perfuração do material. A área de delaminação na parte impactada foi maior 

que na parte oposta ao impacto, isso se dá devido ao fato que essa área está próxima a zona 

de impacto, também observa fissura de matriz e ruptura de fibra. Na face oposta ao impacto 

também houve delaminação próximo da zona de impacto, ruptura de fibra devido a 

penetração total do impactador e a presença de fissuras na matriz. Esse mesmo 

comportamento foi observado por Santos et al. (2020), Azevedo et al. (2018), Santos et al. 

(2017).  
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Figura 4.12 – Dano por impacto no Compósito com 4% SFCI: (a) lado impactado, (b) lado oposto 

ao impacto. 

 
 (a) 

 
(b) 

Para os corpos de prova C2FCI a área do dano foi maior em comparação ao sem 

furo, a presença dos furos aumenta a energia absorvida em consequência aos danos 

internos como se mostra na Figura 4.13 (a), também se verificou a presença de fissuração 

de matriz nas camadas externas que inicia no ponto de impacto e se propaga em direção ao 

furo, bem com a ruptura da fibra devido a perfuração total das camadas. Na Figura 4.13 (b) 

percebe-se que houve delaminação no ponto de impacto e fissuração da matriz também é 

possível observar um grande ressalto, devido a penetração total do impactador, ocasionando 

a ruptura total das camadas de fibra. O mesmo modo de falha encontrados nos estudos de 

Amaro et al. (2016), Santos et al. (2017). 
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Figura 4.13 – Dano por impacto em Compósito com 4% C2FCI: (a) lado comprimido (b) lado 
tracionado 

 
 (a) 

 
(b) 

 

Na Tabela 4.5 os valores da área dano, para os compósitos A e B, nas duas 

configurações (SFCI e C2FCI), utilizando o software IMAGE J. Verificou-se a área do dano 

foi medida no lado impactado e do lado oposto ao impacto. 

Tabela 4.5 – Área do dano provocada por impacto nos compósitos com 9% e 4% 

 

Material Lado impactado (cm²) Lado oposto ao impacto 

(cm²) 

Compósito 
com 9% 

SFCI 45,1 42,5 

C2FCI 78,7 65,9 

Compósito 
com 4% 

SFCI 10,2 9,3 

C2FCI 39,4 37,1 
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Observa-se no Compósito com 9% à área do dano de impacto para C2FCI foi maior 

do que o SFCI, é justificado pela presença dos concentradores de tensão que influenciou o 

dano até as bordas do corpo de prova, com uma variação na área danificada de 33,6 cm² 

para o lado impactado e de 23,3 cm² para o lado oposto ao impacto.  

Do mesmo modo foi visualizado para os compósitos B, com uma variação de área 

danificada 29,2 cm² para o lado do impacto e de 27,8 cm² para o lado após impacto, como 

já foi citado anteriormente este aumento da área do dano se dá o fato que o contorno dos 

danos são alterados devido à presença dos furos. Como foi visto por Amaro et al. (2016) que 

a área delaminada aumenta para os laminados com dois furos. Outro fator observado é que 

o Compósito com 9% à área foi maior que ao Compósito com 4%, indicando que um alto 

percentual de vazios pode influenciar também na área do dano.  

 

4.2.3 Analise da Resistência Residual de Flexão Após Impacto (FAI)  

Nesta seção serão apresentados os resultados da resistência residual de flexão após 

impacto (FAI), para os compósitos A e Compósito com 4%.  Na Figura 4.14 (a) e (b) o 

comparativo das curvas medias da Tensão versus de Deformação de Flexão após impacto 

para os compósitos em estudo, percebe-se que os dois compósitos, assim como foi obtido 

para as amostras de referência, também possuíram comportamento linear até a metade do 

ensaio.  
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Figura 4.14 – Curva Tensão de Flexão versus Deformação de Flexão após Impacto: a) 
Compósito com 9% e b) Compósito com 4%  

 

(a) 

 
(b) 

 

A Tabela 4.6, apresenta os valores médios de tensão última de flexão e módulo de 

elasticidade antes e após impacto para os compósitos com 9% e 4%. Como ocorreu nos 

ensaios de flexão sem impacto, observa-se que o Compósito com 9% obteve menores 
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valores de tensão última à flexão e de módulo de elasticidade em comparação ao Compósito 

com 4%. 

