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RESUMO 
 
 

O desenvolvimento da tecnologia dos compósitos estruturais tem como uma de suas 

finalidades formar um conjunto de materiais que combine elevados valores de resistência 

mecânica e rigidez e baixa massa específica. Hoje, empresas como a Embraer e PETROBRÁS 

e instituições de pesquisa como a NASA, trabalham com estes materiais com reconhecidas 

vantagens em termos de ganho em peso, aumento de desempenho e baixa corrosão. Neste 

trabalho foi desenvolvido um estudo sistemático sobre a determinação da resistência adesiva 

entre compósitos de fibra de carbono/epóxi e de fibra de vidro/epóxi ambos colados a um 

laminado de aço-carbono que são amplamente utilizados como reparo na indústria 

petroquímica. Para a avaliação morfológica e da colagem entre materiais de diferentes 

naturezas, análises por ultrassom, microscopia óptica e por estereoscopia foram realizadas. 

Para simular as reais condições de trabalho, os compósitos foram submetidos ao 

condicionamento por choque térmico utilizando as temperaturas de -50 a 80°C, durante 1000 

ciclos para compósitos de fibra de carbono/epóxi e 2000 ciclos para compósitos de fibra de 

vidro/epóxi. A utilização dos compósitos aqui estudados mostrou-se eficiente para a 

realização de reparos em dutos metálicos com aplicação petroquímica, pois quando expostos a 

variações súbitas de temperatura (-50° a 80°C) em ciclagens de 1000 até 2000 vezes, suas 

propriedades mecânicas (em cisalhamento e em tração) praticamente não sofrem alterações. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: reparos em dutos petroquímicos, condicionamento ambiental, 

compósitos. 

 

 

 

 



 

OUSHIRO, K. B. Mechanical Evaluation of Structural Bonding Between Polymer 

Composites and Metallic Materials Used in Petrochemical Pipeline. 2012. 103 f. 

Monograph (Majoring in Material Engineering) – College of Engineering Campus of 

Guaratinguetá, Paulista State University, Guaratinguetá, 2012. 

 

 

ABSTRACT 
 
 
The development of technology for structural composites has as one of its ends form a 

set of materials that combine high values of mechanical strength and stiffness and low 

density. Today, companies like Embraer and PETROBRAS and research institutions like 

NASA, working with these materials with recognized advantages in terms of weight gain, 

increased performance and low corrosion. We have developed a systematic study to determine 

the bond strength between composite carbon fiber / epoxy and fiberglass / epoxy laminate 

both bonded to a carbon steel which are widely used in the petrochemical industry and repair. 

For morphological evaluation and bonding between materials of different natures, ultrasound 

analysis, optical microscopy and stereoscopy were performed. To simulate actual conditions, 

the composites were subjected to conditioning by using heat shock temperatures from -50 to 

80 ° C for 1000 cycles for composite carbon fiber / epoxy composites and 2000 cycles for 

fiberglass / epoxy . The use of composites studied here proved to be efficient to perform 

repairs in metallic pipes with application petrochemical, as when exposed to sudden changes 

of temperature (-50 ° to 80 ° C) cycling at 1000 to 2000 times, its mechanical properties 

(shear and tensile) practically do not change. 

 
 

KEYWORDS: repairs to pipelines petrochemical, environmental conditioning, composites.
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 
 
Devido a inúmeros fatores, dutos metálicos de transporte de fluidos podem sofrer 

avarias durante o seu uso, desde corrosão e erosão interna ou externa até amassamento, 

acarretando em prejuízos à estrutura e uma possível interrupção no escoamento para seu 

reparo [THOMAZI, 2006; ALENCAR, 2006]. Tendo em vista a grande demanda mundial, 

existe a necessidade de se manter as plantas industriais em constante operação. Dessa 

necessidade, vários estudos sobre reparos de tubulações foram iniciados com o intuito de 

dispensar a substituição, mesmo que parcial, do duto metálico original [THOMAZI, 2006]. 

Outro fator de extrema importância é aumentar a resistência mecânica dos aços utilizados na 

fabricação de dutos para que seja possível a diminuição da espessura da parede do mesmo. 

