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Resumo  

Aliando as propriedades mecânicas e as diferentes aplicações estruturais 

dos materiais compósitos híbridos surge um interesse em buscar resultados que 

avaliem algumas de suas propriedades mecânicas. Diante disso, esta tese tem 

como objetivo fazer uma análise experimental e analítica para determinar a 

resistência residual à flexão pós impacto com e sem concentração de tensão, o 

fator de concentração de tensão e modelar matematicamente esse 

comportamento por meio de equações empíricas. Desenvolveu-se dois tipos de 

laminados compósitos de matriz polimérica, ambos com onze camadas, sendo 

um compósito híbrido intraply/yarn constituído de oito camadas de tecido 

bidirecional com fibra de vidro-E  e três camadas de tecido bidirecional de mecha 

híbrida kevlar/vidro-E (LHKV) localizadas nas extremidades e no centro do 

laminado, submetido as energias de impacto de 77 e 101 J, e um segundo 

laminado reforçado apenas por tecido bidirecional de vidro-E (LFV) submetido 

as energias de impacto de 46 e 62 J. Fez-se uma comparação da presença da 

descontinuidade geométrica (furo de 16 mm) no centro dos corpos de provas 

para a resistência a flexão antes e pós impacto, para avaliar o efeito do 

concentrador de tensão, da hibridização e formação do dano. Os resultados 

experimentais mostraram que o tecido de mecha híbrida melhorou a resistência 

ao impacto suportando uma maior sequência de impactos de alta energia quando 

comparado a outros trabalhos na literatura, apresentando uma redução da área 

do dano, com baixa delaminação permitindo a possibilidade de reparo, bem 

como a recuperação de suas propriedades residuais. Pode-se afirmar também 

que os vazios, numa concentração em torno de 10%, trouxe melhoria na 

resistência ao impacto nos laminados aqui estudados em relação a outros da 

literatura. 

 

Palavras-chave: Impacto Drop Test, Flexão Pós Impacto, Compósito 

Intraply/Yarn, Concentração de Tensão, Dano. 

 

  



ii 
 

Cunha, R. A. D. Mechanical Behavior of Low-velocity Impact Intraply/Yarn 

Composite in Presence of Stress Concentration: An Experimental and 

Analytical Analysis. 2020. 119 p.  Doctoral Thesis in Mechanical Engineering - 

Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2020. 

 

 

Abstract 

Combining the mechanical properties and the different structural 

applications of hybrid composite materials, there is an interest in seeking results 

that evaluate some of their mechanical properties. Therefore, this thesis aims to 

make an experimental and analytical analysis to determine the residual 

resistance to flexion after impact with and without stress concentration, the stress 

concentration factor and to model this behavior mathematically using empirical 

equations. Two types of composite laminates of polymeric matrix were 

developed, both with eleven layers, being an intraply/yarn hybrid composite 

consisting of eight layers of bidirectional fabric with E-glass fiber and three layers 

of bidirectional fabric from hybrid kevlar/glass- E (LHKV) located at the ends and 

center of the laminate, subjected to the impact energies of 77 and 101 J, and a 

second laminate reinforced only by bidirectional E-glass fabric (LFV) subjected 

to the impact energies of 46 and 62 J A comparison was made of the presence 

of geometric discontinuity (16 mm hole) in the center of the specimens for flexural 

strength before and after impact, to assess the effect of the stress concentrator, 

hybridization and damage formation. The experimental results showed that the 

hybrid woven fabric improved the impact resistance, supporting a greater 

sequence of high energy impacts when compared to other works in the literature, 

presenting a reduction of the damage area, with low delamination allowing the 

possibility of repair, as well as the recovery of its residual properties. It can also 

be said that the voids, in a concentration around 10%, brought an improvement 

in the impact resistance in the laminates studied here in relation to others in the 

literature. 

 

Keywords: Drop Test Impact, Flexural After Impact, Intraply/Yarn Composite, 

Stress Concentration, Damage.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria aeroespacial, automobilística, construção civil, petrolífera e 

esportiva necessitam de materiais que apresentem propriedades que atendam 

seus requisitos de projeto (mecânicas, térmicas, químicas) e que tenham 

custo/benefício compatível com sua aplicação. Diante disso, os materiais 

compósitos surgem como alternativas para essas indústrias pela sua 

versatilidade em propriedade e possibilidade de adaptação no custo. 

Gay (1991), traz como definição que compósito polimérico é formado por 

diferentes materiais, que ao ser analisado macroscopicamente, este é 

homogêneo, formado por fibras, sendo essas utilizadas em uma das fases do 

material denominada de reforço. Outra fase do compósito é a matriz que tem a 

função aglutinante, e faz com que o reforço trabalhe de forma integrada, 

suportando os esforços mecânicos (LEVY e PARDINI, 2006).  

Fibras de vidro, de carbono e a Kevlar são reforços que estão sendo 

cada vez mais empregados nas aplicações estruturais, devido a sua capacidade 

de absorção de energia e resistência específica. Contudo, Mars et al. (2018), 

afirmam que os compósitos reforçados podem fibras pode sofrer diferentes 

danos, dos quais os causados por impacto de baixa velocidade são considerado 

como um dos mais perigosos, porque podem induzir danos internos, algumas 

vezes não são vistos a olho nu, levando a uma redução significativa da 

resistência da estrutura. 

Diante disso, muitos pesquisadores, Gliszczynski et al., (2019), Jing et 

al. 2019, Krollmann et al., (2019), He et al., (2019), Sadeghi et al., (2019) 

estudaram o comportamento de materiais compósitos submetidos a impacto de 

baixa velocidade. Segundo Salvetti et al. 2018, os danos em laminados 

compósitos submetidos a impacto de baixa velocidade alteram substancialmente 

a resposta do material, tais danos são caracterizados como: fissura na matriz 

(trincas), falha de fibra e delaminação. 

Além dos danos causados nos laminados compósitos pela ação de 

impacto, outro fator importante para investigar é a presença de descontinuidades 

geométricas, vários estudos já foram realizados com o intuito de analisar a 

presença de descontinuidades (furos ou entalhes) em termos de comportamento 
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mecânico (Moure et al., 2015, Moure et al., 2016, Cunningham et al., 2015) mas 

ainda há poucos estudos relacionados com impacto de baixa velocidade com 

concentração de tensões (SANTOS et al., 2017a). 

Além da questão dos danos, outro ponto que necessita de pesquisa é a 

existência de concentradores de tensão, para Amaro et al. (2013) são 

necessários, em muitas estruturas abertura de furos para passem de fios 

elétricos, tubos hidráulicos para montagem e manutenção. A presença desses 

componentes resulta em alto gradiente de tensão na vizinhança de suas bordas 

e o gradiente de tensão dependerá das condições do material (reforço e matriz), 

orientação da fibra e da sequência de empilhamento do laminado. 

Moure et al. (2015) afirmam que a presença de um furo em um laminado 

está associada a dois tipos de tensão: a concentração de tensão devido ao furo 

e as tensões em torno dele. Esses dois fenômenos produzem uma mudança nos 

mecanismos de falha e uma redução de resistência do laminado, em 

comparação com um laminado sem furo. 

Muitos pesquisadores investigam o comportamento dos compósitos 

após serem submetidos a impacto, como o FAI (Flexural After Impact). Com isso, 

Balakrishnan et al. (2019) afirmam que os danos gerados pelos parâmetros de 

processamento dos compósitos podem influenciar na força de impacto. Assim, é 

necessário identificar os parâmetros de processamento e seus efeitos na 

resistência à flexão residual após o impacto (FAI). 

Patel et al., (2018) teorizam que para ter confiabilidade nas respostas de 

impacto de baixa velocidade em estruturas laminadas as propriedades do 

material e a velocidade do impacto precisam ser modeladas 

computacionalmente, além de ter confiabilidade do alvo nos compósitos, levando 

em consideração à carga de impacto de acordo com os padrões internacionais. 

Diante desse contexto, esta tese utilizou para estudo dois laminados 

compósitos constituídos de matriz polimérica Derakane 411-350, sendo um 

contendo apenas tecidos de fibras de vidro-E, e outro laminado híbrido reforçado 

por tecido de mecha híbrida kevlar-49/vidro e tecido de fibra de vidro-E, numa 

configuração intraply/yarn (hibridização na mecha da fibra) com e sem 

descontinuidade geométrica, de forma que esses foram submetidos a impactos 

de baixa velocidade. Utilizou-se 46 J, 62 J, 77 J e 101 J de energia, usando uma 

máquina de ensaios do tipo Drop Test. 
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Os compósitos estudados foram ensaiados para verificação das 

propriedades de flexão, após o impacto, mostrando também a influência da 

hibridização nesses parâmetros, como também uma análise do efeito da 

perfuração total do impacto em relação ao concentrador de tensão de mesmo 

diâmetro do impactador da máquina. Além disso, foi usado um modelamento 

matemático com equações empíricas. Por fim, foram realizadas análises 

macroscópicas no dano com o intuito de caracterizá-los. 

 

1.1 Objetivo Geral 

✓ Investigar de forma experimental e analítica a resistência após impacto de 

dois laminados, um reforçado apenas com fibra de vidro-E e o outro 

intraply/yarn (kevlar 49/vidro-E), através do ensaio de flexão, com a 

presença de concentradores de tensão. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

✓ Examinar os danos causados por impacto de baixa velocidade no 

compósito reforçado por tecido de fibra de vidro (TFV) e no compósito 

reforçado com o tecido de mecha híbrida kevlar/de vidro (THKV); 

✓ Observar a influência dos impactos de baixa velocidade nas propriedades 

mecânicas de flexão em três e quatro pontos nos laminados; 

✓ Analisar o efeito da hibridização para os ensaios mecânicos realizados; 

✓ Realizar análise comparativa entre as propriedades mecânicas por flexão 

dos dois materiais, antes e após o impacto; 

✓ Observar o comportamento da adesão fibra/matriz, através de análises 

macroscópicas;  

 

1.3 Contribuição Científica 

As principais contribuições desta tese no estado da arte na análise do 

estudo do impacto em materiais compósitos, listadas a seguir:  
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✓ Comprovação que o uso de tecidos híbridos kevlar/vidro na configuração 

intraply/yarn em laminados aumenta a resistência ao impacto de baixa 

velocidade; 

✓ Confirmação de que a diminuição da resistência residual do material 

impactado ocorre devido dois fatores: efeito da concentração de tensão e 

do dano interno; 

✓ Verificação do efeito da concentração de tensão provocada pela presença 

do furo central em laminados compósitos reforçados por tecido híbrido 

submetidos ao carregamento em flexão quatro pontos. Na literatura 

especializada, a grande maioria dos trabalhos se restringe à análise do 

efeito da concentração de tensão em compósitos híbridos nas 

configurações interply e intraply; 

✓ Viabilização do estudo para determinar o comportamento dos materiais 

com a presença de descontinuidade geométrica para flexão em quatro 

pontos utilizando uma análise do fator de concentração de tensão (K) a 

partir dos resultados experimentais (considerando a influência das 

propriedades residuais) bem como, o efeito da hibridização; 

✓ Por fim, a maior contribuição desta Tese encontra-se na validação do 

estudo do efeito provocado pela concentração da tensão, em termos das 

propriedades mecânicas sob impacto de baixa velocidade, bem como, as 

respostas das propriedade residuais sob flexão em quatro e três pontos, 

atreladas ao efeito da hibridização intraply/yarn, utilizando uma análise 

experimental e analítica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesse capítulo será feita uma breve revisão, contendo explicações 

teóricas no tocante aos materiais compósitos híbridos com o propósito de 

demostrar os conceitos básicos ligados a esses tipos de materiais. Será 

abordada também, toda a teoria que fundamenta os efeitos causados pelo 

ensaio de impacto na resposta final do material. Além disso, serão demostrados 

os tipos comuns de mecanismos de dano nesses materiais.   

2.1  Compósitos Híbridos  

A ASTM D3878 (2018) traz como definição que os materiais compósitos 

híbridos contêm pelo menos dois tipos distintos de matriz ou reforço. Cada matriz 

ou tipo de reforço pode ser diferente por causa: das propriedades físicas-

mecânicas, da forma do material, ou da composição química.  

Akmar et al. (2018) afirmam que nos últimos anos, houve um aumento 

do uso de compósitos híbridos laminados nas indústrias aeroespaciais, defesa, 

naval e automotiva devido às suas excelentes propriedades. Os compósitos 

híbridos possuem grandes índices de resistência/peso ou elasticidade/peso. 

Devido as boas propriedades apresentadas nos laminados híbridos, 

surgiram os reforçados por tecidos de alto desempenho mecânico como os 

tecidos híbridos (Hybrid Fabric – HF) com base em fibras de carbono, kevlar e 

vidro e os tecidos acoplados (Non-Crimp Fabric - NCF), verifica-se nos estudos 

de Sasiumar et al., 2019; WU et al., 2019; García-Rodríguez et al., 2018a; 

García-Rodríguez et al., 2018b. 

A hibridização nos laminados compósitos poliméricos ocorre das mais 

diversas formas: 

✓ Híbridos interply: em que as camadas dos dois (ou mais) reforços 

homogêneos são empilhadas (Belgacem et al., 2018); 

✓ Híbridos intraply: na qual os fios dos dois (ou mais) tipos constituintes de 

fibras são misturados na mesma camada (Hashim et al., 2019); 

✓ Híbridos misturados: quando as fibras constituintes são misturadas o mais 

aleatoriamente possível, de modo que não existem diferenças de ambos 

os tipos no material (Henry et al., 2018); 
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✓ Inserção seletiva: em que os reforços são inseridos onde é necessária 

força adicional, sobre a camada de laminação de reforço de base (Stokes-

Griffin et al., 2018); 

✓ Componentes super-híbridos: compostos de folhas metálicas ou plugues 

metálicos empilhados em uma orientação e sequência especificada 

(Andrew et al., 2018). 

Akmar, et al. (2018) trazem em seu estudo uma ilustração para 

demostrar as configurações dos compósitos híbridos, ver Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 – Tipos de laminados compósitos híbridos: a) Interplay; b) intraplay; c) Misturado; d); 

inserção seletiva; e) super-híbridos. Fonte: Akmar et al., 2018. 

2.2 Caracterização Mecânica – Ensaios de Impacto em Compósitos 

Em geral, a resistência de um material compósito é comumente definida 

em termos de quanta carga ele pode suportar antes que a falha completa ocorra. 

A resistência em que a matriz apresenta a falha catastrófica e a fibra sofre quebra 

é conhecida como a força final. Contudo, antes que essa última força seja 

alcançada, o compósito atinge um nível de tensão, onde micro trincas começam 

a espalhar em toda a matriz (MOSTAFA et al., 2017). 

São muitas as características mecânicas impostas em compósitos, deve 

salientar que o foco do estudo é o impacto em baixa velocidade (LVI – Low 

velocity impact) sofrido por estes, então, segundo Sadeghi et al., 2019 o LVI 
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ocasiona condições de carregamento para materiais compósitos, que podem 

causar danos, estes consistem principalmente em delaminação e fissuras na 

matriz. 

Quando se projeta um compósito polimérico estrutural, as características 

mecânicas a impacto devem ser previstas. Já Wan et al., 2018 afirmam que em 

muitas indústrias, os materiais compósitos são altamente suscetíveis a danos 

internos, que geralmente são causados por cargas externas. 

As propriedades de impacto de um material representam a capacidade 

que este apresenta em absorver e dissipar energias, que podem ser provocados 

acidentalmente, por exemplo, devido a uma queda de ferramentas ou colisões a 

velocidades elevadas durante a sua aplicação estrutural. As consequências dos 

impactos podem ser desde os danos localizados até à desintegração completa 

do material (RODRIGUES, 2016). 

Borvik (2003) afirma que a velocidade é uma das grandezas 

fundamentais na dinâmica de impacto, dentro desse contexto, Razali et al. 

(2014), apud Grytten (2008), fornecem informações sobre os diferentes regimes 

de velocidade e seus correspondentes métodos de aplicação e teste, Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Regimes de velocidade e aplicações correspondentes para os ensaios 

Regime de 
Velocidade 

Equipamento para 
Impacto 

Aplicações Típicas 

Baixa Velocidade 

0 – 50 m/s 

Queda de peso 

Acelerador 
Pneumático 

Estruturas 

Impacto/colisões de veículo/ 

Reservatórios para materiais 
inflamáveis. 

Velocidade 
Intermediária 

50 – 500 m/s 

Compressão de Ar 

 

Contêiner 

Armamento bélico 

Velocidade 
Intermediária 

500 – 1300 m/s 

Compressão de Ar 

 
Militar 

Alta Velocidade 

1300 – 3000 m/s 
Compressão de Ar Militar 

Hipervelocidade 

>3000 m/s 
Pistola de gás leve 

Militar 

Aeroespacial 

Fonte: Adaptada Razali et al., 2014 apud Grytten, 2008 
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Para elucidar os tipos de impacto com os diferentes regimes de 

velocidades, buscou-se na literatura alguns trabalhos. Jing et al. (2019) 

caracterizaram compósitos sanduíches para impactos de baixa velocidade 

usando velocidades de 2 m/s, 4 m/s e 6 m/s. Já Hou et al. (2019) usaram a 

velocidade de 3,25 m/s de impacto em compósitos fibra de carbono/resina 

acrílica. Gliszczynski et al. (2018) estudam velocidades de 1,5 m/s; 2,12 m/s; 

2,57 m/s; 3,64 m/s e 4,46 m/s para compósitos pré-impregnados de fibra de vidro 

em diferentes direções. 

No impacto balístico, Aftaf et al. (2019) estudaram um compósito 

carbono/SiC com uma variação de velocidade de 101 m/s, 150 m/s e 190 m/s e 

diferente níveis de energia. Já Shayan et al. (2019) utilizaram velocidade de 144 

m/s, 205 m/s e 240 m/s para caracterizar fibras longas de vidro na matriz de 

polipropileno.  Pagnoncelli et al. (2018) investigaram um compósito de kevlar 

com resina estér-vinílica com velocidade entre 224,75 m/s a 336,83 m/s. 

 

2.2.1 Tipos de Ensaio de Impacto em Materiais Compósitos 

 

Para cada classificação de impacto apresentada anteriormente, há 

diferentes ensaios mecânicos que caracterizam o comportamento dos materiais 

compósitos quando submetidos às variadas formas de impactos. A seguir, serão 

apresentados alguns desses métodos, o impacto de baixa, média e alta 

velocidade. 

 

2.2.1.1 Impacto de Baixa Velocidade (LVI) 

 

Existem diferentes tipos de ensaios para impacto em baixa velocidade, 

dentre estes destacam-se o Charpy, o Izod e o Drop Test (Impacto por Queda 

de Peso).  