Tabela 4.6 – Valores médios das propriedades mecânicas e após impacto em compósitos 
com 9% e 4% 

Material Tensão Última à Flexão (MPa) Módulo de Elasticidade 

(GPa)  

Compósito 
com 9% 

SFSI 372 ± 21 22 ± 1,1 

CFSI 333 ± 14 19 ± 1,1 

C2FSI 303 ± 10 18 ± 1,1 

SFCI 282 ± 23 16 ± 1,1 

C2FCI 265 ± 12 17 ± 1,0 

Compósito 
com 4% 

SFSI 407 ± 13 25 ± 1,1 

CFSI 378 ± 18 23 ± 1,1 

C2FSI 354 ± 13 22 ± 1,2 

SFCI 321 ± 16 20 ± 1,2 

C2FCI 307 ± 12 19 ± 1,1 

 

Na Figura 4.15 (a) apresenta o gráfico de tensão de flexão com e sem impacto para 

o Compósito com 9% e Compósito com 4%. Analisando separados os compósitos com 9% 

e 4% sem e com impacto observou que perda da resistência e rigidez foi maior para os 

corpos de prova com impacto, foi de 90,25 MPa (diferencia em percentual 32% ) para o 

Compósito com 9%, já para o Compósito com 4% essa perda foi 86,19 MPa (diferencia em 

percentual 27 %), essa perda é justificado por apresentar o dano por impacto, como visto por 

Hartn et al. (2017), Cromer et al. (2010).  Quando comparamos o Compósito com 9% com o 

Compósito com 4% percebe-se que houve uma redução de 39 MPa que corresponde à 14% 

de perda. Na Figura 4.15 (b) mostra o módulo de elasticidade após impacto, obteve uma 

redução no valor médio de 6,30 GPa, sendo a diferença de percentual de 42% comparado 

ao Compósito com 4%.  
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Figura 4.15 - Tensão de Flexão e Módulo de Elasticidade em Flexão sem e com Impacto. 

 
(a) 

 

(b) 

Analisando dano por impacto dos compósitos em estudo, como visto no item 4.2.2.1 

o Compósito com 9% não houve perfuração total com único impacto, não sendo possível 

comparar o comportamento do concentrador de tensão em relação ao sem furo e com 

impacto (SFCI). Para o Compósito com 4% gerou perfuração total com único impacto, foi 

possível comparar entre as amostras sem furo com impacto (SFCI) e com furo e sem impacto 

(CFSI).  

Na Figura 4.16 mostra os valores de Tensão de Flexão, e Módulo de Elasticidades 

à Flexão para os compósitos Sem Furo e Sem Impacto (SFSI), Sem Furo e com Impacto 
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(SFCI) e os Com Furo e Sem Impacto (CFSI), obtidos no ensaio de flexão de antes e após 

impacto. 

Figura 4.16 - Tensão de Flexão e Módulo de Elasticidade à Flexão sem e com impacto e com 
furo sem impacto. 

 

(a) 

 

(b) 

Como foi citado anteriormente no item 4.2.1, para o Compósito com 9% e o 

compósitos B, houve uma redução da resistência residual para SFSI para SFCI. Para o 

Compósito com 9%, quando comparamos o SFCI com CFSI houve uma perda foi 51 MPa 

(18%) visto que, no compósito não apresentou perfuração total. Já para o Compósito com 

4% Sem Furo Com Impacto (SFCI) a resistência a flexão e reduziu 57 MPa (19%) em 

comparação aos compósitos com CFSI. Essa redução indica que os danos (como 
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delaminação, por exemplo ), provocados por impacto são mais severos em comparação aos 

furos usinados (sem delaminação), como foi visto por Amaro et al.(2011) que foi encontrada 

uma diminuição da carga em função ao aumento do tamanho das delaminação afetando o 

comportamento à flexão dos compósitos. 

Na figura 4.16 (b), observa que o módulo para o Compósito com 9% sem furo e sem 

impacto (SFSI) foi menor, com uma perda de 6 GPa (36 %) diferencia percentual quando 

comparado ao CFSI é de 3 GPa (19 %) para SFCI. Para o Compósito com 4% é possível 

observar que também no módulo de elasticidade foi menor 3 GPa ( 15 %) SFCI e de 1 GPa 

(4%) para CFSI, essa redução no módulo de elasticidade de flexão após impacto se 

correlaciona com a formação do dano por impacto, que diminuiu as propriedades mecânicas. 

Outro dado analisado foi um comparativo entre os compósitos sem furo e sem 

impacto (SFSI) e com dois furos com e sem impacto (C2FSI e C2FCI), para os dois 

compósitos, essa análise foi de igual ao caso anterior. Na Figura 4.17 apresentam os gráficos 

para Tensão de Flexão (a) e o Módulo de Elasticidade (b) para os compósitos sem furo e 

sem impacto (SFSI), com dois furos e sem impacto (C2FSI) e com dois furos e impacto 

(C2FCI). 