Esta simples diminuição de espessura gera economia de material, aumento do fluxo dos 

fluidos transportados e consequentemente otimiza o processo, reduzindo os custos 

[SOBRINHO, 2005]. 

Atualmente, existe uma vasta quantidade de técnicas para a recuperação de tubulações, 

sendo a mais antiga e difundida a utilização de luvas metálicas que são fabricadas com 

matéria-prima de baixo custo. Entretanto, tal técnica exige a interrupção no fluxo de gases ou 

líquidos, equipamentos de corte e solda e ainda demanda um tempo muito longo para a 

realização do reparo, causando prejuízos à produção da empresa [THOMAZI, 2006]. Devido 

a tais características, o emprego de materiais compósitos tem ganhado popularidade graças à 

sua versatilidade na manufatura acarretando em propriedades mecânicas ajustáveis ao 

material; facilidade de aplicação em campo com economia de tempo; a não necessidade de 

processos de soldagem e na realização de sua manutenção com o sistema em operação, 

resultando em menores custos [THOMAZI, 2006; FUJYIAMA, 2006; TOUÇA, 2006]. 

Atualmente, novas técnicas vêm sendo utilizadas para a restauração destes dutos, no 

entanto, a maioria das técnicas que vem sendo utilizadas para a colagem de compósitos em 

dutos metálicos pode gerar regiões contendo falhas internas, onde a corrosão continua se 

propagando, pois esta interface é o caminho preferencial para a difusão de oxigênio ou de 

umidade [SOBRINHO, 2005; LEE, 1967; ALBUQUERQUE, 2005]. 

Dentro deste contexto, em particular, se destacam os compósitos de fibra de vidro/epóxi 

e de fibra de carbono/epóxi, pois a utilização destes ocasiona o aumento da capacidade do 

duto em resistir a pressões internas elevadas, aumentando, significativamente, a vida útil do 

duto e em sua resistência à corrosão [THOMAZI, 2006]. 
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Entretanto, considerando a ciclagem térmica a que estes tubos encontram-se 

submetidos, a colagem estrutural entre materiais metálicos e compósitos pode ser danificada, 

pois quando os materiais compósitos são expostos a efeitos ambientais, como umidade do ar, 

salinidade, temperaturas baixas e elevadas (fadiga térmica), dentre outros, estes podem ter 

suas propriedades físico-químicas e mecânicas alteradas. No caso da ciclagem térmica, pode 

haver uma diferença de expansão térmica entre a matriz, o reforço e o material metálico 

resultando em falhas prematuras na adesão, ou seja, na colagem estrutural [GHIORSE, 1993; 

LEE, 1967].  

Devido a estes fatores, à constante atualização tecnológica exigida no setor 

petroquímico e visando um melhor desempenho de tubulações especiais e à preocupação em 

avaliar se os reparos com materiais compósitos são eficazes, torna-se importante a realização 

deste trabalho para um estudo criterioso da influência de ciclos térmicos na colagem estrutural 

de dutos de aço carbono e compósitos poliméricos. Deve-se ainda ressaltar que este trabalho 

conta com o apoio da Petrobrás que tem grande interesse nos resultados deste projeto de 

pesquisa.  

 

1.2 OBJETIVO 

 
 
O principal objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência do condicionamento por 

choque térmico na colagem de compósitos de fibra de vidro/epóxi e de fibra de carbono/epóxi 

com materiais metálicos do tipo aço carbono, bem como de compósitos de fibra de 

vidro/epóxi colados entre si, a partir de ensaios de ultrassom, microscopias e de lap shear. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.  REVISÃO DA LITERATURA 
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2.1. Compósitos 

 
 
Os compósitos são materiais constituídos de forma heterogênea de dois ou mais 

materiais distintos, insolúveis entre si e em frações volumétricas definidas, que visam à 

obtenção de um desempenho estrutural melhor e com características homogêneas quando 

comparado a seus constituintes individualmente [GUIMARÃES, 2006; NETO, PARDINI, 

2006]. Nestes materiais diferenciam-se duas fases em escala macroscópica: a matriz e o 

reforço. 