Para Abrate (2011) o ensaio Charpy e Izod são sistemas que possuem 

um pêndulo, onde uma esfera ou um projétil ficam pendurados e presos, esse 

sistema é equipado com transdutores de força ou sensores de velocidade, os 

corpos de provas devem seguir as normas ASTM D23 e a ASTM D256, para 

metais e plásticos, respectivamente, ver na Figura 2.2.  
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Figura 2.2 – Configurações de amostras para os teste de impacto Charpy e Izod. Fonte: 

Adaptado Abrate, 2011 

 

Para Callister Jr. (2018) a carga é aplicada como um impacto 

instantâneo, por meio de um martelo pendular balanceado, que é liberado de 

uma posição elevada, a uma altura fixa h. O corpo de prova é posicionado na 

base, como está mostrado na Figura 2.3. Ao ser liberado o martelo, a aresta em 

forma de cunha atinge e tende a fraturar o corpo de prova. O pêndulo continua 

o seu balanço, elevando-se até uma altura máxima h’, que é inferior a h. A 

absorção de energia é calculada a partir da diferença entre h e h’, é uma medida 

de energia de impacto. 

 

Figura 2.3 –  Esquema do equipamento para ensaios de impacto: Charpy e Izod. Fonte: 

Callyster Jr, 2018 

 

Abrate (2009) define que o ensaio de impacto Drop test consiste em 

queda de pesos guiados por um trilho a uma determinada altura. Normalmente, 

esse apresenta um dispositivo mecânico para evitar múltiplos impactos após o 

impactador retornar. 
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Esse ensaio é normatizado pela ASTM D 7136 (2015) que determina a 

resistência ao dano de materiais compósitos de matriz polimérica sujeitos a um 

evento de impacto de queda de peso. Segundo a norma, uma placa plana 

retangular de material compósito é sujeita a um impacto concentrado provocado 

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

2.4. Nesse tipo de ensaio pode ocorrer o rebote do impactador atingindo o corpo 

de prova várias vezes. Para evitar o rebote do impactador, o equipamento para 

realização do ensaio de impacto por queda de peso é equipado com um 

dispositivo de anti-rebote. 

 

 

Figura 2.4 – Dispositivo para teste de impacto drop test. Fonte: Adaptado de Abrate, 2011 

 

Em impacto de baixa velocidade, a resposta estrutural é importante 

porque a duração do contato (impactador/peça) é suficiente para que toda a 

estrutura responda ao impacto e consequentemente mais energia elástica é 

absorvida. Na Figura 2.5, podemos ver três regimes de velocidades para a 

propagação do dano.  

 

Figura 2.5 – Regimes de velocidades para propagação do dano: (a) alta velocidade ;(b) 

velocidade intermediaria; (c) baixa velocidade. Fonte: Abrate, 2011 
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2.2.1.2 Impacto de Média Velocidade 

 

Segundo Abrate (2011) esse impacto ocorre em uma faixa de velocidade 

entre 10 e 100 m/s, ou seja, compreendido entre os regimes de alta e baixa 

velocidade. O equipamento utilizado para este ensaio geralmente é o mesmo 

utilizado no ensaio para teste balístico, ou seja, com armas de gás de alta 

pressão. Dependendo da massa do projetil, uma grande formação de dano pode 

ocorrer na amostra testada. A importância desse método não é somente a 

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

mecanismo de falha. 

 

2.2.1.3 Impacto de Alta Velocidade 

 

Gilat et al. (2018) afirmam que o ensaio de Barra de Hopkinson (Split 

Hopkinson Bar) é frequentemente usado para testar materiais com altas taxas 

de deformação, na faixa de 500 a 5.000 m/s. Nessa técnica, uma amostra é 

fixada (ou conectada) entre duas barras de metal (incidente e transmissora), ver 

Figura 2.6. Uma vez que a amostra é carregada, a maior parte da onda é refletida 

de volta para a barra incidente e uma porção da onda passa através da amostra 

até a barra transmissora, a medição que a onda propagada, strain gages que 

são posicionados simetricamente no comprimento médio das barras e, devido à 

altíssima velocidade da propagação da onda, utiliza-se um sistema de rápida 

taxa de aquisição de dados (Jacometo, 2018). 

 

Figura 2.6 – Barra de Hopkinson. Fonte: Cao et al., 2017 

 

Para Nunes (2018) balística por definição é a parte da física que estuda 

o impulso, movimento e impacto dos projéteis, entendendo-se por projétil 

qualquer sólido que se mova no espaço após haver recebido um impulso. 
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Geralmente o seu estudo está relacionado aos movimentos do projétil dentro e 

fora da arma e, ainda, o modo de atirá-lo. De acordo com o movimento do projétil, 

a balística pode ser dividida em balística interna, balística externa e balística 

terminal.  

Segundo Razali et al. (2014) quando o impacto se dá a alta velocidade, 

o contato entre o impactador e o material ocorre em um espaço de tempo muito 

mais curto que o período do mais baixo modo de vibração da estrutura e é 

dominado por forças inerciais, propagação de ondas e mudanças na rigidez do 

material e energia de fratura, devido a uma alta taxa de deformação.  

Pode-se ver na Figura 2.7 a representação para o teste de impacto nas 

taxas de deformação balísticas, onde este pode ser realizado por armas de 

pressão a gás.  

 

 

Figura 2.7 – Esquema para Ensaio de Impacto Balístico. Fonte: Adaptado Shayan et al., 2019 

 

2.3 Descontinuidade geométrica nos materiais compósitos – Concentração 

de Tensão. 

Descontinuidade em estruturas (furo, entalhe) demanda a uma 

concentração de tensão ao redor de suas bordas destes, nas últimas décadas, 

essas descontinuidades foram extensivamente estudadas usando métodos 

numéricos, analíticos e experimentais (Mokamed et al., 2017). Principalmente 

para reduzir o fator de concentração de tensão (SCF) em torno dessas 

descontinuidades (SBURLATI et al., 2014). 

Tinô et al., 2016 teorizam que dependendo da aplicação os elementos 

estruturais podem fornecer variações bruscas nas áreas de seção transversal 
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e/ou longitudinal. As descontinuidades geométricas são necessárias para a 

viabilidade das conexões entre os mecanismos estruturais, criando problemas 

com relação à distribuição de tensões internas, originando "áreas de 

concentração de tensão". 

As descontinuidades podem surgir devidos a várias razões: diferentes 

resistências entre as camadas, cargas aplicadas e defeitos na produção, 

afetando significativamente o compósito, as geometrias dessas 

descontinuidades refletem nas propriedades mecânicas (ÍPEK et al.,2018). 

Para compósitos expostos a mudança de temperatura a existência de 

descontinuidades geométricas causam perturbação no fluxo de calor, com isso, 

a expansão térmica uniforme não pode progredir livremente, criando tensões 

térmicas ao redor dessas descontinuidades (JAFARI et al.,2018). 

Na Figura 2.8 ilustra o efeito da concentração de tensão, no qual, as 

trajetórias de tensão (linhas de tensão, linhas de Euller) são uniformes em todos 

os locais, exceto na vizinhança do furo; entretanto, essas linhas têm que se 

desviar e “contornar” a descontinuidade, acumulando-se na lateral do furo. A 

tensão na placa sob tração é máxima na borda do furo no plano A-A; essa tensão 

cai rapidamente, à medida que pontos mais afastados do furo são examinados 

e, de imediato, torna-se uniforme novamente (SHIGLEY et al., 2005). 

 

Figura 2.8 – Distribuição de tensão na vizinhança de um furo. Fonte: Shigley et al., 2005 

O fator de concentração K é um parâmetro quantitativo da intensidade 

desse fenômeno de concentração de tensão (HIBBELER, 2004). Ele é 
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determinado pela razão entre a tensão máxima, localizada na vizinhança da 

descontinuidade geométrica, e a tensão média determinada nesta mesma 

seção, porém longe da descontinuidade geométrica. Para materiais isotrópicos, 

o fator de concentração de tensão geométrico (ou teórico) é definido pela 

Equação 2.1 (SHIGLEY et al., 2005).  

𝐾 =
𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑜
 (2.1) 

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

σ0 é a tensão nominal (calculada em uma região sem influência do furo) e σmáx é 

a tensão máxima (na borda do furo). 

Segundo Shigley et al., (2005) o índice t em K, 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 K, por isso ele é 

chamado de fator de concentração teórico. 

Para todos os materiais estruturais, incluindo os compósitos, a presença 

de uma concentração de tensão pode reduzir a capacidade de carga total da 

estrutura. Entender o efeito da concentração de tensão é, portanto, importante 

para avaliar a força da estrutura devido à ligação entre a concentração de tensão 

e a resistência (ÖZASLAN et al., 2019). 

2.4 Mecanismos de Danos – Análise Macroscópica 

Vários são os danos que ocorrem em compósitos híbridos, portanto, é 

fundamental compreender o mecanismo de dano de impacto nesses materiais. 

Andrew et al., 2018 afirmam que vários estudos têm sido realizados com base 

no conceito de hibridização para aumentar a resistência ao impacto 

apresentando o dano em compósito híbridos e não híbridos. 

Gliszczynski et al. (2018) afirmam que os danos gerados por LVI são 

dependentes de fatores como: geometria de amostra, fabricação, rigidez, 

geometria e massa do impactador, força e energia de impacto e condições 

impostas (furos ou entalhes).  

Abrate (2009) declara que plásticos reforçados por fibras quando 

submetidos a impacto podem apresentar quatro tipos de danos: fratura na matriz 

com tensões de compressão e tração em relação as fibras; delaminação na 

interface fibra/matriz; quebra ou flambagem das fibras e penetração.  
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Abrate (2011) afirma que após o impacto o compósito apresenta fissuras 

matriciais (na matriz) dispostas as quais induzem as delaminações nas interfaces 

das camadas. Dois tipos de fissuras na matriz são observadas: trincas por tração 

(Figura 2.9a) e fissuras por cisalhamento (Figura 2.9b). Em geral, essas 

rachaduras ocorrem devido a fatores como: descontinuidades dos elementos 

estruturais, vazios provenientes da fabricação do compósito. 

(MUKHOPADHYAY et al., 2018). 

 

 

Figura 2.9 – Fraturas na interface fibra/matriz. Fonte: Adaptado Abrate, 2011 

 

O início e a propagação do dano levam a uma degradação da rigidez do 

material, em vários níveis de energia, ocasionado pela delaminação interna. À 

medida que o impactador penetra no material mais força é absorvida. Com isso, 

a extensão do dano degrada a rigidez do material até uma falha catastrófica do 

compósito (BANDARU et al., 2018). 

Yetman et al. (2019) relatam que com o aumento da energia de impacto 

a interface começa a propagar fissuras ao longo do material, ressalta ainda que 

a força da interface é proporcionou a rigidez do material, e que micro trincas 

dissipam energia antes da propagação da delaminação. 

Dentre os danos em compósitos impactados pode-se destacar: 

✓ Fissuração na matriz: ocorrência de uma ou mais fissuras na matriz do 

material compósito, ou seja, fratura coesiva na matriz. (OZTAN et al., 

2018); 

✓ Ruptura da fibra: ocorrência da ruptura transversal ou longitudinal da fibra, 

ou seja, fratura coesiva na fibra. (ALVES, 2017);  
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✓ Desaderência fibra-matriz: descolamento na interface entre a fibra e a 

matriz, ou seja, fratura adesiva. (ALSAADI et al., 2017);  

✓ Delaminação: desaderência entre as camadas de um compósito laminado 

(NUNES, et al., 2019); 

✓ Microflambagem: deformação ocasionada nas fibras do laminado quando 

submetido a esforços de compressão formando pequenas desaderências 

na interface fibra/matriz. 

As características de fratura aceitáveis para o ensaio de impacto por 

queda de peso são determinadas pela norma ASTM D 7136 (2015), como mostra 

a Figura 2.10. Além disso, a norma garante que mais de um modo de dano possa 

estar presente em uma amostra ensaiada. 

 

 

Figura 2.10 – Danos aceitáveis para impacto em baixa velocidade. Fonte: ASTM D 7136 

(2015) 

 

Alves, (2018) afirma que o processo de furar um compósito polimérico 

induz a delaminação na periferia dos furos, que deve ser estimada e 

caracterizada uma vez que pode originar problemas em relação às tolerâncias 

da montagem e provoca uma diminuição das propriedades mecânicas dos 

componentes de uma montagem.  

Babu et al. (2016) observaram dois danos, no caso da Figura 2.11a tem-

se um pequeno dano concentrado em dois pequenos pontos no sentido 

longitudinal, na Figura 2.11b observa-se um dano muito regular em torno da 

periferia do furo. Contudo, apesar dos danos serem geometricamente bastante 

diferentes, obtendo-se assim o mesmo fator de delaminação. 
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Figura 2.11 – Diagrama do defeito: (a) fenda fina e (b) zona muito danificada. Fonte: Babu et 

al., 2016 

 

2.5 Resistência Residual após Impacto 

Como dito anteriormente, os compósitos reforçados com fibras possuem 

propriedades mecânicas específicas e são comumente usados em aplicações 

que exigem materiais fortes, rígidos e leves. No entanto, os danos causados por 

impacto em baixa velocidade comprometem a capacidade de resistência dessas 

peças/estruturas, atribuídos por delaminações entre camadas, trincas 

transversais na matriz, trincas e ruptura de fibras, o que pode ocasionar redução 

na resistência e o módulo residual do compósito, em cargas de tração, flexão, 

compressão e/ou cisalhamento em até 80% (BALAKRISHNAN et al., 2019). 

Fatores como a disposição dos tecidos, a resistência da matriz, os 

tratamentos interfaciais, o conteúdo no teor de vazios, a espessura da amostra, 

a sequência de empilhamento, a geometria e a velocidade do impactador, as 

condições do ensaio têm efeitos significativos no desempenho pós impacto do 

material.  

A resistência residual após impacto pode ser avaliada com ensaios de 

Compressão Após Impacto (CAI), Tração Após Impacto (TAI) e o Flexão Após 

Impacto (FAI), estão sendo difundidos na literatura, Hart et al., (2017) afirmam 

que muitos pesquisadores criticam o uso exclusivo do CAI na avaliação do 

desempenho pós impacto, porque os resultados são sensíveis às condições de 

fixação, as amostras são limitadas a uma faixa de espessura específica e apenas 

as propriedades compressivas são avaliadas.  

Diante disso o FAI, surgiu como alternativa para melhor entendimento 

dessas propriedades residuais, onde os resultados confirmam que com o 

aumento da energia de impacto, ocorre redução na resistência e módulo. 
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São vistos na literatura vários estudos de investigação da resistência 

residual em compósitos poliméricos com configurações de hibridização 

(intraply/yarn, interply e intraply), os estudos de Lopresto et al., (2017), Soto et 

al., (2017), Tuo et al., (2019) são exemplos de pesquisas que fizeram avaliação 

da resistência residual através do CAI, já os estudos de Habibi et al. (2018) e 

Cestino et al, (2016) utilizaram o TAI em suas análises, enquanto que Haddad et 

al., (2017), Sarasini et al., (2016) e Sorrentino et al., (2017) estudaram o 

comportamento dos materiais utilizando o FAI.  

Neste trabalho foi utilizado o ensaio de flexão de três pontos para 

analisar o gradiente da resistência ao longo da amostra impactada do LHKV, 

visto que visa uma investigação mais completa no comportamento pré e pós 

impacto desse laminado que possui uma configuração intraply/yarn. 

Além desse também foi utilizado o ensaio de flexão de quatro pontos 

para investigar a resistência residual dos laminados dessa pesquisa levando em 

consideração a presença da descontinuidade geométrica e a energia de impacto. 

O ensaio de flexão em três pontos avaliou o comportamento da 

resistência residual e do módulo de elasticidade com o aumento da distância do 

ponto de impacto. Para isso Azevedo 2017, desenvolveu as Equações 2.1 e 2.2, 

as quais foram utilizadas nessa pesquisa. Na literatura, encontra-se outros 

trabalhos que fizeram uso dessas equações (AZEVEDO et al., 2018, SANTOS, 

2018 e CUNHA, 2018). 

𝜎Rf

𝜎of
= 1 − 𝑒

−(
𝑑

𝛽
)

𝛼

                                        (2.1) 

𝐸Rf

𝐸of
= 1 − 𝑒

−(
𝑑

𝛽
)

𝛼

                                         (2.2) 

Nestas equações, Rf e of são, respectivamente, a tensão última 

residual à flexão e a tensão última sem o dano, ERf e Eof são, respectivamente, 

o módulo residual à flexão e o módulo à flexão sem o dano,   e   são constantes 

relacionadas ao material e d é a distância em relação a borda do impactador 

(Figura 2.12). Azevedo, (2017) afirma que quando d é igual a  tem-se uma 

resistência residual (ou módulo residual) de exatamente 63,2 % do material sem 

impacto. 
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Figura 2.12 – Esquema de representação da distância das amostras em relação à borda do 

impactador para análise do ensaio de flexão em três pontos residual.  

 

Estudos na literatura são encontrados com o intuito de determinar a 

resistência residual por FAI, Santos, (2018) afirma que o laminado intreply 

kevlar/vidro impactado duas vezes com energia de 46 J, mantem 63 % da 

resistência e do módulo a uma distância de aproximadamente de 6 mm da borda 

do impactador, além disso os resultados mostram que ao analisar a distância 

máxima à borda do impactador que é de 67 mm, verifica-se que o laminado 

híbrido alcança 82 % da resistência original e 84 % da sua rigidez, mostrando 

que a resistência deste material é influenciada pelo dano do impacto em toda a 

extensão do corpo de prova. 

Cunha, (2018) afirma que o laminado numa configuração intraply/yarn 

(kevlar/vidro), com dois impactos de 76 J, mantem 63,2 % da tensão e do módulo 

do laminado a uma distância, aproximadamente, de 3 mm e 12 mm, 

respectivamente. Já para a distância máxima da borda do impactador (67 mm), 

verifica-se que a resistência residual se manteve em torno de 93 %. 

Azevedo et al., 2018 avaliaram um laminado kevlar/poliéster, sob uma 

carga de 76 J com uma sequência de cinco impactos, a tensão e módulo 

residuais não se mantiveram quando comparado a um outro laminado de 

vidro/poliéster, tal comportamento foi atribuído a dois fatores: o primeiro, a baixa 

aderência fibra/matriz, facilitando o mecanismo de dano, e o segundo, a 

tenacidade da fibra de kevlar. 

1
0

0

Borda do

impactador

d
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2.6 Estudos em Compósito Sob Impacto – Estado da Arte 

Segundo Vashisth et al. (2017) a resistência ao impacto depende de 

muitos fatores: o impactador: sua massa, tamanho, forma, rigidez, força, 

velocidade e ângulo de incidência; material, como as propriedades mecânicas 

da fibra e da matriz e a arquitetura das fibras (orientação, sequência de 

empilhamento) e estrutura, como espessura, forma e carga aplicada durante o 

impacto. 

Andrew et al. (2019) investigaram o efeito de diferentes tipos de 

hibridização nas propriedades mecânicas de tração e impacto de baixa 

velocidade de compósitos híbridos com reforço de tecidos de fibra de vidro-E e 

kevlar/epóxi na configuração interply, e outro laminado na configuração intraply 

em que o tecido era formado de 50% de kevlar e 50% de vidro-E misturados na 

mesma camada. Os resultados mostraram que a hibridização intraply 

apresentaram melhores propriedades de impacto e capacidade de tolerância a 

danos do que a configuração interply, reduzindo a absorção de energia ao 

impacto em 10,17%. 