Observa-se que a tensão diminuiu de forma significativa para os compósitos com 

dois furos e com impacto (C2FCI) em relação aos compósitos sem furo e sem impacto (SFSI), 

essa redução foi de 107 MPa (40%) para o Compósito com 9%,  foi de 100 MPa (32 %) para 

o Compósito com 4%, essa perda de carga é justificada pelos dois furos e também pelo dano 

ocasionado por impacto. Quando comparamos os compósitos com dois furos com e sem 

impacto há uma redução de 38 MPa (14 %) e de 47 MPa (15%) para o Compósito com 9% 

e Compósito com 4% respectivamente, demostrando que o dano influenciou para a redução 

na tensão. 
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Figura 4.17 – Tensão de Flexão e Módulo de Elasticidade à Flexão sem impacto e com dois 
furos com e sem impacto. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Com relação ao módulo de elasticidade apresentou menor módulo em relação ao 

com 2 furos e sem impacto (C2FSI), sendo essa diferença de 14 % e quando comparamos 

com os compósitos sem furo e sem impacto (SFSI) essa diferença fica ainda maior cerca de 

18 %. Essa diferença mostra que houve uma perda de rigidez para os C2FCI. 
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4.2.3.1  Análise do dano de flexão após impacto (FAI) 

Analisando as imagens dos danos mostram que as fraturas para as placas sem furo 

e com impacto (SFCI) (Figuras 4.18 e 4.19) e as com 2 furos e com impacto (C2FCI) (Figura 

4.20 e 4.21), percebe-se características semelhantes do tipo de fratura para as placas com 

furo e sem impacto e com 2 furos e sem impacto. Observa-se que há delaminação entre as 

camadas e fissura de matriz e na face impactada houve ruptura fibra mais acentuada, na 

qual se verificou que o dano se propaga na direção do furo diminuindo seu efeito ao longo 

da amostra. Além disso, vale salientar que este é um resultado interessante, pois demonstra 

que nos casos onde já existe a presença de furos próximos ao ponto de impacto a diminuição 

da resistência ocorre muito mais por conta da concentração de tensão ocasionada pelo furo 

central, considerando essas analises, pode-se dizer que é possível prever o comportamento 

do material com alguma precisão para situações reais, apesar de ser necessário fazer 

maiores investigações para outras situações de uso. 

Figura 4.18 – Dano por flexão em quatro pontos após do impacto na placa SFSI Compósito 
com 9% (a) face de impacto e (b) face de oposta ao impacto. 

 

 

                                             (a) 

 

                               (b) 
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Figura 4.19– Dano por flexão em quatro pontos após do impacto na placa SFSI Compósito 
com 4% (a) face de impacto e (b) face de oposta ao impacto. 

 

 

       (a) 

 

                             (b) 

Figura 4.20 – Dano por flexão em quatro pontos após do impacto na placa C2FCI Compósito 
com 9% (a) face de impacto e (b) face de oposta ao impacto. 

  

                 (a) 

 

                              (b) 
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Figura 4.21 – Dano por flexão em quatro pontos após do impacto na placa C2FCI Compósito 

com 4% (a) face de impacto e (b) face de oposta ao impacto 

 
                         (a) 

 
(b) 

 

4.2.4 Fator de Concentração de Tensões  

Como foi visto no tópico 4.2.4 percebe-se uma perda da resistência e da rigidez nos 

laminados com o aumento do percentual de vazios, isso também ocorre com a presença das 

concentrações de tensões, conforme se verifica nos laminados com furo central (CFSI) e 

com a presença de dois furos sem impacto (C2FSI) e se torna mais pronunciado com a 

aplicação do impacto ao material, caso avaliado para os laminados sem furo e impactados 

(SFCI) e com dois furos e impactados (C2FCI). 

Outra forma de analisar a preda da resistência e rigidez é avaliando o fator de 

concentração de tensão (K), K pode ser definido pela razão entre as resistências a flexão do 

material (ult). A partir dos valores obtidos é possível visualizar os efeitos que influenciam no 

valor de K. Para o caso do laminado sem furo e com impacto (SFCI), o aumento no fator de 

concentração de tensão é influenciado tanto pela existência do furo central causado pelo 

impactador quanto pelo dano (equação 4.1) onde PCFSI e PD representam a parcela de 

acréscimo no fator de concentração de tensão do furo central criado pelo impactador e do 

dano propagado na amostra, respectivamente. 
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KSFSI/SFCI =  
σSFSI

σSFCI
= 1 + PCFSI + PD (4.1) 

Com o intuito de se obter somente o valor de PCFSI, pode-se calcular o fator de 

concentração de tensão considerando os resultados da amostra com furo central (CFSI) pela 

equação 4.2.  