A matriz pode ser metálica, cerâmica ou polimérica e tem como principal função manter 

o alinhamento e proteger a superfície das fibras para que quando em carregamento mecânico 

os esforços sejam distribuídos uniformemente. A matriz é ainda relacionada com as 

propriedades mecânicas transversais, propriedades térmicas, comportamento em compressão, 

cisalhamento e impacto (o que resulta em uma maior tolerância a danos) e sua natureza 

química pode também influenciar no desempenho da tenacidade à fratura dos materiais 

compósitos [BEIM, 2008]. 

As matrizes metálicas são geralmente empregadas quando se deseja um compósito a ser 

utilizado sob elevadas temperaturas, durante prolongados períodos de tempo. São materiais 

que possuem uma excelente combinação de propriedades mecânicas, térmicas, químicas, 

magnéticas e elétricas. As matrizes metálicas mais utilizadas são: alumínio, ferro, níquel, 

tungstênio, cobre e seu reforço usualmente na forma de partículas submicrométricas mais 

utilizados são os nitretos, boretos e compostos intermetálicos [BEIM, 2008]. 

As matrizes cerâmicas constituem compósitos para as mesmas condições que as 

matrizes metálicas, no entanto, possuem menor densidade e geralmente são isolantes elétricos 

e térmicos, ao contrário das matrizes metálicas [BEIM, 2008]. 

As matrizes poliméricas, de um modo geral, apresentam baixa massa específica 

(~1g/cm³), menores rigidez e resistência mecânica quando comparadas às fibras, sendo estas 

divididas em três categorias: termoplásticas, termorrígidas e elastômérica [NETO, PARDINI, 

2006].  

As resinas termorrígidas são matrizes que durante o processo de polimerização 

(processo de cura) formam uma estrutura tridimensional com elevada densidade de ligações 

cruzadas. Desta forma, esta estrutura consistirá em um material infusível (portanto, não 

podendo ser reciclado), frágil, geralmente estável a variações de temperatura, com elevada 

rigidez e de fácil processabilidade [BEIM, 2008; OLIVEIRA, 2009; GONÇALVES, 1997]. 
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As matrizes termoplásticas, ao contrário das termorrígidas, não se endurecem 

permanentemente (pois suas cadeias são ligadas por forças de van der Waals) podendo ser 

recicláveis e conformadas várias vezes. Estas apresentam elevada resistência à fadiga, alta 

tenacidade à fratura, maiores valores de resistência ao impacto e de temperatura de serviço e 

baixa absorção de umidade, quando comparadas aos termorrígidos [OLIVEIRA, 2007]. 

Devido às características das matrizes poliméricas citadas anteriormente, as 

propriedades mecânicas e higrotérmicas dos compósitos poliméricos são extremamente 

influenciadas pelo ângulo de direcionamento das fibras em relação às solicitações mecânicas e 

pelas frações volumétricas de seus constituintes individuais [NETO, PARDINI, 2006].  

O reforço pode ser constituído de fibras contínuas, descontínuas ou na forma 

particuladas. Estes são os responsáveis pelas propriedades mecânicas longitudinais de 

resistência, pelo grau de anisotropia, comportamento em fadiga e de rigidez, uma vez que são 

eles que suportam os carregamentos sofridos pelo material, além de possuírem baixa massa 

específica e serem imunes à corrosão galvânica [NETO, PARDINI, 2006; BEIM, 2008].  

As fibras se constituem como um meio efetivo de reforço, pois à medida que se tornam 

fios apresentam menor número de defeitos e, desta forma, sua resistência real tende a se 

aproximar da resistência teórica do material. Outro fator importante é a sua configuração 

geométrica, que permite um alto valor na relação área superficial/volume e área interfacial 

fibra/matriz (razão de aspecto) disponível para transferência por unidade de volume da fibra e 

que aumenta em função da relação comprimento/diâmetro (razão de aspecto) [NETO, 

PARDINI, 2006]. 

As fibras são dispostas de diferentes maneiras dependendo da característica final 

necessária do material. 

Os reforços particulados constituem-se de partículas de variadas formas e tamanhos 

dispersas de forma aleatória na matriz, conforme apresentado na Figura 1 [BEIM, 2008].  