Delaney et al. (2018) estudaram a capacidade de detectar visualmente 

os danos causados por impacto de baixa velocidade em compósitos de fibra de 

carbono/epóxi. Os compósitos foram submetidos a diferentes níveis de energia 

e impactadores com pontas de raios (12,7; 25,4; 50,8 e 76,2 mm). A fim de 

descrever o dano visual, a profundidade e a extensão do dano. Os resultados 

mostraram que existem relações diretas entre os danos visíveis e os internos e 

que essas relações dependem do raio da ponta do impactador. Os impactadores 

de raio menor podem deixar evidência visual significativa sem criar danos 

internos, enquanto os impactadores de raio maior podem criar delaminação 

interna em grandes áreas sem deixar nenhuma evidência visual. 

Gliszczynski et al. (2018) investigaram o efeito da carga de impacto em 

baixa velocidade em compósito de fibra de vidro pré-impregnados em diferentes 

direções (isotrópico, ortotrópico e angular). Foram investigados a relação entre 

a propagação, tamanho e forma dos danos, com os arranjos de camadas e a 

energia de impacto. Notou-se que os impactos deram início aos danos na matriz 

e uma fratura parcial das fibras, alterando significativamente a resistência, 

especialmente após atingir a força máxima de impacto. 
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Ayten et al. (2016) investigaram um compósito kevlar/poliéster em três 

geometrias superficiais: cilíndrica, elíptica e esférica, submetidas a impacto de 

baixa velocidade para um nível de energia de 10 J. Os resultados mostraram que 

as amostras elípticas tiveram maior capacidade de absorção de energia devido 

à capacidade efetiva de transferência de tensão, com uma diferença de 17% 

para a taxa de absorção de energia entre geometrias elípticas e as cilíndricas. 

Buena et al. (2019) estudaram a influência das propriedades de 

diferentes matrizes poliméricas, o número de camadas de carbono e kevlar e da 

orientação das fibras no comportamento desses compósitos híbridos submetidos 

a LVI, do tipo Drop test, com uma energia de impacto de 90,629 J. Os resultados 

mostraram que as diferentes matrizes influenciam na fratura dos compósitos 

híbridos, enquanto as áreas danificadas dependeram da orientação das fibras, 

na qual a maior resistência ao impacto foi obtida com uma orientação de 0° entre 

as camadas. 

Ainda sobre compósitos submetidos a impacto de baixa velocidade, 

Balakrishnan et al. (2019) investigaram o comportamento à flexão pós impacto 

(FAI) do compósito fibra de vidro/poliamida-6. Cujas as amostras foram 

desenvolvidas utilizando quatro condições de processamento diferentes, 

alternando a pressão de compressão para a mesma temperatura de 

aquecimento (245°C), e submetido a uma energia de impacto de 35 J. Os 

resultados mostraram que o aumento de pressão, de 1,11 para 2,77 bar, 

influenciaram de forma positiva na resistência e no modulo elástico à flexão antes 

do impacto. No entanto, após impacto a resistência e o módulo elástico não 

apresentaram valores satisfatórios. 

Sorrentino et al. (2017) investigaram a hibridização em compósitos 

termoplásticos (MAP/fibra de vidro), baseada na estratégia de desenho da 

interface interlaminar (IGIS – Interlaminar Interface Strength). O MAP foi usado 

para melhorar a resistência da interface matriz/fibra. Os resultados mostraram 

que as propriedades de impacto a baixa velocidade de 6 J e 27 J e flexão 

melhoraram as propriedades de flexão quase-estáticas através do fortalecimento 

da interface matriz/fibra, mas reduziu a resistência ao impacto do laminado.  

Sarasini et al. (2016) estudaram dois laminados híbridos usando pré-

impregnados de epóxi com fibra de carbono (CFC) e com fibra de linho (FCF) 

em duas sequências de empilhamento diferentes. Onde foram realizados testes 
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de impactos (Drop test) com energias, variando entre 5 a 30 J, e FAI para 

determinar o dano. Os resultados apresentaram que o compósito CFC teve um 

melhor desempenho a flexão quando comparado ao FCF, cuja presença da fibra 

de linho garantiu maior resistência ao dano por impacto, agindo como um 

obstáculo à propagação da trinca no laminado. Esse ainda apresentou uma 

maior resistência e rigidez residual. Contudo, o FAI apontou que a hibridização 

pode levar a uma melhoria na resistência aos danos. 

O trabalho de Hart et al. (2017) traz uma resposta mecânica à flexão e 

compressão pós impacto (FAI e CAI) em compósitos de fibra de vidro/epóxi em 

tecidos multiaxiais em formatos tridimensionais 2D e 3D, com níveis de energia 

de 5, 10, 15 e 25 J. A resistência e o módulo à flexão pós impacto exibiram 

redução em relação à energia de absorção de impacto em comparação ao CAI. 

Nos níveis de energias de impacto de 25 J, o teste de FAI produz 70% de 

redução na resistência à flexão, comparado apenas a 20% de redução na 

compressão (CAI). Os compósitos trançados em 3D apresentaram melhor 

desempenho mecânico após o impacto. 

Estudos sobre descontinuidades geométricas em compósitos 

submetidos a impacto de baixa velocidades estão sendo estudados por vários 

pesquisadores, Rubio-Gonzálvez et al. (2017) realizaram uma análise para dois 

laminados, um utilizando um tecido multidirecional de fibra de Vidro-E/epóxi, e 

outro com a adição de uma lâmina de alumínio 2024-T3 entre as camadas de 

fibra de vidro-E/Epóxi, no qual parâmetros como: energia de impacto, distância 

entre furos, tipo e direção das fibras foram investigados para observar o 

comportamento da delaminação dos laminados. Os resultados mostraram que o 

laminado com a fibra de alumínio apresentou uma redução na extensão da 

delaminação e uma melhor capacidade de absorção de energia produzida pelo 

impacto, especialmente na presença dos furos. 

Hou et al. (2019) investigaram a presença de furos de 2 e 6 mm de raio 

em compósitos de fibra de carbono/poliéster. Os furos estavam a diferentes 

distâncias da ponta do impactador (5, 10, 20, 30, 40 mm). A energia de impacto 

usada foi de 13,2 J. Os resultados apontam que o aumento da distância 

furo/impacto leva a uma diminuição da energia absorvida, mas estabiliza-se após 

a distância de 30 mm e a área é estabilizada a uma distância de 20 mm da ponta 

do impactador. 
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Os modelamentos computacionais/matemáticos através dos elementos 

finitos (EF) estão sendo usados para investigar o comportamento em compósitos 

quando submetidos a impacto de baixa velocidade, dentre os softwares 

comerciais mais usados estão o ABAQUS, LS-Prepost, LS-Dyna software e Marc 

Mentat.  

Mars et al. (2018) apontam resultados numéricos, através do ABAQUS, 

em que a velocidade do impactador tem efeitos consideráveis na resposta ao 

impacto do compósito poliamida (PA) reforçado com fibra de vidro. Além disso, 

a força de contato muda proporcionalmente com a velocidade do impactador. Os 

resultados numéricos foram confirmados com as análises experimentais no 

compósito. 

He et al. (2019) trazem um estudo que investiga a resposta ao impacto 

de baixa velocidade e o comportamento de danos resultantes de estruturas 

sanduíche com um núcleo de alumínio e fibra de carbono/epóxi para métodos 

experimentais e numéricos. Os testes de impacto de baixa velocidade foram 

realizados para determinar e quantificar os parâmetros estruturais tais como: 

espessura do compósito, altura do núcleo, absorção de energia e tipos de danos. 

Já a simulação numérica caracterizou a resposta ao impacto e os mecanismos 

de deformação/falha. Os resultados experimentais e numéricos mostraram que 

para a absorção de energia, o tempo de contato e o dano foram coerentes com 

os parâmetros investigados. 

Brambleby et al. (2017) investigaram o comportamento do compósito 

éster-vinílica reforçado com fibra de vidro, submetidos ao ensaio de flexão em 

quatro pontos para avaliar a tenacidade da fratura sobre a taxa de carregamento. 

Em que o modelamento por elementos finitos foi utilizado na avaliação dos 

fatores de correções necessários na redução dos danos relacionando-os com a 

não linearidade geométrica do compósito. Verificou-se com isso, que para as 

fraturas curtas, a resistência diminuía com a taxa de carregamento. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesse capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da tese, todo o processo de fabricação dos laminados, os 

ensaios mecânicos e físicos e as análises do dano. Um fluxograma 

demonstrando todos os passos realizados é apresentado na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Metodologia utilizada no trabalho 

  

Iniciou-se o estudo adquirindo as matérias-primas (tecidos e resina) para 

confecção dos compósitos, usou-se o processo de fabricação laminação manual 

(Hand Lay-up) seguindo com o corte dos corpos de prova, conforme 

especificação das normas técnicas ASTM D 3171 (2015), ASTM D 792 (2013), 

ASTM D 6272 (2017), ASTM D 7136 (2015) e a ASTM D 790 (2015) para 

realização dos ensaios de percentuais volumétricos de fibras, resina e teor de 

vazios, densidade volumétrica, flexão em quatro pontos, impacto de baixa 

velocidade e flexão em três pontos, respectivamente. 

Através do ensaio de flexão em quatro pontos deu-se início os ensaios 

mecânicos estáticos com o intuito de investigar o comportamento dos materiais 

com e sem presença da descontinuidade geométrica, em seguida, o ensaio de 

impacto de baixa velocidade buscou respostas mecânicas dos materiais 
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submetidos as cargas dinâmicas, já no pós impacto determinou-se a resistência 

residual (FAI) média (flexão em quatro pontos) e pontual (flexão em três pontos). 

Por fim, foi realizado uma análise do fator de concentração de tensão (K) levando 

em consideração os danos provocados pelo impacto e pelo furo de 16 mm. 

 

3.1 Materiais Utilizados nos Laminados  

3.1.1 Matriz  

Para confecção dos laminados foi utilizada a resina termofixa éster 

vinílica, comercialmente designada por Derakane Momentum™ 411-350, para o 

sistema de catalisação (cura a temperatura ambiente) se fez uso do peróxido de 

metil-etil-cetona (MEKP) em uma proporção de 1 % do volume de resina, bem 

como 0,2% de Naftenato de cobalto para acelerar as reações químicas da resina, 

de acordo com as exigências do catálogo. Nas Tabelas 3.1 e 3.2 é possível ver 

algumas propriedades importantes da referida resina. 

O Peróxido de Metil-etil-cetona com 9% de Oxigênio Ativo, alto de teor 

de dímero, baixo teor de água oxigenada, específico para cura desse tipo de 

resina, deve gerar baixo nível de bolhas na catalisação (Boletim Derakane - 

ASHLAND), além de ser um dos catalizadores mais utilizados na indústria de 

plástico reforçados. 

Tabela 3.1 – Propriedades Típicas da Resina Líquida 

PROPRIEDADES VALORES 

Densidade, 25°C 1,046 g/mL 

Viscosidade Dinâmica à 25 °C 370 m Pa.s (cps) 

Viscosidade Cinemática à 25 °C 350 cSt 

Teor de Monômetro de Estireno 45% 

Fonte: Adaptado do Boletim Técnico Derakane, 2007 
 

Tabela 3.2 – Propriedades da Resina Derakane Momentum™ 411-350 pura (valores 
típicos da resina sem reforço e pós-curada). 

PROPRIEDADES SI VALORES 

Resistência à Tração 86 MPa ASTM D-638/ISSO 527 

Módulo de Elasticidade à Tração 3,2 GPa ASTM D-638/ISO 527 

Deformação (alongamento) na ruptura 5~6% ASTM D-638/ISO 527 

Resistência à Flexão 150 MPa ASTM D-790/ISO 178 

Módulo de Elasticidade à Flexão 3,4 GPa ASTM D-790/ISO 178 

Densidade 1,14 g/cm³ ASTM D-790/ISSO 178 
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Contração Volumétrica 7,8 % - 

Temperatura Distorção Térmica (HDT) 105°C ASTM D-648 Method A/ISO75 

Temperatura de Transição Vítrea (Tg) 120°C ASTM D-3419/ISSO 11359-2 

Dureza Barcol 35 ASTM D-2583/EN59 

Fonte: Adaptado do Boletim Técnico Derakane, 2007 

 

3.1.2 Reforços 

 

Foram utilizados dois tipos de reforços na forma de tecido bidirecional: 

um tecido mecha híbrida constituído de fibras de Kevlar/Vidro, definido como 

THKV (Figura 3.2), e o tecido de fibra de vidro, definido como TFV, Figura 3.3, 

ambos os tecidos foram fabricados industrialmente, sendo o THKV fornecido 

pela empresa TexiGlass e o TFV fornecido pela empresa MaxEpoxi, ver na 

Tabela 3.3, as especificações técnicas para os tecidos fibrosos. 

 

Figura 3.2 – Tecido de fibra de Kevlar/Vidro – THKV. 

 

  

Figura 3.3 – Tecido Híbrido de fibra Vidro – TFV. 
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Tabela 3.3 – Dados técnicos dos tecidos fibrosos bidirecionais 

Descrição 
Especificações 

(1) (2) 

Material do Urdume 
Roving de Fibra de 

Vidro-E 
Mecha Híbrida de Fibra de Aramida e 

Fibra de Vidro-E 

Material da Trama 
Roving de Fibra de 

Vidro-E 
Mecha Híbrida de Fibra de Aramida e 

Fibra de Vidro-E 

Gramatura do Tecido (g/m²) 200 600 

Carga de Ruptura Teórica do 
Urdume (Kgf/cm²) 

50 487 

Carga de Ruptura Teórica da 
Trama (Kgf/cm²) 

50 343 

Composição do Tecido 
100% Fibra de 

Vidro-E 
63% Fibra de Aramida e 37% Fibra 

de Vidro- E 

Fonte: Adaptado: (1) Boletim Técnico MaxEpoxi; (2) Boletim Técnico da TexiGlass. 

 

3.2 Processo de Fabricação dos Laminados Compósitos  

Os compósitos foram fabricados mediante o processo de laminação 

manual (Hand-lay-up) realizado pela Empresa A&E Tratamento de Águas e 

Efluentes, situada na BR 101, município de Natal/RN. Martins (2012) afirma que 

a laminação manual utiliza somente um molde permitindo, portanto, o 

acabamento em uma das superfícies. 

O volume de resina foi preparado inicialmente com base na gramatura 

do tecido, com uma proporção de 1:1 em massa. Em seguida, os volumes pré-

estabelecidos para o catalizador (MEKP) e o acelerador de Naftenato de cobalto 

foram misturados levando em consideração o Boletim Técnico da resina para 

uma laminação em temperatura ambiente. 

Inicialmente, a resina foi dividida em quatro partes e gradativamente foi 

adicionado o acelerador e o catalisador com o intuito de obter um tempo de gel 

suficiente para todo o processo da laminação. Posteriormente, foi necessário 

que a resina já catalisada fosse levada para uma câmara de vácuo, Figura 3.4, 

de modo a remover parte dos gases e vapores formados durante o processo de 

polimerização da resina, e evitar que esses gases fiquem retidos entre as 

camadas de tecido, consequentemente, formando vazios no interior do 

laminado. 
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Figura 3.4 – Bomba e Câmara de Vácuo 

 

Após finalizada a otimização da resina catalisada, foi dado o início da 

laminação dos compósitos, utilizando rolos de aço e de lá de algodão para 

melhor distribuição da resina e compactação do conjunto fibra/matriz, conforme 

apresentado na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 – Processo de fabricação por laminação manual: (a) kevlar/Vidro e (b)Vidro. 

 

Foram obtidas duas placas de 0,60 x 1 m² de área cada, na forma de 

estruturas laminares, ambas fabricadas com 11 (onze) camadas. O primeiro 

laminado aqui definido como Laminado Híbrido Kevlar/Vidro – LHKV, contendo 

três camadas de Tecido Híbrido de Kevlar/Vidro (THKV) dispostos no centro do 

laminado e nas extremidades, e intercalados por oito camadas do Tecido 

bidirecional de Fibra de Vidro (TFV), representado na Figura 3.6, este apresentou 

uma espessura média de 4,5 ± 0,1 mm. 
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Figura 3.6 – Disposição do LHKV 

 

O segundo laminado, denominado de Laminado de Fibra de Vidro – LFV 

contém apenas o tecido bidirecional de Fibras de Vidro (TFV), ver a disposição 

na Figura 3.7, este laminado apresentou uma espessura média de 2,4 ± 0,2 mm. 

 

Figura 3.7 – Disposição do LFV 

 

 

3.1.1 Corte dos Corpos de Provas 

 

Os corpos de prova do LFV foram cortados utilizando o disco de corte, da 

Marca Vonder, modelo V3, com o seguimento diamantado de 1,8 mm (Φe = 110 

mm x Φi = 20 mm), fabricado segundo a norma ABNT NBR 15545, ver Figura 

3.8. O processo de corte foram realizados a seco, de forma a evitar um possível 

arranque de fibras ou quaisquer outros tipos de danos. Deve salientar que a 

placa teve todos os corpos de prova previamente desenhados de forma a obter 
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as dimensões correspondentes às normas técnicas para os ensaios de 

densidade, impacto e flexão em quatro pontos. 

Após a obtenção das dimensões apropriadas dos corpos de prova do LFV, 

foram realizados os procedimentos de lixamento e polimento nas regiões do 

corte. Para tanto, utilizou-se lixas d’água de diferentes gramaturas 150, 180, 220, 

320, 400 e 600 e o polimento foi feito com uma politriz motorizada, utilizando 

como abrasivo a alumina de 0,05 microns. 

 

Figura 3.8 – Disco diamantado da marca Vonder  

 

Já os corpos de prova do Laminado Híbrido Kevlar/Vidro (LHKV) foram 

cortados na máquina de corte à jato d’água Flow Mach 2b, na empresa 

Marmoraria Olho d’água, situada na Cidade de Recife/PE, Figura 3.9. Os 

parâmetros da máquina foram: 54 % de taxa de alimentação (água/abrasivo) 

com alta velocidade de avanço; o compressor com uma pressão de trabalho de 

55 Psi; o diâmetro do tubo para mistura água/abrasivo 1,016 mm; pressão do 

jato d’água de 379 MPa e utilizou o Garnet (80 mesh) como abrasivo. 

 

Figura 3.9 – Corte corpos de prova do LHKV para Impacto à jato d'água. 

 



31 
 

Ricardo Alex Dantas da Cunha 

Mostra-se na Figura 3.10 um esquema de todos os CP’s confeccionados 

e nas Tabelas 3.4 e 3.5, define-se a nomenclatura de todos os CP’s obtidos com 

relação à presença ou ausência da descontinuidade geométrica. 

 

Figura 3.10 – Esquematização dos Corpos de Prova para os Ensaios de Flexão, Impacto e FAI  

 

Tabela 3.4 – Definição dos CP’s em todas as condições de análises para o LHKV. 