 

 

Para o caso aqui estudado, estes valores se encontram na tabela 4.7 e na Figura 

4.22, onde se percebe que o efeito da concentração de tensão do furo central (PCFSI) é de 

8% para o laminado com 4% e 11% para o laminado com 9%, obtendo-se uma média de 

10%, com este valor e sabendo que KSFSI/SFCI é 1.3 em média, pode-se calcular com a 

equação 4.1 a parcela de influência relacionada ao dano (PD) no fator de concentração de 

tensão do material impactado (KSFSI/SFCI), obtendo-se um valor de 20%. Conforme se verifica, 

o dano é o elemento de maior responsabilidade pela perda na resistência dos laminados aqui 

estudados. 

Tabela 4.7 – Fatores de concentração de tensão (K) para os Compósitos com 9% e 4%, 
devido ao impacto e/ou devido aos furos. 

 

 K = l/c 

Material SFSI CFSI C2FSI 

Compósito 
com 9% 

SFSI 1.11 ± 0.08 — — 

C2FSI 1.23 ± 0.08 — — 

SFCI 1.32 ± 0.09 1.18 ± 0.07 — 

C2FSI 1.41 ± 0.1 1.26 ± 0.08 1.14 ± 0.06 

Compósito 
com 4% 

SFCI 1.08 ± 0.06 — — 

C2FSI 1.18 ± 0.07 — — 

SFCI 1.27 ± 0.07 1.18 ± 0.07 — 

C2FSI 1.33 ± 0.07 1.23 ± 0.08 1.12± 0.07 

Figura 4.22 – Fator de concentração (K) para os compósitos com 9% e 4% sem furo e sem 
impacto 
 

KSFSI/CFSI =  
σSFSI

σCFSI
= 1 + PCFSI (4.2) 
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*Os sub-índices l e c representam a posição da linha e da coluna considerando a sua posição 
na tabela, na qual se obtêm a razão entre as tensões últimas de cada caso ensaiado, 
respectivamente. 
 

Uma outra forma de verificar o efeito do dano é pela equação 4.3 que obtêm o fator 

de concentração de tensão entre o material com furo central (CFSI) e o material impactado 

(NHI), neste caso o acréscimo da concentração de tensão se deve unicamente a PD e aqui 

se obteve um valor de 18% independente do percentual de vazios. Este valor é próximo ao 

obtido na equação 4.1 (PD = 20%), e considerando o desvio padrão dos valores de K, pode-

se dizer que o resultado está condizente com o valor obtido anteriormente. 

KCFSI/SFCI =  
σCFSI

σSFCI
= 1 + PD (4.3) 

 

Outro aspecto que pode ser avaliado na tabela 4.7 é a possibilidade de 

desmembramento dos efeitos do dano propagado na amostra e das concentrações de tensão 

dos furos laterais e do furo central formado pelo impactador (equação 4.4). Neste caso, além 

dos acréscimos no fator de concentração de tensão do furo central (PCFSI) e do dano (PD) 

também se tem um termo relacionado a existência dos furos laterais (PC2FSI). Com os valores 

obtidos na tabela 4.7, encontra-se um acréscimo em KSFSI/C2FCI de 33% para WG-4% e 41% 

para WG-9%, com média de 37%. A partir deste resultado, e avaliando os outros efeitos 

pelas equações 4.5 a 4.8 é possível calcular os acréscimos individuais de cada fenômeno 

(dano, furo central e furos laterais).  
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KSFSI/C2FCI =  
σSFSI

σC2FCI
= 1 + PSFSI +  PC2FSI + PD 

(4.4) 

KCFSI/C2FCI =  
σSFSI

σC2FCI
= 1 + PC2FSI + PD (4.5) 

KCFSI/C2FCI =  
σCFSI

σC2FCI
= 1 + PC2FSI + PD (4.6) 

KC2FSI/C2FCI =  
σC2FSI

σC2FCI
= 1 + PCFSI+PD (4.7) 

KSFSI/C2FSI =  
σSFSI

σC2FSI
= 1 + PC2FSI (4.8) 

 

Onde se verifica que, para este caso, o dano só contribuiu no aumento do fator de 

concentração de tensões em 5%, enquanto que os furos laterais contribuíram no aumento 

da concentração de tensões e consequentemente na diminuição da resistência do material 

em 20%. Já o efeito do furo formado pelo impactador aumentou a concentração de tensão 

em 9%, o que é próximo ao valor obtido para o material sem a presença de furos laterais na 

qual se obteve 8%. 