LHKV 

LHKV – SF CP do LHKV Sem Furo – Carga aplicada de flexão  

LHKV – CFΦ16 CP do LHKV Com Furo – Carga aplicada de flexão – furo de 16 mm 

LHKV 77J CP do LHKV – Energia de Impacto de 77 J – FAI  

LHKV 101J CP do LHKV – Energia de Impacto de 101 J – FAI 

 

Tabela 3.5 – Definição dos CP’s em todas as condições de análises para o LFV. 

LFV  

LFV – SF CP do LFV Sem Furo – Carga aplicada de flexão  

LFV – CFΦ16 CP do LFV Com Furo – Carga aplicada de flexão – furo de 16 mm 

LFV 46J CP do LFV – Energia de Impacto de 46 J – FAI 

LFV 62J CP do LFV – Energia de Impacto de 62 J – FAI 

 

A definição traz três conjuntos para a realização de todos os ensaios 

para o caso dos CP’s sem furo e um conjunto para a realização de todos os 

ensaios para os CP’s com furo central, totalizando 40 CP’s, pois as normas 

técnicas recomendam um mínimo de cinco ensaios válidos.  

3.2 Ensaio de Densidade 

Os corpos de provas para a realização do teste de densidade foram 

cortados mediante a norma ASTM D 792 (2013), utilizando cinco corpos de 

prova, com dimensão de 25 x 25 mm, ver Figura 3.11, para ambos os laminados 

confeccionados. 
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Figura 3.11 – Dimensões do corpo de prova de ensaio de densidade: a) LFV; b) LHKV 

 

A densidade do compósito foi determinada utilizando o Densímetro 

Digital DSL 910 – Geahaka, pertencente ao Laboratório de Mecânica dos Fluidos 

– UFRN, mostrado na Figura 3.12, de modo que após realizar a pesagem da 

amostra a seco, foi feita a pesagem do material imerso no fluido de referência 

(água destilada – ρ = 1,040/cm³), apoiado em um cesto côncavo. Então, após as 

pesagens a seco e submerso, o equipamento forneceu diretamente o valor de 

densidade do sólido em análise. 

 

Figura 3.12 –  Densímetro Digital 

3.3 Percentuais Volumétricos das Fibras, Matriz e Vazios 

Sabe-se que o percentual de fibras é de grande importância na resposta 

mecânica dos laminados compósitos, pois a variação desses percentuais 

influencia diretamente nas constantes elásticas do material, além do seu limite 

de resistência.  

Os percentuais de matriz, fibras e teor de vazios, foram determinados 

pelo ensaio de calcinação, segundo a norma ASTM D 3171 (2015), o qual 

utilizou-se o forno do tipo Mufla, onde os corpos de prova foram colocados em 

cadinhos de cerâmica e aquecidos a uma temperatura de 400°C durante 1 (uma) 

hora, para essa faixa de temperatura de aquecimento retirou-se toda a resina, 
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após esse período as amostras foram pesadas; sendo este peso referente as 

frações volumétricas das fibras de kevlar e vidro. Em seguida, as amostras foram 

aquecidas por mais uma hora a temperatura de 600°C, para eliminação das 

fibras de kevlar e com isso sobrando apenas as fibras de vidro. A massa residual 

da fibra de vidro, após queima completa da resina e da fibra kevlar, foi parâmetro 

inicial para determinação dos teores de fibras, resina e vazios, utilizando as 

Equações 3.1 a 3.5. 

O percentual em peso das fibras do material (Pmf), é dado pela Equação 

3.1, levando em consideração a massa de inicial da amostra (mf), e a massa total 

da amostra após queima (mc). 

𝑃𝑚𝑓 =
𝑚𝑓

𝑚𝑐
100 

 
(3.1) 

Com o valor do percentual mássico e utilizando a densidade da fibra (ρf) 

e do compósito (ρc) foi possível calcular o percentual volumétrico utilizando a 

Equação 3.2.  

𝑉𝑓 = 𝑃𝑚𝑓
𝜌𝑐

𝜌𝑓
   

 
(3.2) 

O teor de resina em peso (Pmm) é dado utilizando a Equação 3.3, leva 

em consideração, apenas o percentual mássico de fibras. 

 

𝑃𝑚𝑚 = 100 − 𝑃𝑚𝑓                                                     (3.3) 

 

O percentual volumétrico da matriz utiliza a densidade da matriz (ρm) e 

do compósito (ρc) e pode ser calculado utilizando a Equação 3.4.  

𝑉𝑚 = 𝑃𝑚𝑚
𝜌𝑐

𝜌𝑚
   

 
(3.4) 

O teor de vazios (Vv), considera-se o percentual volumétrico das fibras 

do material (Vf) e o percentual volumétrico das fibras (Vm), ver na Equação 3.5. 

𝑉𝑣 = 100 −  (𝑉𝑚 + 𝑉𝑓)                                             (3.5) 
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3.4 Ensaio de Flexão 

 

3.4.1 Flexão em Quatro Pontos 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos da 

UFRN, utilizando uma máquina de ensaio universal da marca Shimadzu modelo 

AGS-X com capacidade máxima de 200 kN (Figura 3.13).  

As distâncias entre os apoios inferiores foram de 130 mm e de 65 mm 

para os apoios superiores em ambos os laminados, ver Figura 3.14. 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 3.13 – Disposição dos CP’s na máquina universal para o ensaio de flexão em quatro 

pontos 

 

Utilizou-se a norma ASTM D 6272 (2017) para o cálculo da tensão de 

flexão (σ) e o módulo de elasticidade (E), com base nas Equações 3.6 e 3.7.  

  

𝜎 = (
3𝑃𝐿

4𝑏𝑑2
) (3.6) 

𝐸 = 0,17
𝐿3𝑚

𝑏𝑑3
 (3.7) 

 

Onde: L – a distância entre apoios (mm) foi de 130 mm; σ – é a 

resistência última à flexão (MPa), P – Força (N); b – é a largura do corpo de 
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prova (mm); d – é a espessura do corpo de prova (mm); E – é o Módulo de 

elasticidade (MPa); m – inclinação da tangente a reta inicial.  

 

Figura 3.14 –  Esquema para o ensaio de flexão em quatro pontos. Fonte: ASTM D6272 (2017) 

 

As dimensões dos CP’s com e sem concentração de tensão para o teste 

de flexão em quatro pontos foram de 100 x150 mm², ver Figuras 3.15 e 3.16, 

uma vez que são as mesmas dimensões para o ensaio de impacto, que servirão 

de referência para análise da resistência e módulo residual pós impacto. 

 

Figura 3.15 – Dimensões do corpo de prova de ensaio de Flexão em Quatro Pontos: (a) LFV e 

(b) LHKV  

 

Os corpos de provas com concentração de tensão apresentaram um furo 

com diâmetro, no centro dos CP’s, de 16 mm dimensão igual a ponta do 

impactador descrito no item 3.5, ver Figura 3.16.  
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Figura 3.16 – Dimensões do corpo de prova de ensaio de Flexão com Furo: (a) LFV e (b) 

LHKV  

Rubio-González et al. (2017) dizem que os furos em compósitos podem 

ser introduzidos por dois métodos: furo moldado (Moulde Hole - MH) – a pré-

forma pode ser dada por hastes tecidas durante o processo ou por furo perfurado 

(Drill Hole – DH) – a furação é feita com um broca de torção padrão após a 

fabricação de painel compósito. 

Este trabalho utilizou a furação do tipo DH realizado com o auxílio de 

uma fresadora universal modelo FVF 3000, marca Diplomat do Laboratório de 

Manufatura da IFRN – Campus Parnamirim, com uma velocidade de corte de 40 

m/s. Primeiramente, realizou-se um pré-furo com uma fresa padrão helicoidal de 

aço rápido de 8 mm como pré-furo, esse procedimento foi tomado para evitar 

que ocorre dano em torno do furos, em seguida, utilizou-se a fresa padrão 

helicoidal de aço rápido de 16 mm dando a dimensão final. 

Na análise para extensiométrica no ensaio de flexão em quatro pontos 

foi colocado um extensômetro, modelo PA-06-062RB-120L (roseta dupla e 

orientada 0°/90°), fornecido pela Excel Sensores Ind. Com. Ltda. Possui uma 

base de poliamida laminada e grade metálica, com resistência elétrica de 350 Ω 

e o valor de sensibilidade (K) de 2,10. Esse extensômetro foi utilizado para 

realizar a medição das deformações longitudinais e transversais nos corpos de 

provas sem furo, de modo a calcular o módulo de elasticidade e coeficiente de 

Poisson dos laminados. 
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Figura 3.17 – Orientação dos extensômetros: modelo PA-06-060RB-3120-L. Fonte: Excel 

Sensores 

 

Após a escolha do extensômetro iniciou a fixação tomando alguns 

cuidados, como a limpeza dos corpos de prova e o manuseio em todos os corpos 

de prova de ambos os materiais. Utilizou-se uma lixa d’água de 150 Mesh para 

preparação da superfície dos corpos de prova, depois foi limpa com álcool 

isopropílico de maneira a evitar a contaminação do local de fixação, ver Figura 

3.18. Fixou-se os extensômetros nos corpos de prova dos ensaios de flexão em 

quatro pontos sem furo no centro dos CP’s a uma distância de 75 mm. 

 

Figura 3.18 – Disposição dos extensômetros nos corpos de prova para o ensaio de flexão em 

quatro pontos sem furo. 

 

Os extensômetros foram fixados com uma cola instantânea (secagem 

rápida) a base de cianocrilato, buscando boa aderência da superfície do 

material/extensômetro, para que toda a base do extensômetro estivesse em 

contado com o compósito. Depois do período de cura da cola efetuou-se o 

processo de soldagem dos filamentos a um cabo manga de 6 vias, para testar o 
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valor da resistência elétrica nos terminais soldados utilizou-se um multímetro 

digital. 

3.4.2 Flexão em Três Pontos 

Realizou-se o ensaio apenas no LHKV, pois fez-se necessário uma 

avaliação das suas propriedades mecânicas para efeitos de comparação com 

um material similar existente na literatura (Cunha, 2018). Levou-se em 

consideração, o teor de vazios e a presença da concentração de tensão. 

O ensaio de flexão em três pontos foi realizado no laboratório de Ensaios 

Mecânicos da UFRN, utilizando a máquina de ensaio universal marca Shimadzu 

modelo AGS-X com capacidade máxima de 200 kN. Obedecendo a norma ASTM 

D790 (2015) os corpos de prova apresentaram as seguintes dimensões: 18 mm 

de largura, 100 mm de comprimento e 4,5 mm de espessura e comprimento útil 

de 72 mm. 

A determinação do limite de resistência à flexão e do módulo de 

elasticidade, foram utilizadas respectivamente as Equações 3.8 e 3.9, conforme 

a norma citada acima para flexão em três pontos. 

 

𝜎𝑓 =  
3𝑃𝐿

2𝑏𝑑²
                                                           (3.8) 

 

𝐸𝐵 =  
𝐿³𝑚

4𝑏𝑑³
                                                           (3.9) 

Onde:  é a resistência última à flexão (MPa), P corresponde a carga 

(N), L é a distância entre os apoios (mm), b e d são largura e espessura do CP 

(mm), respectivamente, E é o Módulo de elasticidade (MPa), m a inclinação da 

tangente formada pela curva carga (N) e deflexão (m). 

3.5 Ensaio de Impacto 

O ensaio de impacto foi realizado em temperatura ambiente 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 (Figura 3.19) possui uma capacidade máxima de 

energia de impacto de 101 J, obtida através de variação da massa e altura de 
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queda dos pesos, tem uma altura máxima de 1,03 m e possui um impactador de 

ponta semiesférica com diâmetro de 16 mm e dureza 57 Rockwell C.  

As energias de impacto utilizadas nessa pesquisa foram: 46 J e 62 J para 

o LFV; e 77 J e 101 J para o LHKV, na preparação do teste foi necessária a 

limpeza e lubrificação do mecanismo de guias. No ensaio de impacto por queda 

de peso pode ocorrer rebote assim que o impactador atinja o corpo de prova, 

como dito na seção 2.2.1, para evitar o rebote uma placa de madeira foi colocada 

manualmente entre a ponta do impactador e a placa impactada após os 

impactos. 

 

Figura 3.19 – Máquina de impacto de drop test para materiais compósitos 

 

A realização desse ensaio foi mediante a norma ASTM D 7136 (2015), 

na qual as dimensões da amostra é de 100 x 150 mm, como registra a Figura 

3.20.  

 

Figura 3.20 – Dimensões do corpo de prova de ensaio de impacto: (a) LFV e (b) LHKV  
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A obtenção das deformações longitudinais e transversais e o coeficiente 

de Poisson dos compósitos submetidos ao impacto e a validação dos modelos 

que tratam da distribuição de tensões e deformações dos materiais foi feita 

através da análise por extensômetros. 

Nos corpos de prova submetidos ao impacto de baixa velocidade foram 

necessários fixar extensômetros modelo PA-06-125RB-350-L (roseta tripla e 

orientada a 0°/±45º), ver Figura 3.21. Possui uma base de poliamida laminada e 

grade metálica, com resistência elétrica de 350 Ω e o valor de sensibilidade (K) 

de 2,15. 

 

Figura 3.21 – Orientação dos extensômetros: modelo PA-06-125RB-350-L. Fonte: Excel 

Sensores 

 

Após a escolha do extensômetro, iniciou-se a fixação utilizando uma cola 

base de cianocrilato tomando mesmo cuidados ditos anteriormente no ensaio de 

flexão em quatro pontos, desde a limpeza dos corpos de prova até o manuseio 

dos extensômetros. Após o período de cura da cola foi efetuado o processo de 

soldagem dos filamentos a um cabo manga de 6 vias, para testar o valor da 

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

extensômetros foram fixados nos corpos de prova de ensaio de impacto numa 

distância de 37,5 mm em relação ao ponto de impacto, distância esta 

considerada ideal para capturar os resultados dos extensômetros, ver Figura 

3.22. 
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Figura 3.22 – Disposição dos extensômetros nos corpos de prova para o ensaio de impacto 

 

A leitura dos sinais apresentados pelos extensômetros, foram feitas 

utilizando-se um instrumento de medição da marca HBM, o modelo QuantumX 

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

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

canais, ligado a um computador via conexão FastEthernet (RJ-45) para 

aquisição sinais, Figura 3.23. 

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®. 

 

Figura 3.23 – Sistema de aquisição de dados do extensômetro 

 

De acordo com as recomendações do fabricante dos extensômetros, a 

medição da deformação registrada por esses sensores se dá mediante a 
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variação na resistência elétrica ocorrida durante o ensaio e medida pela unidade 

de controle, descrita anteriormente. Essa relação entre a variação na resistência 

elétrica e a deformação medida pode ser quantificada pela Equação 3.10. 

 

ԑ𝑖 =
𝑅𝑖 − 𝑅𝑂

𝑅𝑂 𝐾
 (3.10) 

 

Onde: ԑi corresponde à deformação no i-ésimo instante, Ri corresponde 

à resistência elétrica do extensômetro medida no i-ésimo instante, Ro 

corresponde à resistência do extensômetro no início do ensaio e K é o fator de 

sensibilidade do extensômetro, esse fator de conversão varia de acordo com o 

lote de fabricação. 

A calibração dos extensômetros, antes de efetuar os testes de impacto, 

deu-se utilizando forças conhecidas para calcular as forças durante o ensaio, 

utilizando pesos de 10, 15, 20 e 25 kg para obtenção dos valores de Força (N) 

por meio da equação 3.11, ver Tabela 3.6.  

 

𝐸 = 𝑚𝑔ℎ − Energia Potencial (3.11) 

 

Após a retirada dos pesos verificou-se a voltagem dos extensômetros 

com o multímetro, para observar se estes não sofreram algum dano após 

colocação dos pesos. 

 

Tabela 3.6 – Dados adquiridos dos extensômetros a partir das forças conhecidas 

Peso (kg) Força (N) Deformação (ԑ) 

10 98,1 0,0002104 

15 147,15 0,00027 

20 196,2 0,000354 

25 245,25 0,000445 

 

Após o cálculo da força (N) traçou-se a reta com os dados obtidos, em 

que observou-se o coeficiente de determinação (R²) e a linha de Tendência, na 

Figura 3.24. 
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Figura 3.24 – Linha de Tendência e Eficiência dos dados gerados durante a calibração dos 

extensômetros 

 

Utilizando o software MATLAB® foram determinadas as forças aplicadas 

(F) e as energias de impacto (Emáx), no carregamento estático aplicado no centro 

das amostras, levando em consideração a velocidade inicial (Vo) e a velocidade 

final (Vf) do impactador, calculadas pelas Equações 3.12, 3.13. 

 

𝑉𝑜 = √2𝑔ℎ (3.12) 

 

𝑉𝑓 =  𝑉𝑜 −
∫ 𝐹𝑑𝑡

𝑡

0

𝑚
 (3.13) 

  

Onde Vo é a velocidade inicial (m/s); g é a constante da gravidade (9,81 

m/s²); h é a altura da ponta do impactador até a superfície da amostra (m); m é 

a massa do conjunto (peso e impacto) em gramas. E F é a força aplicada no 

material em relação ao tempo de contato (N). 

Determinadas as velocidades inicial e final, tem-se o cálculo da energia 

de impacto que é dado pela equação 3.14, para determinar a energia de impacto 

máxima imposta ao material. 

 

𝐸𝑚á𝑥 =  
𝑚(𝑉𝑜2 − 𝑉𝑓2)

2
 (3.14) 
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3.6 FAI: Resistência Residual Média e Resistência Residual Pontual  

Os ensaios de flexão após impacto foram utilizados por dois métodos: o 

de flexão em quatros pontos (Resistencia Residual Média) e o de flexão em três 

pontos (Resistencia Residual Pontual). O ensaio de flexão em quatro pontos foi 

realizado em ambos os compósitos, utilizando o mesmo equipamento descrito 

na seção 3.4.1.  

Os testes de flexão em três pontos foram realizados somente no 

compósito híbrido com o intuito de avaliar as propriedades mecânicas para 

efeitos de comparação com um material similar existente na literatura (Cunha, 

2018). Com isso, deu-se o corte dos corpos de prova levando em consideração 

a distância da borda do impactador, conforme apresenta nas Figuras 3.25 e 

Figura 3.26. 

O corte dos corpos de prova fora realizados utilizando uma máquina 

manual do tipo Saw-Max SM20-01, onde a placa teve todos os CP’s previamente 

desenhados de forma a se obter as dimensões correspondentes à norma técnica 

para o ensaio. 

 

Figura 3.25 – CPs previamente desenhados 
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Figura 3.26 – Representação do corte dos CPs  para ensaio de flexão nas amostras 

impactadas (dimensões em mm) 

 

3.7 Análise do Dano  

Após a realização dos ensaios os corpos de prova pós impacto em três 

pontos foram submetidos ao estudo das características finais das fraturas 

ocorridas em ambos os laminados. Consistiu-se de uma análise macroscópica 

do dano, com o objetivo de identificar o modo como as fraturas ocorreram após 

os ensaios mecânicos de flexão, de impacto e de flexão após impacto e a 

distribuição do dano ao longo do corpo de prova 

A classificação das fraturas após os ensaios de impacto foi mediante 

norma ASTM D 7136 (2015). Além de quantificar a área do dano nos CP´s 

impactados para todas as energias. 

Além disso, para o ensaio de impacto, foram caracterizados os danos 

nos CP´s impactados para as energias usadas, utilizando o software aberto 

IMAGE J para o cálculo da área do dano nos lados comprimido e tracionado dos 

CPs após o impacto. Bem como, a utilização do microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), modelo TM 3000 da marca Hitachi, na observação da fratura 

final e a confirmação de que a presença dos vazios influenciaram na propagação 

do dano. 
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3.8 Análise do Fator de Concentração de Tensão (K). 

A análise do fator de Concentração de Tensão (K) deu-se com o intuito de 

verificar a relação entre os danos causados pelo impacto nos diferentes níveis 

de energia, bem como o furo de 16 mm realizado no centro dos laminados, diante 

disso, K é definido pela razão entre as resistências a flexão do material (ult), 

retirados a partir dos valores obtidos no ensaio de flexão e descritos no item 3.4. 

Como dito anteriormente, foi possível desmembrar os efeitos que influenciam no 

fator de concentração de tensão K: quando o laminado é impactado, o aumento 

no fator de concentração de tensão é influenciado tanto pela existência do furo 

central causado pelo impactador quanto pelo dano (Equação 3.15) onde PCF 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.  

Diante isso, pode-se calcular a parcela de influência relacionada ao dano 

(PD) no fator de concentração de tensão do material impactado (KSF/Imp). Com 

isso, buscando obter somente o valor de PCH, pode-se calcular o fator de 

concentração de tensão considerando os resultados da amostra com furo central 

(CF) pela Equação 3.16. Uma outra forma de verificar o efeito do dano é pela 

Equação 3.17 que obtêm o fator de concentração de tensão entre o material com 

furo central (CF) e o material impactado nas diferentes energias (Imp), neste 

caso o acréscimo da concentração de tensão se deve unicamente a PD. 

 

𝐾𝑆𝐹/𝐼𝑚𝑝 =  
𝜎𝑆𝐹

𝜎𝐼𝑚𝑝
= 1 +  𝑃𝐶𝐹 + 𝑃𝐷                                       (3.15) 

𝐾𝑆𝐹/𝐶𝐹 =  
𝜎𝑆𝐹

𝜎𝐶𝐹
= 1 + 𝑃𝐶𝐹                                              (3.16) 

𝐾𝐶𝐹/𝐼𝑚𝑝 =  
𝜎𝐶𝐹

𝜎𝐼𝑚𝑝
= 1 + 𝑃𝐷                                               (3.17) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo apresenta-se os resultados de determinação da 

densidade volumétrica e das frações volumétricas de fibra e teor de vazios, além 

dos resultados obtidos com as propriedades mecânicas dos laminados 

compósitos de reforço com tecido de fibra de vidro (LFV) e do compósito híbrido 

kevlar/vidro (LHKV) tanto para o ensaio de impacto do tipo drop test, flexão em 

quatro pontos e flexão em três pontos, bem como o comportamento mecânico 

desses laminados quando submetidos a ensaios de flexão após impacto para 

análise da resistência residual. E ainda, será apresentada a análise de dano e 

características da fratura final para todos os casos e a análise computacional 

para os laminados. 

Dessa forma, subdividiu-se esse capítulo em subseções, para uma 

melhor clareza dos resultados: 

Parte A – Ensaio de Densidade e Percentuais Volumétricos das Fibras.  

Parte B – Ensaio de Flexão em Quatro Pontos  

Parte C – Ensaio de Impacto em Baixa Velocidade   

Parte D – Ensaio de Flexão em Quatro Pontos após Impacto – 

Resistência Residual Média 

Parte E – Ensaio de Flexão em Três Pontos após Impacto – Resistência 

Residual Pontual 

Parte F – Análise do Fator de Concentração de Tensão (K). 

 

4.1 Parte A – Ensaio de densidade e percentuais volumétrico das fibras e 

teor de Vazios. 

Os resultados experimentais começaram a ser obtidos a partir da 

determinação da densidade volumétrica média dos laminados estudados, na 

Tabela 4.1. Os resultados mostram que o compósito que contêm apenas tecido 

de fibra de vidro apresenta maior densidade volumétrica em relação ao 

compósito híbrido. Isso deu-se porque a fibra de vidro apresenta maior 

densidade do que o tecido híbrido Kevlar/vidro. Percebe-se que a densidade 

volumétrica do LFV é cerca de 15% superior ao LHKV.  
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Tabela 4.1 – Densidade volumétrica dos compósitos LHKV e LFV 

Configurações Densidade (g/cm3) 

LHKV 1,43 ± 0,01 

LFV 1,68 ± 0,006 

 

A literatura traz trabalhos com compósitos poliméricos, cuja densidade 

foi investigada, no trabalho de Saber et al. (2018) obtiveram uma densidade de 

1,4 g/cm³ para o compósito kevlar/epóxi. Wirti et al. (2018) encontrou uma 

densidade de 1,2 g/cm³ no laminado kevlar/Derakane 411-350. O compósito 

poliéster/fibra de vidro-E foi investigado por Prasanth et al. (2018) encontraram 

uma densidade de 1,76 g/cm³ e Selmy et al. (2019) trabalharam com fibra de 

vidro-E/epóxi encontrando uma densidade de 1,4 g/cm³. 

Ainda para efeitos de comparação a literatura também traz estudos em 

compósitos híbridos para determinação da densidade, Fontes et al. (2019b) 

investigaram um compósito híbrido vidro-E/juta/poliéster, encontrando uma 

densidade de 1,26 g/cm³, Silva et al. (2018), encontraram uma densidade de 

1,52 g/cm³ para o híbrido vidro-E/sisal/poliéster e Selmy et al. (2018) obtiveram 

uma densidade de 1,4 g/cm³ para o híbrido poliamida/vidro-E/epóxi.  

Os resultados experimentais para determinar os percentuais em volume 

de fibra e teor de vazios dos laminados são apresentados na Tabela 4.2. É 

importante ressaltar que o ensaio foi realizado para os todos compósitos desse 

trabalho, e por apresentarem valores percentuais semelhantes podem ser 

comparados. Lembrando que foram acrescentados três camadas do tecido 

híbrido kevlar/vidro em substituição as de fibra de vidro. 

Tabela 4.2 – Percentual de fibra e teor de vazios nos compósitos LHKV e LFV 

Configurações Percentual de fibras (%) Teor de Vazios (%) 

LHKV 

Fibra de Vidro-E: 22,64 

Fibra de Kevlar/49: 20,83 

-------------------------- 

Total de Fibras: 43,48 

10 

LFV Fibra de Vidro-E: 40,95 9 

 

A fração de vazios para laminado híbrido aqui estudado é alta, mas 

tratando-se do processo de fabricação (Hand lay up) esse teor pode variar entre 
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1 a 10%, com isso, pode ser encontrado na literatura, trabalhos nos quais foram 

utilizados o mesmo tipo de processo de fabricação (laminação manual) e em 

configurações de hibridização semelhante, como por exemplo o de Medeiros et 

al., (2019) no qual o laminado interply kevlar/carbono apresentou um teor de 

vazios de 0,7%, Targino et al. (2019) obtiveram 3% de vazios no laminado híbrido 

intraply kevlar/carbono e Oliveira et al., (2018) apresentaram 4,2 % num 

laminado interply vidro/carbono de teor de vazios. 

O LFV apresentou alto teor de vazios e pode ser visto em trabalhos já 

publicados para o mesmo tipo de processo de fabricação valores menores de 

vazios, por exemplo Cunha et al., (2017) no qual o compósito de manta de fibra 

de vidro/poliéster apresentou um teor de vazio de 2%, Tinô et al., (2016) que 

obtiveram 4,2% e 5,2% de vazios para os dois laminados estudados a base de 

fibra de vidro e Fontes et al., (2019a) apresentaram um teor de vazios de 0,7 % 

para um compósitos com tecidos multiaxiais de fibra de vidro. 

 

4.2 Parte B – Ensaio de Flexão em Quatro Pontos com e sem furo 

Apresenta-se na Figura 4.1 as curvas médias resultando nos diagramas 

típicos tensão em função da deformação por flexão, obtidos para os laminados 

LHKV e LFV com e sem furo. Percebe-se que ocorreu um comportamento 

aproximadamente linear para o LHKV com e sem descontinuidade até uma 

tensão em torno de 250 MPa, o mesmo comportamento não pode ser observado 

em ambas as condições (com e sem furo) do LFV para uma tensão 

aproximadamente 100 MPa, em que ocorreu uma não linearidade no início da 

curva. 

Deve-se ressaltar que para cada compósito submetido ao ensaio de 

flexão em quatro pontos foram utilizadas cinco amostras e realizada as 

respectivas médias e desvio padrão para as propriedades de tensão última, 

módulo de elasticidade à flexão e deformação, ver na Tabela 4.3. 
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Figura 4.1 – Curva tensão em função da deformação para o ensaio de flexão em quatro pontos 

dos laminados sem e com presença de descontinuidade geométrica: 

 

Analisando-se os dados da Tabela 4.3, que demostra os valores médios 

e de desvio padrão para a tensão última, módulo de elasticidade e deformação 

por flexão, obtidos no ensaio de flexão em quatro pontos dos materiais 

estudados, é possível observar que o LFV-SF apresentou maiores valores de 

tensão e módulo, quando comparado ao LHKV-SF. 

Tal comportamento pode ser explicado uma vez que as camadas 

contendo a fibra de kevlar fraturam com uma tensão menor de flexão em 

comparação com as de fibra de vidro, consequentemente, estas diminuem a 

resistência e rigidez do laminado e isso é mais pronunciado, visto que as 

camadas do tecido híbrido kevlar/vidro estão nas camadas externas, onde são 

mais tensionadas durante o ensaio por flexão. 

 

Tabela 4.3 – Resultados experimentais para os compósitos estudados. 

Compósitos 
Tensão Última 

(MPa) 
Módulo de 

Elasticidade (GPa) 
Deformação 

(%) 

LHKV – SF 351,6 ± 44 10,6 ± 0,6 3,37 ± 0,17 

LHKV – CF – Φ16 339,6 ± 32 10,6 ± 0,9 3,26 ± 0,63 

LFV – SF 563,5 ± 45 22,7 ± 2,8 1,62 ± 0,05 

LFV – CF – Φ16 375,5 ± 47 15,8 ± 2,1 2,06 ± 0,14 
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Os materiais com a presença da descontinuidade geométrica 

apresentaram diminuição nas suas propriedades mecânicas, isso se deve ao 

fato de que a presença do furo trouxe concentração de tensão localizada. O 

percentual de perdas de resistência no laminado LFV foi maior que no LHKV, 

sendo de 33 % e 4 %, respectivamente, quando se comparado ao material sem 

furo. Essa diminuição no LFV foi mais incidente devido a estrutura do laminado 

conter apenas fibra de vidro, diferente da estrutura híbrida que contém o tecido 

de mecha híbrida, pois segundo Rädel, M. e Willberge, D. K., (2019) existem 

diferenças na distribuição de tensão para compósitos que apresentam apenas 

um tipo de fibra e compósitos que apresentam dois ou mais tipo de fibras, nestes 

o efeito da propagação de trincas é menor e os danos iniciais são mais 

concentrados. 

Rubio-González et al., (2017) afirmam que a presença de furos em 

compósitos de fibra de vidro, não alterou as propriedades de flexão e de impacto, 

mas aumentaram a área de dano induzida pela carga de impacto. Mesmo 

comportamento foi verificado por Amaro et al., (2013) em que verificaram que os 

furos não tiveram influência na relação tensão-deformação. No entanto, foram 

observadas diferenças no tamanho do dano e nos respectivos contornos, e que 

a presença dos furos aumenta a energia absorvida e o tamanho do dano. Santos 

et al., (2017b) afirmam que a presença dos furos diminuiu a tensão de flexão e 

trouxeram delaminação e áreas danificadas ao redor do furo, em compósitos de 

fibra de vidro. 

Ao analisar a rigidez (módulo de elasticidade), o LHKV apresentou 

valores constantes, para ambos os casos (com e sem furo), na faixa de 10 GPa, 

já o LFV apresentou uma queda no módulo de elasticidade, em torno de 30 %, 

quando comparado ao laminado com furo. Isso pode ser explicado pela fibra de 

vidro ser mais rígida do que a fibra kevlar quando submetida a flexão, levando-

se em consideração esse fator, a rigidez foi transferida ao compósito final o que 

ocasionou a diminuição dessa propriedade.  

Estes valores estão de acordo com alguns estudos já encontrados na 

literatura tanto para o compósito híbrido quanto para o de fibra de vidro, em que 

a rigidez aumenta com o uso apenas da fibra de vidro, e o kevlar diminui esta 

rigidez. Belgacem et al., (2017) utilizaram um compósito híbrido fibra de 

vidro/epóxi, confeccionado por hand lay up, submetido a flexão obtendo uma 
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rigidez de 22,78 GPa, Medeiros et al., (2019) obtiveram um módulo elástico de 

9,44 GPa no compósito híbrido fibra de kevlar/carbono/éster-vinílica, 

confeccionado por hand lay-up, numa configuração intraply/yarn submetido a 

flexão, Attia et al., (2019) afirmam que o compósito híbrido fibra de 

vidro/polipropileno/epóxi, confeccionado por hand lay-up, numa configuração 

intraply/yarn submetido a flexão apresentou um módulo de 13,4 GPa. 

O laminado híbrido (com e sem furo) apresentou maior deformação 

quando comparado com o LFV, mostrando que com a adição do tecido de mecha 

híbrida que contém fibra de kevlar aumentou a tenacidade do material, 

consequentemente uma melhor resistência e absorção ao impacto. 

 

4.2.3 Análise do Dano de Flexão: Com e Sem Descontinuidade Geométrica 

 

Pode-se observar, na Figura 4.2, o dano para flexão com e sem furo no 

LHKV, fica evidenciado fissuras na matriz denotando uma região esbranquiçada 

(delaminação) e localizada entre os apoios superiores, essas fissuras se deram 

tanto no sentido longitudinal quanto no transversal dos CP’s. Isso pode ser 

explicado uma vez que o tecido de mecha híbrido possuí a mesma configuração 

no urdume e na trama. Pode-se inferir ainda que o comprimento dessas fissuras 

deve-se a velocidade de propagação das tensões ao longo da direção horizontal 

do furo até as bordas do laminado. Para ambos os casos, na face oposta ocorreu 

também a formação de trincas superficiais na matriz. 
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Figura 4.2 – Dano na face do impacto para flexão em quatro pontos no LHKV: (a) sem 

descontinuidade geométrica, (b) com descontinuidade geométrica. 

 

A Figura 4.3 apresenta os danos devido a flexão em quatro pontos no 

LFV com e sem furo, observa-se comportamentos diferentes quanto a presença 

da descontinuidade geométrica. Para o LFV – SF, observa-se delaminação 

superior provocada pelo apoio da máquina. Já para o LFV – CFØ16 o dano foi 

distribuído em locais pontuais e com suas áreas de delaminação localizadas 

também nos apoios superiores do equipamento, observa-se também a presença 

de danos na forma de feixe longitudinal na borda do furo, uma vez que este 

funcionou como um concentrador de tensão induzindo assim a formação e 

propagação de danos. 
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Figura 4.3 – Dano na face do impacto para flexão em quatro pontos no LFV: (a) sem 

descontinuidade geométrica, (b) com descontinuidade geométrica. 

4.3 Parte C – Ensaio de Impacto em Baixa Velocidade   

Nesta subseção serão apresentadas as análises realizadas nas 

amostras impactadas com 46 J, 62 J, 77 J e 101 J verificando o comportamento 

mecânico e o dano causado, numa análise visual e microscópica. Deve salientar 

que ambos os laminados atingiram penetração total, o laminado LFV foi 

submetido a 46 e 62 J e o laminado LHKV nas energias de 77 e 101 J. Não foram 

realizados ensaios de impacto no LFV com as energias de 77 e 101 J, visto que 

estes já atingiram penetração total com a energia de 62 J. 

Diante disso, para efeitos de análise comparativa este estudo 

preocupou-se em avaliar a importância do tecido de mecha híbrida no LHKV, a 

quantidade de impacto a que este foi submetido até atingir a penetração total, 

em relação ao LFV, e como o alto teor de vazios se comportou na composição 

dos laminados. 

Inicialmente, foi feito uma análise comparativa do efeito da força em 

função do tempo e energia absorvida dos compósitos em estudo, como mostram 

as Figuras 4.4 e 4.5. Importante ressaltar que estão apresentados nessas figuras 

o primeiro impacto de 62 J para o LFV e as energias de 77 J e 101 J para o 

LHKV, pois foram as energias consideradas máxima e conhecidas que os 

materiais atingiram perfuração. Os valores obtidos para Força Máxima (N) e 

Energia Absorvida (J) dos ensaios estão apresentados na Tabela 4.4.  
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A Figura 4.4, mostra a relação de contato do impactado no material LFV 

com um impacto de 62 J, quando a relação força-tempo-absorção de energia 

fornece uma descrição do início e propagação do dano, com uma força crescente 

no intervalo entre 0 e 4 ms, atingindo uma carga acima de 8000 N, após isso 

uma queda repentina no intervalo entre 4 e 6 ms, aproximadamente. A energia 

é aumentada entre 1 e 5 ms com valor máximo de 62 J após isso, a energia 

permanece constante. 
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Figura 4.4 – Gráfico do Tempo versus força versus energia do compósito LFV – 1° Impacto de 

62 J. 

 

Na Figura 4.5, pode-se inferir à medida que o impactador afeta o LHKV, 

parte da energia do impactador é absorvida pelo material na forma de 

deformação elástica, dano interlaminar, quebra na matriz e delaminação para 

ambos níveis de energia. De 1 ms a 5 ms, a absorção de energia é crescente à 

medida que o contato entre o impactador e o ponto de impacto aumenta, 

representando um aumento na deflexão devido a propagação de danos. Após 6 

ms, a absorção de energia atinge o valor estável e máximo, exibido pequenas 

deformações na face frontal e oposta ao impacto. Vale ressaltar que após atingir 

a força máxima, pode-se observar um pequeno ressalto da força, num intervalo 

de tempo entre 3 e 4 ms, devido à presença das fibras de kevlar possuir alta 

ductilidade apresentando maiores deformações.  