Figura 4.23 – Fator de concentração (K) para os compósitos com 9% e 4%. (a) com furo e 
sem impacto e (b) com 2 furos e sem impacto 

 

 
       (a) 

 
(b) 

Uma explicação para o fato do dano ter tido pouca influência no laminado com dois 

furos laterais pode estar relacionado ao que foi dito no item 4.2.2, na qual se verificava que 

o dano se propaga na direção do furo diminuindo seu efeito ao longo da amostra. Além disso, 
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vale salientar que este é um resultado interessante, pois demonstra que nos casos onde já 

existe a presença de furos próximos ao ponto de impacto a diminuição da resistência ocorre 

muito mais por conta da concentração de tensão ocasionada pelo furo central, considerando 

essas analises, pode-se dizer que é possível prever o comportamento do material com 

alguma precisão para situações reais, apesar de ser necessário fazer maiores investigações 

para outras situações de uso. 
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5 Conclusões  

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que: 

 

  A densidade do Compósito com 9% de vazios foi menor do Compósito com 

4% de vazios comprovando que os altos percentuais de vazios diminuem a 

densidade do material. 

  

 A fração de fibras nos dois compósitos foram as mesmas e a fração de matriz 

do Compósito com 9% foi menor em relação ao Compósito com 4% 

evidenciando que houve falta de matriz e com isso gerando uma fração de 

vazios elevado. 

 

  O compósito com menor percentual de vazios possui maior resistência e 

rigidez a flexão quando comparado ao compósito com maior percentual de 

vazios antes do impacto. 

 

 O compósito com maior percentual de vazios e com dois furos apresentam 

menor resistência e rigidez a flexão do que os compósitos com menor 

percentual de vazios. 

 

  O Compósito com 9% SFCI apresentou uma redução na força de impacto em 

relação ao Compósito com 4%, o mesmo fato observado para o C2FCI. 

 

 O Compósito com 9% à energia absorvida foi menor, fazendo com que a 

energia não fosse suficiente para a perfurar corpo de prova.  

 

 A energia absorvida foi maior para o Compósito com 4%, perfurando o corpo 

de prova a uma energia de 61 J. 
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  O dano produzido pelo impacto no Compósito com 9% SFCI e C2FCI gerou 

uma grande área de delaminação, fissuras de matriz e quebra de matriz que 

se estendeu até as laterais do corpo de prova. 

 

 No Compósito com 4% SFCI e C2FCI a área do dano se concentrou na região 

de impacto também se verificou delaminação, fissuras de matriz e quebra de 

matriz e perfuração total nos corpos de prova. 

 

  A resistência à flexão após impacto e o módulo de flexão mostrou que, para 

as amostras com percentual de vazios elevado, são sensíveis ao conteúdo de 

vazios. 

 

  O Compósito com 9% de vazios não foi possível fazer uma comparação entre 

o com furo central de mesmo diâmetro do impactor.  

 

 Para o Compósito com 4% o dano gerado pelo impacto houve uma redução 

de 18% em comparação aos corpos de prova com CFSI. Indicando que os 

danos provocados por impacto, são mais sensíveis do que um concentrador 

de tensão com o mesmo diâmetro do impactador;  

 

  Os corpos de prova com C2FCI apresentaram uma diminuição na tensão à 

flexão, justificado pelo a presença dos furos. Para o Compósito com 4% o 

dano ocasionado pelo impacto gerou um terceiro furo. 

 

 Os danos por flexão após impacto no SFSI ocorreram na linha de tensão e 

estão de acordo o com a literatura; 

 

 Quando ao comportamento a fratura dos compósitos com SFCI, CFSI, C2FSI 

e C2FCI, apresentaram fatura semelhantes iniciando no concentrador de 

tensão e se estende até a borda da placa, com modo de falha predominante 

fissuração de matriz, ruptura de fibra e delaminação. 
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6 Sugestões para Trabalhos Futuros  

 

 Fazer uma análise através de elementos infinitos; 

 Fazer um comparativo com outros tipos de reforços (fibra de kevlar e fibra de 

carbono): 

 Utilizar maiores energia de impacto 

 Utilizar outras técnicas de inspeção do dano como por exemplo C-Scan ou 

termografia;  
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