Outro fator importante a observar na Figura 4.5a é a presença da 

diminuição de energia após 7,5 ms de energia absorvida significando que o 
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material suporta outro impacto de mesma intensidade. Ou seja, o efeito da 

hibridização intraply/yarn do LHKV traz uma maior resposta elástica até o início 

do dano, as energias de impacto aumentam linearmente até a força máxima ser 

atingida, este valor foi considerado um indicativo da capacidade do laminado 

resistir ao início do dano. A medida que o material tem sequências progressivas 

de impacto, o dano progride ocasionando queda de força e provocando fraturas 

na interface fibra/matriz. Pode-se avaliar ainda que para o LFV o tempo para 

obtenção da força máxima e início do dano foi de 4,0 ms já para o LHKV foi de 

2 ms, justificando assim, a melhor absorção de energia por parte do tecido 

híbrido. 
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Figura 4.5 – Gráfico do Tempo versus força versus energia do compósito LHKV: 1° Impacto de 

101 J (a) e 1° Impacto de 77 J (b). 

 

Trabalhos na literatura trazem estudos que expressam as curvas de 

força-tempo-absorção de energia em compósitos poliméricos para representar o 

comportamento para impacto de baixa velocidade. Banduru et al., 2018 

afirmaram que o compósito híbrido kevlar/basalto aumentou a resistência ao 

impacto 20,47% em termos de força de máxima e absorção de energia, 

respectivamente, quando comparado a um compósito sem hibridização. Andrew 

et al., 2019 verificaram que no compósito intraply kevlar/vidro, exibiram menor 

deslocamento, onde as fibras de vidro melhoraram a rigidez e fibras de kevlar 

aumentaram a resistência ao impacto. Ying et al., 2017 observaram que o 

compósito interply kevlar/carbono, apresentou uma força máxima 21% maior do 

que um compósito não híbrido.  

Comparando as cargas máximas com a perfuração total e a hibridização 

dos laminados, demostra-se, na Tabela 4.4 que a força máxima para as 

a) b) 



57 
 

Ricardo Alex Dantas da Cunha 

amostras de LHKV101 J foi de 9656,77 N este valor diminui em torno de 13,3 % 

em comparação para as amostras de LFV62 J, isso pode ser explicado devido a 

presença do tecido de mecha híbrida que contem fibras kevlar as quais possuem 

característica de absorção de impacto, diferente do que ocorre no LFV 62J, que 

perfurou no primeiro impacto. 

 

Tabela 4.4 – Resultados experimentais para os compósitos estudados. 

Compósitos Energia (J) 
Força Máxima 

(N) 
Energia Absorvida 

(J) 

LHKV 101 9656,77 96,3 

LHKV 77 6720,42 77,3 

LFV 62 8371,59 61,4 

 

Outro fator a ser considerado para melhoria nas propriedades de impacto 

é a relação da quantidade de vazios presente no compósito LHKV, o percentual 

de quase 10% (Tabela 4.2, pág. 53) trouxe maior capacidade de absorção de 

energia ao material, pois observa-se em trabalhos na literatura (Hamamousse et 

al., 2019; Sun et al., 2018) que o aumento no teor de vazios aumentaram as 

propriedades de compósitos poliméricos sob impacto de baixa velocidade, 

Kakakasery et al., 2015, afirmam que os vazios aumentaram a resistência 

residual e a delaminação do material. Arthurs et al., 2015 verificaram que as 

delaminações, causadas pelas trincas entre camadas, os vazios funcionaram 

como barreira impedindo à propagação dessas. 

 

4.3.1 Análise visual do dano  

 

Apresenta-se nas Tabelas 4.5 e 4.6 os comparativos da análise visual 

para compósitos reforçados com fibra de vidro e o compósito híbrido kevlar/vidro, 

respectivamente. Analisou-se os acontecimentos para cada energia de impacto 

foi possível observar que para ambos compósitos houve delaminação 

fibra/matriz em todas as energias estudadas, o dano do tipo ruptura de fibra 

ocorreu em todas as energias para o LFV, ver Tabela 4.5, enquanto que para o 

LHKV as rupturas ocorreram apenas a partir de 4 impacto com 77 J. 

Essa dificuldade na ruptura das fibras deu-se devido a utilização da 

configuração intraply/yarn do compósito, visto que a presença da fibra kevlar e 
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da fibra de vidro na mesma mecha do tecido trouxe feitos combinados, a fibra de 

vidro proporcionou melhor aderência fibra/matriz, já a fibra kevlar melhorou 

absorção de impacto. 

A literatura traz estudos utilizando este tipo de configuração em 

compósitos poliméricos. Jesthi, D. K. e Nayak, R. k., (2019) observaram que o 

compósito interply (carbono/vidro/epóxi) apresentou boa interface fibra/matriz 

quando comparado a outro sem hibridização onde a falha foi proveniente da 

combinação entre a ruptura das fibras e a delaminação. 

 

Tabela 4.5 – Comparativo global do compósito reforçado com fibra de vidro (LFV) para 
diferentes energias de impacto. 

Energia 46 J 62 J 

N° de Impactos 1 2 1 

Delaminação ✓  ✓  ✓  

Ruptura de Fibras  ✓  ✓  

Penetração Total  ✓  ✓  

 

 

Tabela 4.6 – Comparativo global do compósito híbrido reforçado com fibras de vidro e 
kevlar (LHKV) para diferentes energias de impacto. 

Energia 77 J 101 J 

N° de Impactos 1 2 3 4 5 1 2 3 

Delaminação ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Ruptura de 
Fibras 

   ✓  ✓    ✓  

Penetração Total     ✓    ✓  

 

Em relação ao número de impactos no compósito LHKV com o LFV, fica 

evidente que o tecido híbrido kevlar/vidro favoreceu a dissipação de energia e é 

consideravelmente maior do que no LFV. A principal razão para isso é a 

combinação de resistência ao impacto e rigidez na mecha do tecido híbrido que 

são significativamente maiores do que no tecido contendo apenas fibra de vidro, 

levando a uma quantidade maior de energia a ser absorvida.  

Para melhor visualizar a importância da utilização do tecido de mecha 

híbrida para aumentar a resistência ao impacto, desenvolveu-se o gráfico da 

energia de impacto em função do número de impactos, ver Figura 4.6. 
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Comparou-se seus resultados com os obtidos por Cunha, (2018) num compósito 

intraply/yarn híbrido kevlar/vidro/ester-vinílica suportou dois impactos de 76 J e 

quatro impactos de 61 J e Santos, (2018) investigou um compósito vidro/ester-

vinílica suportando três impactos de 31 J e um impacto de 46 J. O aumento na 

resistência ao impacto proporcionado pela utilização do tecido de mecha híbrida 

foi superior a 40% saindo 77 J para 101 J em relação a Cunha, 2018 na energia 

absorvida, consequentemente, um número maior de impactos até a penetração 

total do material. 
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Figura 4.6 – Diagrama Energia versus Número de impactos necessários para penetração total 

 

4.3.1.1 LFV - Energia de Impacto 46 e 62 J 

 

Mostra-se na Figura 4.7 o resultado do dano com as energias de 46 e 

62 J para o LFV impactado por duas e uma vez, respectivamente, essas análises 

foram de acordo com a norma ASTM D7136 (2015). A Figura 4.7 (a) 

caracteriza-se o dano causado na área comprimida do compósito utilizando 

energia de impacto de 46 J, observa-se que ocorreu uma delaminação 

fibra/matriz próximo do local de contato do impactador e quebra da fibra de vidro 

no local da penetração. Mostra-se na Figura 4.7 (b) o dano causado na área 

tracionada, evidenciando uma ruptura e pontas de fibras, ocasionados pelo 

impactador. 

De forma semelhante e de acordo com a norma, a Figura 4.7 (c) e (d) 

traz a análise do LFV para o impacto de 62 J. Pode-se verificar pouca 
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delaminação entorno do região de impacto, na parte compressiva do impacto, já 

na parte tracionada do corpo de prova verifica-se a ruptura e pontas de fibra de 

vidro.  

 

 

Figura 4.7 – Danos no LFV com a energia de impacto 46 J: (a) Lado do impacto; (b) Lado 

oposto ao impacto e 62 J (c) Lado do impacto; (d) Lado oposto ao impacto  

 

4.3.1.2 LHKV - Energia de Impacto 77 e 101 J 

 

Como dito anteriormente, o tecido híbrido trouxe ao laminado uma maior 

capacidade de absorção de energia até a penetração total do impactador, neste 

caso, o LHKV necessitou de uma sequência de cinco impactos de 77 J e três 

impactos de 101 J no corpo de prova para chegar até a penetração total. A Figura 

4.8 apresenta-se o resultado do dano para estas energias de impacto. Na Figura 

4.8a, observa-se que houve pouca delaminação fibra/matriz na região entorno 

do impacto, já na Figura 4.8b houve ruptura de fibras no local da penetração, e 

um expressivo ressalto da ruptura das fibras ocasionado pelo impactador. Na 
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Figura 4.8 (c) comparando a energia de 77 J e a energia de 101 J, podemos 

observar que na região compressiva do material ocorreu o mesmo 

comportamento (pouca e concentrada delaminação), já na Figura 4.8 (d), houve 

maior rompimento de fibras e a fibra kevlar apresentou esgarçamento. 

Verifica-se também para ambas as energias, que ao longo do corpo de prova 

apresentou regiões esbranquiçadas, resultado proveniente de danos causados 

na matriz. 

 

 

Figura 4.8 – Danos no LHKV com a energia de impacto 77 J: (a) Lado do impacto; (b) Lado 

oposto ao impacto e 101 J (c) Lado do impacto; (d) Lado oposto ao impacto 

 

Fica evidente que ao analisar os danos visuais para os materiais 

estudados, o compósito LHKV apresenta melhores propriedades mecânicas sob 

impacto, característica esta trazida pela fibra de kevlar, visto que a energia 

absorvida no material híbrido é maior que no LFV. A delaminação em ambos os 



62 
 

Ricardo Alex Dantas da Cunha 

laminados, indica que esta não é o modo de falha crítico nesses compósitos, 

uma vez que se apresentou de forma concentrada. No entanto, o teor de vazios 

presente no LHKV contribuiu para os danos na matriz e consequentemente 

ocasionou dissipação na energia total, assim a presença das camadas do tecido 

híbrido nas extremidades e no centro do laminado, fizeram com que essa 

dissipação de energia fosse uniforme, minimizando os danos causados pelos 

vazios. 

A Figura 4.9, mostra uma vista local da área ao redor do furo provocado 

pelo impactador, pode-se observar delaminações entre as camadas das fibras 

de vidro, bem como ruptura e pontas dessas fibras. Todos esses danos foram 

iniciados primeiramente a partir da borda do furo, devido à alta tensão inter 

laminar gerada neste, as delaminações se propagavam ao longo das camadas 

que estavam dispostas a uma orientação de 0/90°. Fica evidente também que o 

vazio funcionou como mecanismo de parada de crescimento de trinca 

longitudinal. 

 

 

Figura 4.9 – Danos no LFV com a energia de impacto 62 J 

 

4.3.2 Avaliação da área do dano 

 

Demostra-se nas Tabelas 4.7 e 4.8 as áreas médias das amostras, para 

a face comprimida (lado do impacto) e a fase tracionada (lado oposto ao impacto) 
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para as energias usadas, deve ressaltar que essa análise tem o intuito de 

quantificar a delaminação ocorrida verificando de modo indireto sua resistência, 

utilizando o software IMAGE J para esta finalidade. 

Observa-se na Tabela 4.7 que os valores da área impactada para o LFV 

se comportaram de forma crescente passando de 4,9 cm² à 5,9 cm². Já em 

relação a área oposta ao impacto, essa variação na área do dano foi de 5,1 cm² 

à 8,1 cm², representando uma diferença de 3,0 cm², isso é decorrente da 

propagação extensiva do dano entre as camadas de fibra de vidro causadas pelo 

aumento de energia, com isso o dano na interface fibra/matriz aumentaram, 

acentuando assim a área danificada. 

 

Tabela 4.7 – Área do dano no ensaio de impacto (Drop Test) nas placas LFV 

Energias de 
Impacto (J) 

Número de 
Impacto 

Lado do 
Impacto (cm²) 

Lado Oposto ao 
Impacto (cm²) 

46 2 4,9 5,1 

62 1 5,9 8,1 

 

A Tabela 4.8 que traz os valores da área danificada para ambos os lados 

do LHKV, pode-se inferir que por se tratar de um material híbrido e com a 

presença de camadas de tecido de mecha híbrida kevlar/vidro, esse laminado 

obteve uma área de dano duas vezes maior do que o LFV no lado oposto ao 

impacto, isso fica claro, comparando os dados das Tabelas 4.7 e 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Área do dano no ensaio de impacto (Drop Test) nas placas LHKV 

Energias de 
Impacto (J) 

Número de 
Impacto 

 Lado do Impacto 
(cm²) 

Lado Oposto ao 
Impacto (cm²) 

77  5 4,4 10,1 

101 3 4,8 9,8 

 

Fica evidenciado que o LFV e o LHKV apresentaram pequenas áreas 

danificadas pelo impacto, isso se deve a uma propagação não extensiva do dano 

entre as camadas dos laminados, deve salientar que no LHKV a presença dos 

vazios trouxeram ao material pontos localizados funcionando como 

concentradores de tensão, inibindo a propagação de trincas minimizando o início 

da falha, de forma cronológica o dano deu-se devido ao acúmulo de energia de 
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impacto no lado trativo proveniente da sequência de impactos, e a ruptura 

abrupta das fibras. 

A literatura traz estudos da área do dano em compósitos poliméricos, 

Sadeghi et al., (2019) mostraram que o compósito híbrido vidro/carbono a área 

do dano para a energia de 20 J foi de 11,5 cm² e para 27 J foi de 17,6 cm². Com 

essa mesma energia de impacto Rubio-González, et al., (2017) analisaram a 

área do dano num compósito de fibra de vidro com variação entre 50 mm² a 200 

mm². Krollmann et al., (2017) verificaram que as áreas delaminadas no 

compósito híbrido vidro/carbono foram de 125,9 mm², 106 mm² e 147,1 mm² para 

as energias de impacto de 16 J, 20 J e 25 J, respectivamente. Ying, et al., 2017, 

afirmam no seu estudo que o compósito híbrido interply kevlar/carbono 

apresentou uma área de dano de 8,31 cm², para uma energia de 26,8 J no lado 

compressivo do impacto. 

 

4.4 Parte D – Ensaio de Flexão em Quatro Pontos após Impacto – 

Resistência Residual Média 

Este tópico versa sobre as propriedades mecânicas de flexão em quatro 

pontos das amostras após múltiplos impactos realizados nos níveis de energia 

de 46, 62, 77 e 101 J. Analisou-se os resultados de tensão máxima e módulo de 

elasticidade dos materiais, com e sem presença da descontinuidade geométrica 

relacionando-os com as energias de impactos impostas. 

Mostra-se na Figura 4.10 o diagrama tensão em função da deformação, 

onde consta as curvas com os valores médios para ambos os laminados, com a 

quantidade de impactos nas energias aplicadas. Deve ressaltar que, o 

comportamento do gráfico é típico e coerente com a literatura para esses tipos 

de materiais, em que se tem uma região linear e outra não linear. Numa análise 

preliminar pode-se afirmar que para as propriedades de flexão do LHKV 

alcançaram valores menores do que o LFV, tanto para tensão de ruptura como 

para o módulo de elasticidade. 
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Figura 4.10– Curva tensão em função da deformação para o ensaio de flexão em quatro 

pontos dos laminados para as energia de impacto: (a) 46 e 62 J; (b) 77 e 101 J. 

 

Analisando-se a Tabela 4.9, que demostra os valores médios e de desvio 

padrão para a tensão última, módulo de elasticidade e deformação, obtidos no 

ensaio de flexão em quatro pontos dos laminados, pode-se inferir que o impacto 

com energias de 46 e 62 J para o LFV reduziu a tensão máxima em 38 % e 36 %, 

respectivamente, quando comparado com o LFV–SF, isso se deu devido a dois 

fatores: a sequência de impactos nas amostras e ao aumento de energia de 46 

para 62 J. Vale ressaltar também que essas perdas não foram maiores, 

considerando a dispersão, uma vez que a extensão da delaminação induzida 

pela carga de impacto foi concentrada ao redor do furo, como pode ser vista na 

seção 4.4.2. Ainda pode-se atribuir ao efeito da configuração do tecido no 

laminado (bidirecional), bem como a influência da boa aderência fibra de 

vidro/matriz. 

 

Tabela 4.9 – Resultados experimentais nos compósitos estudados sem furo e 
impactado 

Compósitos 
Tensão Última 

(MPa) 
Módulo de Elasticidade 

(GPa) 
Deformação 

(%) 

LFV - SF 563,5 ± 45 22,7 ± 2,8 1,62 ± 0,05 

LFV46 J 347,1 ± 11 13,1 ± 0,4 2 ± 0,11 

LFV62 J 359,4 ± 34 16,5 ± 0,7 2,05 ± 0,18 

LHKV - SF 351,6 ± 44 10,6 ± 0,6 3,33 ± 0,17 

LHKV77 J 337,4 ± 17 10,9 ± 0,6 3,10 ± 0,2 

LHKV101 J 341,7 ± 44 10,3 ± 0,4 3,32 ± 0,25 

 

a) b) 
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Ao observar ainda a Tabela 4.9 o LHKV houve uma pouca redução cerca 

de 4 % para a tensão última se comparamos o LHKV 77 J com o laminado sem 

furo (LHKV – SF). Nesse caso, tal redução foi atribuído a sequência de 5 (cinco) 

impactos para tal energia, provocando no material danos inter-laminares 

localizados, mesmo com a carga de flexão imposta, tais danos não se 

propagaram ao longo do corpo de prova. 

Observa-se também mesmo comportamento ao comparar o laminado 

LHKV submetido ao impacto na energia de 101 J e o LHKV – SF, as propriedades 

mecânicas do material sofreram uma queda mínima em torno de 3 %, essa 

característica foi atribuída a configuração intraply/yarn usada no laminado. 

É possível salientar também que ocorreu uma redução de 5 % na tensão 

última, comparando os dois laminados (LFV e LHKV) com as maiores energias 

(62 e 101 J), isso se deu devido a fibra de vidro suportar maiores cargas de 

flexão, esse redução só não foi maior, uma vez que o LHKV apresenta em sua 

configuração a fibra de vidro em sua composição, tanto entre camadas como no 

estrutura do tecido além de diferentes espessuras. 

Reportando-se ao módulo elástico percebe-se que houve uma queda no 

laminado LHKV quando comparado ao LFV em todas as energias imposta, isso 

pode ser explicado uma vez que a fibra de vidro apresenta maior rigidez do que 

a fibra kevlar, como já mencionado anteriormente. Outro fator importante é a 

presença das fibras kevlar nas extremidades do laminado, tornando um fator 

preponderante para suportar as cargas de flexão, visto que, o laminado já foi 

danificado pelo impacto. 

Ainda analisando a Tabela 4.9, pode-se observar que o impacto 

proveniente das energias de 46 J e 62 J trouxe uma queda na rigidez do LFV em 

torno de 42 % e 27 %, respectivamente, quando comparado ao LFV-SF. 

De modo geral, as diferenças na queda da rigidez entre o laminado 

híbrido para o de vidro advém das variações de densidade de cada tecido, bem 

como o tempo de cura da resina durante a fabricação dos laminados e as 

propriedades mecânicas dos diferentes componentes (tecido de mecha híbrida 

e tecido de fibra de vidro). Essa diminuição na rigidez do material híbrido também 

pode ser explicada pela presença de um alto teor de vazios, esses por sua vez 

causaram pontos de trincas, e como as fibras de kevlar possuam um efeito de 

flambagem, a rigidez foi influenciada por essas propriedades da fibra. 
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Berthelot et al., 2015 afirmam que a diminuição das propriedades a 

flexão em compósitos utilizando fibra kevlar estão associadas a uma fraca 

ligação interfacial entre fibras e matriz, devido as fibras de aramida serem fibras 

de poliamida aromática constituídas por núcleos de benzeno ligados pelos 

grupos CO e NH, com isso diferentes tratamentos superficiais nas fibras são 

desenvolvidos para melhorar a ligação interfacial e a resistência à delaminação 

dos compósitos sob uso dessas fibras, levando a uma melhora na resistência ao 

impacto e tolerância a danos dos compósitos. 

A literatura compara compósitos poliméricos híbridos com material não 

híbridos, quando submetidos a flexão. Attia et al., (2017) afirmam que o 

desempenho da flexão é visivelmente afetado pela disposição das camadas. Os 

resultados mostraram que a melhor resistência à flexão e módulo são obtidos 

quando as camadas de fibra de vidro foram empilhadas nas extremidades do 

compósito, quando comparado a um compósito híbrido vidro/polipropileno. 

Sarasini et al., (2016) compararam compósitos híbridos kevlar/vidro e não 

híbridos mostrando que a hibridação pode levar uma melhoria na tolerância aos 

danos para a flexão pós impacto e mantendo a resistência e rigidez do material. 

 

4.4.1 Análise Comparativa para a Flexão após Impacto 

 

Nessa seção foi feito uma análise comparativa entre a presença da 

descontinuidade geométrica e o nível de energia de impacto aplicado nos 

laminados. 

 

4.4.1.1 Presença de Descontinuidade Geométrica e Energia de Impacto 

– LFV. 

Ao observar a Tabela 4.10, pode-se verifique que a presença do furo de 

16 mm de diâmetro no LFV não trouxe perda significativa para a tensão última, 

módulo de elasticidade e deformação quando comparado ao material impactado, 

pois o dano provocado pelos impactos foi similar ao dano gerado pela fresa na 

abertura do furo de 16 mm. 
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Tabela 4.10 – Resultados experimentais para o LFV 

Compósitos 
Tensão Última 

(MPa) 
Módulo de 

Elasticidade (GPa) 
Deformação 

(%) 

LFV – SF 563,5 ± 45 22,7 ± 2,8 1,62 ± 0,05 

LFV – CF Φ16 375,5 ± 47 15,8, ± 2,1 2,06 ± 0,14 

LFV 46 J 347,1 ± 11  13,1 ± 0,4 2 ± 0,11  

LFV 62 J 359,4 ± 34 16,5 ± 0,7  2,05 ± 0,18 

 

Na Figura 4.11, observa-se o comparativo entre a presença da 

descontinuidade geométrica e as energias de impacto para a tensão última do 

LFV. Pode-se verificar que a tensão ocorreu uma variação na presença do furo 

de 16 mm bem como para as energias de impacto impostas, essa redução pode 

ser explicada visto que o furo proveniente da fresa, trouxe ao material pequenas 

delaminações entre as camadas próximo a borda do furo, atribuindo assim 

pontos concentrados de tensões, onde estes foram se propagando com a 

aplicação progressiva da carga durante o ensaio.  

Isso se deve também, à medida que a carga estática progressiva, as 

delaminações se concentravam, gerando tensões inter-laminares entre as 

camadas, mas devido a configuração do tecido, essas delaminações seguiam 

na direção 0/90°, tentando unir às delaminações iniciadas devido a abertura do 

furo, formando assim um cruzamento através das camadas do laminado. 

 

 

 Figura 4.11 – Comparativo Global do LFV para a tensão máxima de flexão em quatro pontos. 
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Ainda analisando o LFV pode-se verificar que o módulo de elasticidade 

ocorreu uma queda na presença do furo bem como para as energias de impacto 

impostas. Isso pode ser explicado, uma vez que a rigidez do laminado atingiu 

um comportamento constante, essencialmente devido a interação fibra/matriz. 

Sob essas condições, os materiais mesmo submetidos por tensões 

compressivas e trativas, obteve-se uma queda máxima de 42 % comparando o 

material sem furo com o material impactado a 46 J, como também uma redução 

de 27 % para a energia de 62 J. Na Figura 4.12, observa-se as variações da 

rigidez no LFV. 

 

 

Figura 4.12 – Comparativo Global do LFV para o módulo de elasticidade a flexão em quatro 

pontos 

 

Trabalhos na literatura trazem estudos sobre a presença de furos em 

compósitos poliméricos com fibra de vidro relatando o comportamento final 

destes. Santos et al., (2017b) afirmam que a presença de furos pode diminuir a 

energia absorvida pelas amostras devido aos danos ocorridos, com isso afeta a 

resistência ao impacto dos laminados. Rubio-González et al., (2017) mostram 

que a presença do furo não afeta significativamente a extensão da área de dano 

para uma energia de 15 J. No entanto, para energias mais altas (30J), a presença 

dos furos aumentou a área de dano. 
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4.4.1.2 Presença de Descontinuidade Geométrica e Energia de Impacto 

– LHKV. 

 

Pode-se observar na Tabela 4.11 ao comparar o comportamento 

mecânico dos materiais com furo aberto pela fresa e o dano provocado pelo 

ensaio com cinco impactos de 77 J que houve poucas mudanças nas 

propriedades do material híbrido, ou seja um comportamento quase inalterado, 

uma vez que os danos podem ser considerados similares. Contudo, para a 

sequência de três impactos de 101 J apresentou um comportamento semelhante 

ao material de referência (LHKV-SF), porque o dano foi localizado. 

 

Tabela 4.11 – Resultados experimentais para o LHKV 

Compósitos 
Tensão Última 

(MPa) 
Módulo de 

Elasticidade (GPa) 
Deformação 

(%) 

LHKV – SF 351,6 ± 44 10,6 ± 0,6 3,37 ± 0,17 

LHKV – CF Φ16 339,6 ± 32 10,6 ± 0,9 3,26 ± 0,63 

LHKV 77J 337,4 ± 17  10,9 ± 0,6   3,10 ± 0,2  

LHKV 101J 341,7 ± 44  10,3 ± 0,4  3,32 ± 0,25  

 

Na Figura 4.13, observa-se o comparativo entre a presença da 

descontinuidade geométrica e as energias de impacto para a tensão última do 

LHKV, explicado anteriormente. 

 

Figura 4.13 – Comparativo Global do LHKV para a tensão máxima de flexão em quatro pontos 
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Assim como o LFV, o laminado híbrido não sofreu alteração para o 

módulo de elasticidade, isso pode ser explicado uma vez que a rigidez do 

compósito para todas as situações foi mantida, onde o comportamento para a 

densidade dos constituintes e a zona elástica dos gráficos tensão versus 

deformação não foram alterados. Na Figura 4.14 evidencia o comportamento 

constante para tal propriedade, atingindo valores em torno de 10 GPa. 

 

Figura 4.14 – Comparativo Global do LHKV para o módulo de elasticidade a flexão em quatro 

pontos 

 

Trabalhos na literatura em compósitos poliméricos híbridos trazem 

investigações para o comportamento destes quando submetidos a flexão pós 

impacto. Brambleby et al., (2017) afirmam que durante o teste de flexão em 

quatro pontos, foram impostas tensões na amostra (vidro/kevlar) uma vez que 

nas tensões altas, ocorreram uma fratura do modo II (cisalhante) propagando-se 

na amostra, provocando uma redução nas tensões de flexão. 

Nisini et al., (2017) dizem que o compósito híbrido vidro/carbono 

apresenta alta resistência à flexão, quando comparada a um compósito sem 

hibridização. Afirmam ainda que a rigidez foi benéfica para as propriedades de 

flexão, onde a hibridização interply dificultou substancialmente a flexão das fibras 

de vidro, sendo aprimorada pela presença das camadas de carbono.  

O comportamento para a tensão e módulo de elasticidade do LHKV, será 

respaldado na análise feita para a tensão e módulo residuais, uma vez que este 

laminado apresenta uma configuração de hibridização intraply/yarn e uma 

porcentagem relativamente alta, se comparada com a literatura (Cunha et al., 

2020, Santos et al., 2020), para o teor de vazios, evidenciando assim tal 

comportamento. 
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4.4.2 Análise do Dano de Flexão após Impacto 

 

Nessa seção observa-se os danos causados na flexão em quarto pontos 

após impacto, com isso, mostra-se que o LFV apesar ter sido submetido a 

energias de impacto distintas (46 e 62 J) apresentou características de danos 

semelhantes. O LHKV também apresentou características do dano semelhantes 

em ambas as energias impostas (77 e 101 J), com isso serão apresentados os 

danos causados pela energia de 77 J para o LHKV e a energia de 46 J para o 

LFV, respectivamente. 

Na Figura 4.15a observa-se o LHKV (77J), de forma análoga a flexão 

antes do impacto, na flexão após impacto ocorre a presença de fissuras na matriz 

na região entre os apoios superiores, sendo acentuada pela penetração total do 

material. Já para a Figura 4.15b, lado oposto ao impacto, observa-se uma 

pequena delaminação em torno do furo causado pela sequência de impactos, 

bem como a presença de pontas de fibras, a falha das fibras ocorreu devido as 

altas tensões localizadas, já a área de delaminação se deu de forma 

concentrada, devido a configuração de hibridização do laminado.  

Assim como trincas na matriz, essas trincas na face não impactada é 

denominada trinca por flexão, porque é induzida por tensão de tração que é 

imposta perpendicularmente ao eixo longitudinal do laminado.  Pode-se inferir de 

forma comparativa que a presença do dano provocado pelo impactador não 

trouxe mudanças nas características do dano para o laminado híbrido. 
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Figura 4.15 – Dano por flexão em quatro pontos pós impacto no LHKV – 77 J: (a) Lado do 

impacto, (b) Lado oposto ao impacto. 

 

Analisando os danos causados pela flexão pós impacto para o LFV46 J 

observa-se de forma semelhante aos LFV – CF e LFV – SF que as fissuras na 

matriz se deram na região delimitado pelos apoios superiores, bem como um 

dano longitudinal que começou a ser formado na borda do furo, ver Figura 4.16a.  

A Figura 4.16b, mostra o lado oposto ao impacto dando ênfase para uma 

vista local da área ao redor do furo, pode-se observar que delaminações e pontas 

de fibras foram iniciados, primeiramente, a partir da borda do furo, devido à alta 

tensão inter laminar e a normal gerada neste, representando delaminações em 

pequena escala distribuídas entre as camadas. À medida que a sequência de 

impacto aumentava, essas pequenas delaminações se propagavam ao longo 

das camadas que estão dispostas a uma orientação de 0/90°, com uma 

tendência de propagação até a borda livre do laminado. Conclui-se que os danos 

causados pela flexão acentuaram ainda mais as tensões em torno do furo 

provocando maiores limitações ao material.  

 

 

Figura 4.16 – Dano por flexão em quatro pontos pós impacto no LFV – 46J: (a) Lado do 

impacto, (b) Lado oposto ao impacto. 
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4.5 Parte E – Ensaio de Flexão em Três Pontos após Impacto – Resistência 

Residual Pontual 

Nesta seção serão apresentadas as propriedades mecânicas das 

amostras após múltiplos impactos realizados com energias de 77 e 101 J, 

através dos ensaios de flexão em três pontos, comparando seus resultados com 

os obtidos do material ensaiado sem impacto para a análise de suas 

propriedades residuais. 

Para demostrar o comportamento do LHKV, conforme mencionado 

anteriormente, foram utilizadas quatro curvas médias obtidas nos ensaios de 

flexão em três pontos, em que cada curva está relacionada ao resultado obtido 

de uma distância da borda do impactador, sendo essas distâncias de 18, 38 e 

58 mm que serão comparadas com o ensaio de flexão em três pontos sem 

impacto. Assim sendo, esse ensaio foi realizado apenas no LHKV pois se fez 

necessário uma avaliação das suas propriedades mecânicas para efeitos de 

comparação com um material similar existente na literatura (Cunha, 2018). 

Levou-se em consideração o teor de vazios e a presença da concentração de 

tensão. 

 

4.5.1 LHKV – Impactado com 77 J (5x) 

 

Mostra-se na Figura 4.17 o gráfico da tensão em função da deformação 

obtido no ensaio de flexão de três pontos para os corpos de prova LHKV 77 J 

(5x), observa-se a ocorrência de um comportamento semelhante aos CP’s LHVK 

sem impacto, um perfil linear até o início do dano, aproximadamente, 40 % da 

resistência última à flexão do material. Ocorreu uma variação nos CP’s a 18 mm 

de distância da borda do impactador, isso é explicado uma vez que se localiza a 

região mais próxima ao impacto, consequentemente, uma maior proposição de 

perda da resistência e módulo, enquanto que para distâncias de 38 mm e 58 

mm, as propriedades se aproximam do material sem impacto. Essa diminuição 

nas propriedades dos CP’s com a menor distância da borda do impactador 

ocorreu também nas análises de Santos, (2018), Azevedo et al., (2018) e Cunha, 

(2018). 
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Figura 4.17 – Curva tensão em função da deformação do compósito LHKV-77J (5x) ensaiado à 

flexão após impacto 

 

Os valores médios e os desvios padrão obtidos para a resistência última 

à flexão, para o módulo de elasticidade longitudinal e para a deformação máxima 

estão mostrados na Tabela 4.12. Reafirmando em valores conforme foi dito 

anteriormente. 

 

Tabela 4.12 – Propriedades mecânicas de flexão após impacto conforme a distância 
da borda do impactador para o LHVK 77J (5x) 

Distância da borda 
do impactador (mm) 

Tensão (MPa) 
Módulo de 

elasticidade (GPa) 
Deformação 

(%) 

18 232 ± 99 6,4 ± 2,3 5 ± 1,6 

38 249 ± 72 8,3 ± 1,5 4,0 ± 0,4 

58 245 ± 30 8,5 ± 2,7 4,5 ± 1,6 

Sem impacto 245 ± 19 10,4 ± 0,5 4,0 ± 0,4 

 

Mostra-se na Figura 4.18 o gráfico comparativo entre as tensões últimas 

das amostras ensaiadas de acordo com a distância da borda do impactador. 

Observa-se que a amostra mais próxima (18 mm) apresenta menor valor de 

tensão máxima bem como maior desvio padrão, e que, o valor alcançado pelas 

distâncias de 38 e 58 mm foram de 7% e 5%, respectivamente, demostrando 

que este material possui uma rápida recuperação da resistência, e se for 

considerar o desvio padrão o material não variou essa propriedade, ou seja, a 

rigidez o material híbrido manteve-se apresentou pouca variação. 
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Figura 4.18 – Tensão última à flexão após impacto conforme a distância da borda do 

impactador do LHVK 77 (5x) 

 

Mostra-se na Figura 4.19 o comparativo entre o módulo de elasticidade 

para cada distância estudada, nota-se que as amostras de 38 e 58 mm de 

distância da borda do impactador apresentaram valores próximos, isso 

representou uma redução no módulo do material em torno de 20 % quando 

comparado com o material sem impacto. Para a distância de 58 mm, essa perda 

apresentou um percentual de 18% se comparado ao sem impacto, isso pode ser 

explicado devido à maior distância da borda do impactador que não contém tanta 

influência do dano provocado na amostra para a distância máxima (58 mm). 

 

 

Figura 4.19 – Módulo de elasticidade à flexão após impacto conforme a distância da borda do 

impactador do compósito LHVK 77 (5x) 
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4.5.2 LHKV – Impactado com 101 J (3x) 

 

No que se refere ao ensaio de flexão de três pontos para os corpos de 

prova LHKV 101 J (3x), mostra-se na Figura 4.20 o gráfico Tensão-Deformação 

obtido. Observa-se a ocorrência de um comportamento semelhante aos CPs 

LHKV sem impacto, onde pode ser observado um perfil linear até o início do 

dano, aproximadamente, 40 % da resistência última à flexão do material. Além, 

disso, diferente do que ocorreu para o LHKV 77 J (5x) é possível observar que 

para as distâncias de 18, 38 e 58 mm, apresentaram uma queda não significativa 

da resistência mas a rigidez foi comprometida quando comparado ao material 

sem impacto. 
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Figura 4.20 – Curva tensão versus deformação do compósito LHKV 101J (3x) ensaiado à 

flexão após impacto 

 

Apresenta-se na Tabela 4.13 os valores médios e os desvios padrão 

obtidos para a resistência última à flexão, para o módulo de elasticidade 

longitudinal e para a deformação máxima deste material. Retoma-se assim em 

valores, o que foi comentado anteriormente para as propriedades do material 

pós impacto.  
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Tabela 4.13 – Propriedades mecânicas de flexão após impacto conforme a distância 
da borda do impactador para o LHVK 101J (3x) 

Distância da borda 
do impactador (mm) 

Tensão (MPa) 
Módulo de 

elasticidade 
(GPa) 

Deformação 
(%) 

18 222 ± 68 6,1 ± 2,6 4,8 ± 2,4 

38 222 ± 44 6,3 ± 2,4 4,8 ± 2,2 

58 224 ± 57 6,4 ± 2,7 4,9 ± 1,9 

Sem impacto 245 ± 19 14,2 ± 0,9 4,4 ± 0,3 

 

Analisando-se as Figuras 4.21 e 4.22, que representam gráficos 

comparativos entre as tensões últimas e módulos de elasticidade, 

respectivamente, é possível observar que a tensão última manteve-se constante 

para todas as amostras, com uma queda percentual de 9% saindo de 245 MPa 

para 223 Mpa (valores médios), quando comparados com o material sem 

impacto. Contudo, a rigidez apresentou uma queda expressiva em torno de 40 

%, saindo de 10 GPa para 6 GPa para todas as distâncias da borda do 

impactador. 

  

 

Figura 4.21 – Tensão última à flexão após impacto conforme a distância da borda do 

impactador do LHVK 101 J (3x) 
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Figura 4.22 – Módulo de elasticidade à flexão após impacto conforme a distância da borda do 

impactador do compósito LHVK 101 J (3x) 

 

4.5.3 Comparativo entre Compósito LHVK 77 J (5x) e LHVK 101 J (3x) 

 

Apresentam-se nas Figura 4.23 e Figura 4.24 os valores de resistência 

à flexão e módulo de elasticidade das amostras LHKV 77 J (5x) e LHKV 101 J 

(3x), respectivamente. Observando a Figura 4.23 as tensões para o material 

submetido a cinco impactos de 77 J apresentaram valores maiores em todas as 

distâncias quando comparado ao impactado com três impactos de 101 J, 

mantendo sua resistência inalterada. 

 

 

Figura 4.23 – Comparativo da tensão última à flexão após impacto entre os compósitos com 

diferentes energias de impactos, conforme a distância da borda do impactador 
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A Figura 4.24 mostra que para as distâncias de 18 e 38 mm da borda do 

impactador o material submetido aos dois níveis de energia mantiveram sua 

rigidez constante, representando uma queda de 9 % quando comparado ao 

material sem impacto. Tal comportamento não pode ser visto a partir da distância 

de 58 mm da borda do impactador, o qual o material submetido a cinco golpes 

de 77 J em que houve uma recuperação de 26 % dessa propriedade, enquanto 

que o material submetido a três golpes de 101 J manteve-se a perda de 9% de 

rigidez após o impacto. 

 

 

Figura 4.24 – Comparativo do módulo de elasticidade à flexão após impacto entre os 

compósitos com diferentes energias de impactos, conforme a distância da borda do impactador 

 

De maneira geral, é possível afirmar que, para as duas energias de 

impacto utilizadas, a partir de 38 mm de distância da borda do impactador as 

tensões máximas foram mantidas na média dos valores alcançados pelas 

amostras sem impacto, considerando os desvios padrão. Entretanto, para a 

rigidez tal comportamento não pode ser visto pois só houve recuperação a partir 

da distância de 58 mm para a energia de 77 J. 
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4.5.4 Modelamento Analítico para o Comportamento da Resistência e 

Módulo Residual 

 

A resistência e o módulo residual dos corpos de prova LHVK 77 J (5x) e 

LHVK 101 J (3x), foram determinados aplicando-se as Equações 4.1 e 4.2 

desenvolvidas por Azevedo et al., 2018, conforme citadas na seção 2.5.  

𝜎Rf

𝜎of
= 1 − 𝑒

−(
𝑑

𝛽
)

𝛼

                                          (4.1) 

𝐸Rf

𝐸of
= 1 − 𝑒

−(
𝑑

𝛽
)

𝛼

                                          (4.2) 

A Tabela 4.14 traz os valores para as constantes   e  , estas são 

obtidas pelas Equações 4.1 e 4.2, comparando os valores é possível verificar 

que o laminado LHKV 101 J (3x) possui um menor valor de  (), indicando que 

o valor residual de 63,2 % da tensão deste laminado não possui uma 

concentração localizada, enquanto que para o LHKV 77J (5x) o valor residual de 

63,2% da resistência e rigidez são em aproximadamente 4 e 18 mm, 

respectivamente, ver na Tabela 4.14. 

Comparando os valores é possível verificar que o laminado LHKV 101 J 

(3x) recupera mais rápido sua tensão residual do que o laminado 77 J (5x) nessa 

energia o valor residual foi encontrado com um valor de   igual a 4 mm. 

Enquanto que os valores de   para o módulo residual do LHKV 101 J (3x) e 

LHKV 77 J (5x) foram de 18 e 83 mm, respectivamente. De modo que o material 

impactado a 101 J possui perda de sua rigidez ao longo de toda a amostra abaixo 

de 63%. 

 

Tabela 4.14 – Constantes  e  obtidas para resistência e módulo após impacto 

 Tensão Residual (Rf /of) Módulo Residual (ERf/Eof) 

 α β α β 

77 J (5x) 0,85 4,72 0,53 18,45 

101 J (3x) - - 0,085 83,03 
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Apresentam-se nas Figuras 4.25 e 4.26 os dados obtidos nas equações 

em relação aos dados experimentais do compósito híbrido aqui estudado, onde 

foram comparados resistência e módulo residual após impacto. 

De acordo com a Figura 4.25 o compósito LHKV 101 J (3x) possuiu uma 

perda maior da tensão em relação ao LHKV 77 J (5x). Mesmo assim, apesar 

dessa parcela de perda de tensão, o material apresentou boa resistência ao 

impacto para os dois níveis de energia estudados, pois teve pequenas perdas 

significativas nas propriedades. Essa afirmativa é possível pois ao analisar toda 

a curva apresentada, especificamente a distância máxima da borda do 

impactador que é de 67 mm, verifica-se que o LHKV 77 J (5x) alcança 99% da 

resistência original. 

Quando se faz a análise para uma reparação da área danificada pelo 

impacto, é verificado no gráfico que a uma distância de 40 mm em relação à 

borda do impactador, por exemplo, terá 90% da tensão do material. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0


R

f /


o
f

Distância em relação à borda (mm)

 5 x 76 J           Dados Exp.5 x 76 J

 

Figura 4.25 – Curvas da tensão residuais das amostras LHVK 77J (5x) e LHVK 101J (3x) em 

função da distância da borda do impactador 

 

Apresenta-se na Figura 4.26 as curvas dos módulos residuais do LHKV 

77 J (5x) e LHKV 101J (3x), em que se têm comportamentos diferentes. Pode-

se verificar que o compósito LHKV possui perdas significativas do módulo de 

elasticidade quando submetido a três impactos com a energia de 101 J. Visto 

que ao analisar todo o comportamento da curva é possível ver que na distância 
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máxima à borda do impactador (67 mm), o LHKV 77 J (5x) atinge 

aproximadamente 86% da rigidez original, e o LHKV 101 J (3x) alcança 63%. 

Isso implica que o impacto prejudicou a rigidez do material.  

Além disso, com uma distância de aproximadamente 40 mm em relação 

à borda do impactador, com impactos com energia abaixo de 5 x 77 J, o material 

poderá ser reparado e terá 80% das suas propriedades, ou seja, pode-se 

quantificar a distância em que poderá retirar o dano provocado pelo impacto. Já 

para essa mesma distância com 3 x 101 J, o material só terá 60% das suas 

propriedades reparadas.  
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Figura 4.26 – Curvas do módulo residual das amostras LHVK 77J (5x) e LHVK 101J (3x) em 

função da distância da borda do impactador 

 

A literatura traz trabalhos envolvendo compósitos poliméricos com 

análises para a resistência e módulo residual, sob impacto em baixa velocidade, 

bem como as faixas percentuais de reparo que estes podem ser submetidos, 

Cunha, (2018) mostra que o compósito intraply/yarn kevlar/vidro recupera em 

90% de sua resistência e rigidez submetido as energias de 61 e 76 J, 

respectivamente, a uma distância de 45 mm em relação a borda do impactador. 

Santos (2018) afirma que na distância máxima em relação a borda do impactador 

(67 mm), o compósito intreply kevlar/vidro recupera acima de 80% da resistência 

e módulo residual.  
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Azevedo et al., (2018) mostram que na distância máxima (67mm), a 

recuperação residual da resistência e rigidez foram de 82% e 34%, 

respectivamente, num compósito não híbrido kevlar/poliéster.  

Por fim, é interessante comentar que o principal motivo para estas 

propriedades obtidas no laminado (LHKV) que utiliza mechas híbridas se deve à 

boa aderência fibra/matriz da fibra de vidro. Enquanto o vidro possui boa 

aderência fibra/matriz, evitando a propagação do dano e concentrando o mesmo 

próximo ao ponto do impacto. O kevlar que é colocado na mesma mecha (trama 

- urdume) suporta o carregamento de impacto pois apresenta boas propriedades 

de resistência ao impacto e absorção de energia. 

Deve ressaltar também que o teor de vazios presente no laminado 

híbrido trouxe perdas em relação a flexão em três pontos. Todavia para o 

carregamento de impacto serviram como inibidores para essa propagação, 

funcionando nesse caso, como núcleos de absorção de energia, visto que 

suportaram uma quantidade maior de sequência de impactos e menor 

resistência a flexão para mesma configuração encontrada na literatura (CUNHA, 

2018). 

4.6 Parte F – Análise do Fator de Concentração de Tensão (K). 

Nesta subseção serão apresentadas a análise do fator de concentração 

de tensão (K) dos laminados estudados com a influência do furo central de 16 

mm (CF) e o dano proveniente do impacto (Imp) nos diferentes níveis de energia. 

Os valores do K para o LHKV estão dispostos na Tabela 4.15 obtidos 

através das resistências a flexão do material (ult), é possível observar a partir 

desses valores o furo trouxe pouca influência na concentração de tensão (PCH) 

cerca de 3 %, tal comportamento pode ser explicado devido à alta dispersão 

apresentada, isso, também é visto para o dano provocado pelo impacto em que 

os valores KSF/Imp são de 1,04 e 1,03 para as energias de 77 J e 101 J, 

respectivamente. Pode-se calcular com a Equação 3.15 a parcela de influência 

relacionada ao dano (PD) no fator de concentração de tensão do material 

impactado (KSF/Imp), assim como o furo de 16 mm, o dano também não influenciou 

a concentração de tensão no material. 

Outra forma de verificar a pouca influência do dano é obtendo o fator de 

concentração de tensão entre o material com furo central (CF) e o material 
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impactado (Imp), Equação 3.17, neste caso o acréscimo da concentração de 

tensão se deve unicamente a PD e no compósito híbrido não se obteve um fato 

de concentração relacionando esses fatores, este apresentou um valor de KCF/Imp 

igual a 1 para as energias de 77 J e 101 J, respectivamente. 

Uma explicação para o fato do dano ter tido pouca influência no laminado 

com híbrido pode estar relacionado ao que foi mostrado no item 4.3.1.2, na qual 

se verificava que o dano ao se propagar encontra um vazio, acarretando 

diminuição desse efeito ao longo da amostra, bem como áreas concentradas de 

dano (Tabela 4.8), atribuídos ao uso do tecido de mecha híbrida, bem como a 

alta dispersão das tensões últimas. 

 

Tabela 4.15 – Fatores de concentração de tensão (K) para o LHKV, devido ao impacto 
e/ou devido aos furos. 

  K = l/c
* 

Compósito Nomenclatura Sem Furo Com Furo 

LHKV 

Com Furo 1,04 ± 0,16 — 

LHVK 77J 1,04 ± 0,14 1,00 ± 0,10 

LHVK 101 J 1,03 ± 0,18 1,00 ± 0,16 
*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 últ imas de cada 
caso ensaiado, respectivamente.  

 

Da mesma maneira que analisou-se o fator de concentração de tensão 

(K) para o laminado híbrido, fez-se também esse estudo para o LFV, demostra-

se na Tabela 4.16, os valores para o K, onde observa-se que o efeito da 

concentração de tensão do furo central (PCH) é de 50 %, ou seja, um valor 

considerável para esse tipo de análise, reafirmando que o LFV foi mais propicio 

a danos, com esse valor e sabendo que KSF/Imp são de 1,62 e 1,56 para as 

energias de 46 J e 62 J, respectivamente, obteve-se valor de média em 59%, 

parcela essa de influência relacionada ao dano (PD) no fator de concentração de 

tensão do material impactado (KSF/Imp). Com isso, pode-se afirmar assim como 

no LHKV o dano é o elemento de maior responsabilidade pela perda na 

resistência dos laminados aqui estudados. 

Outra forma de verificar o efeito do dano é obtendo o fator de 

concentração de tensão entre o material com furo central (CF) e o material 

impactado (Imp), Equação 3.17, neste caso o acréscimo 6% da concentração de 
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tensão e deve-se unicamente a PD, apresentando um valor de KCF/Imp igual a 1,08 

e 1,04 para as energias de 46 J e 62 J, respectivamente. 

 

Tabela 4.16 – Fatores de concentração de tensão (K) para o LFV, devido ao impacto 
e/ou devido aos furos. 

  K = l/c
* 

Compósito Nomenclatura Sem Furo Com Furo 

LFV 

Com Furo 1,50 ± 0,22 — 

LFV 46 J 1,62 ± 0,13 1,08 ± 0,14 

LFV 62 J 1,56 ± 0,19 1,04 ± 0,16 
*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 últ imas de cada 
caso ensaiado, respectivamente.  

 

Vale salientar que estes resultados são interessantes, pois demonstra 

que a presença do tecido de mecha híbrida no compósito mesmo submetido a 

múltiplos estágios, a diminuição da resistência ocorre muito mais por conta da 

concentração de tensão ocasionada pelo furo central.  

Considerando essas análises, 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, 

como por exemplo: a análise de furos equidistantes ao ponto de impacto.
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5 CONCLUSÕES 

 

Analisado os resultados obtidos conclui-se: 

✓ A densidade volumétrica e a fração de fibras dos laminados estão de 

acordo com os compósitos poliméricos a base de matriz termofixas 

encontrado em outros trabalhos da literatura; 

✓ A fração de vazios no LHKV não está de acordo com o esperado, devido 

ao processo de fabricação dos laminados, como encontrado em outros 

trabalhos da literatura, os quais funcionaram como fator determinante nas 

propriedades mecânicas; 

✓ O LFV com e sem descontinuidade geométrica (furo) apresentou maiores 

valores de tensão e módulo, do que o LHKV com e sem descontinuidade 

geométrica (furo) para o ensaio de flexão em quatro pontos; 

✓ Para o laminado LFV a presença do furo influenciou na resistência 

mecânica, para a flexão em quatro pontos, ocasionou uma perda em torno 

de 33%; 

✓ Para o laminado LHKV a presença do furo não influenciou na resistência 

mecânica, se considerar o desvio padrão para a flexão em quatro pontos, 

a perda dessa propriedade foi cerca de 4%; 

✓ A presença do furo não influenciou a rigidez de ambos os laminados 

estudados submetidos a flexão em quatro pontos antes do impacto; 

✓ O LFV apresentou uma rigidez duas vezes maior do que o LHKV para 

ambos os casos (com e sem descontinuidade geométrica); 

✓ O LFV suporta um impacto com energia de 46 J e atinge perfuração no 

segundo golpe, já para a energia de 62 J atingi perfuração total com 

apenas um impacto; 

✓ O LHKV suporta quatro impactos com energia de 77 J e atinge perfuração 

no quinto golpe, e absorve energia de dois impactos de 101 J e atinge 

perfuração no terceiro golpe, contudo esse material apresentou danos 

pequenos possíveis de reparo estrutural; 

✓ As formas de danos nos dois laminados estudados para todas as energias 

de impacto, foram as fissuras na matriz, desaderência fibra/matriz, 

delaminação fibra/matriz, ruptura de fibras e perfuração dos CP’s;  
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✓ Houve uma diminuição em torno de 13 % da força máxima entre o 

LHKV101 J em comparação com as amostras de LFV 62J;  

✓ O tempo para obtenção da força máxima e início do dano foi de 4 ms para 

o LFV, já para o LHKV foi de 2 ms, apresentando melhor absorção de 

energia por parte do tecido híbrido que consegue recuperar parte de suas 

propriedades; 

✓ As áreas de dano na face oposta ao impacto para ambos os compósitos 

foram maiores, mas foram valores pequenos, mostrando que o dano foi 

localizado e concentrado, apresentando baixa delaminação na extensão 

dos corpos de prova; 

✓ O dano causado pelo impactador no LFV reduziu a tensão máxima em 

38 % e 36 % para as energias de 46 J e 62 J sob o FAI, respectivamente. 

Já o módulo elástico apresentou perdas em torno de 42% e 28% para 46 J 

e 62 J, respectivamente; 

✓ O dano causado pelo impactador no LHKV não trouxe perdas relevantes 

para a tensão máxima cerca de 4 % para ambas as energias impostas 

(77 J e 101 J) sob o FAI. O módulo de elasticidade permaneceu 

inalterado; 

✓ Os corpos de prova do LHKV à 18 mm de distância da borda do 

impactador, submetido a cinco impactos com energia de 77 J 

apresentaram menores perda da resistência e rigidez do que os 

submetidos a três impactos com 101 J; 

✓ À medida que se distancia da borda do impactador (distâncias de 38 e 58 

mm) o LHKV demonstrou que a resistência foi pouco alterada, 

diferentemente da rigidez só atingiu boa recuperação na distância de 58 

mm, quando submetidos a cinco impactos de 77 J; 

✓ A uma distância de aproximadamente 40 mm em relação à borda do 

impactador, com impactos de energia abaixo de 77 J (5x) e 101 J (3x), o 

estudo indica que pode ser realizado um pequeno reparo restaurando 

acima de 60% a resistência e a rigidez de flexão do material; 

✓ Com a distância máxima da borda do impactador de 67 mm, o LHKV 77 J 

(5x) alcança 99% da resistência original; 
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✓ A análise da contribuição de cada efeito na diminuição da resistência 

demonstrou que o dano possui uma parcela maior no fator de 

concentração de tensão nos laminados de fibra de vidro. 

 

De forma geral, os laminados compósitos a base do tecido híbrido, 

apresentaram algumas vantagens em suas respostas frente a absorção a 

impacto e a flexão em quatro pontos, quando comparados a outros tipos de 

laminados compósitos híbridos e até mesmo com o laminado de fibra de vidro. 

Essas vantagens são evidenciadas no comportamento relacionado à resistência 

e rigidez, mesmo com a presença das descontinuidades geométricas.  

Assim ao se projetar, tanto materiais convencionais como os materiais 

compósitos deve-se ter uma preocupação com as descontinuidades geométricas 

(concentrações de tensão), estas podem levar a falhas no projeto para diversos 

tipos de carregamentos. Diante disso, estudos mais detalhados com relação a 

esses concentradores de tensão poderão ser desenvolvidos com objetivo de 

quantificar e qualificar, localmente, as perdas de determinadas propriedades 

mecânicas para aplicação industrial. Vale ressaltar que, a utilização da resina 

ester-vinílica Derakane na obtenção dos laminados estudados é uma resina de 

aplicação naval. Vislumbrando assim estruturas que permeiam esse campo 

industrial.  
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6 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

1 – Utilização de outros tipos de reforços fibrosos em diferentes configurações 

de hibridização submetidos as mesma níveis de energias aqui estudados; 

2 – Utilização de extensômetros para realizar uma análise extensiométrica ao 

redor das descontinuidades geométricas; 

3 – Avaliação da resistência residual desses laminados submetidos a um 

envelhecimento acelerado com exposição simultânea de raios UV e temperatura 

para ambientes marítimos; 

4 – Utilização dessa mesma configuração de hibridização para carregamentos 

cíclicos (ensaio de fadiga). 

5 – Utilização dessa mesma configuração de hibridização para impactos em altas 

velocidades (ensaio balístico). 

6 – Utilização de menos camadas de tecido híbrido kevlar/vidro para aplicação 

em impacto de baixa velocidade.    

7 – Utilização de técnicas como a fotoelasticidade ou a interferometria para 

quantificar os valores e regiões de tensões máximas que ocorrem no material 

híbrido na presença das descontinuidades geométricas. 

8 – Modelamento computacional atrás do método de elementos finitos para 

determinação do fator de concentração de tensão K, proveniente dos furos, para 

essas mesmas configurações de laminados. 

9 – Modelamento computacional atrás do método de elementos finitos para 

determinar os danos causado pelo impacto de baixa velocidade para essas 

mesmas configurações de laminados. 

10 – Modelamento computacional através do método de elementos finitos para 

determinar as curvas de força-tempo-deslocamento e energia dissipada para 

impacto de baixa velocidade para essas mesmas configurações de laminados.
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