 

 
Figura 1: Fibras particuladas dispersas na matriz [BEIM, 2008]. 
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As fibras contínuas são compostas de fibras longas alojadas do começo ao fim do 

compósito, podendo estas se apresentarem em três tipos de configuração: unidirecionais, bi-

direcionais e multidirecionais como apresentado na Figura 2 [BEIM 2008]. 

 

Já as fibras descontínuas podem englobar fibras curtas ou whiskers sendo estas alojadas 

de modo discreto em dois tipos de configuração: aleatório ou unidirecional conforme 

apresentado na Figura 3 [BEIM, 2008]. 

 

 
Figura 3: (a) Fibra disposta aleatoriamente; (b) fibras unidirecionais [BEIM, 2008] 

 

A forma mais utilizada de reforço para compósitos poliméricos são as fibras 

bidirecionais, também conhecidas como tecidos. Os tecidos são fibras que se entrecruzam em 

posições mutuamente perpendiculares, alternadas nas posições superiores e inferiores. O 

arranjo bidirecional é estabelecido entre as fibras que se estendem pelo comprimento do 

tecido, conhecidas como urdume, e as perpendiculares a este, denominadas de trama 

Figura 2: Fibras orientadas (a) unidirecionais; (b) bidirecionais; (c) multidirecionais [BEIM, 2008]. 
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[BOTELHO, 2002]. Na Figura 4 encontram-se apresentados os três tipos de tecidos mais 

utilizados para compósitos poliméricos. 

 

 
Figura 4: (a) Tecido tipo plano; (b) tecido tipo cetim; (c) tecido tipo  laço diagonal [BOTELHO, 2002]. 

 

As propriedades finais dos compósitos dependem e variam com o tipo e orientação das 

fibras que os compõem, com a matriz escolhida e com as respectivas frações volumétricas. No 

entanto, alguns fatores do processo de fabricação como temperatura, pressão, taxas de 

aquecimento/resfriamento, umidade, dentre outros também afetam diretamente o produto final 

[NETO, PARDINI, 2006]. Em resumo, o fluxograma da Figura 5 apresenta um esquema da 

classificação dos compósitos. 

 

 
Figura 5: Fluxograma da classificação dos materiais compósitos [NETO, PARDINI, 2006]. 

 

Tem-se como principal atrativo deste tipo de material, a versatilidade que é permitida a 

partir das inúmeras combinações de matriz e reforço, além de suas propriedade poderem ser 
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ajustadas às diferentes necessidades de acordo com o posicionamento do reforço 

[THOMAZI,2006]. 

A utilização e estudo destes materiais vêm crescendo constantemente devido a suas 

elevadas propriedades mecânicas (resistência à tração entre 800 - 1400 MPa) e resistência 

química, baixa massa específica (0,9 a 1,5 g/cm3), durabilidade e flexibilidade em seus 

projetos. No entanto estes são materiais de alto custo e de difícil processamento [MAYER, 

2006; HERGENROTHER, 1997; JEONG, 1997]. A Figura 6 apresenta uma escala 

comparativa entre as propriedades dos materiais compósitos e materiais metálicos. 

 

 
Figura 6: Escala comparativa entre materiais compósitos e diversos materiais [Pardini, L.C. ; Ancelotti, A.Jr. 

2006]. 

 
 

2.2. Compósitos de fibra de carbono/epóxi e fibra de vidro/epóxi. 

 
 

Resina Epóxi 

 
 
A resina epóxi é atualmente o tipo mais utilizado de resina termorrígida de alto 

desempenho, contendo pelo menos dois grupos epóxi terminais por molécula. São resinas 
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sintéticas que abrangem uma vasta gama de propriedades, desde líquidas de baixa viscosidade 

sem solvente até sólidas de alto ponto de fusão [NETO, PARDINI, 2006]. 

Esta possui boa resistência elétrica, química, térmica, além de excelente estabilidade 

dimensional. Devido à sua estrutura molecular possuem baixo potencial higroscópico e, 

depois de curadas, tornam-se tenazes e com elevadas propriedades mecânicas. As resinas 

epóxis apresentam ainda boa impregnação com a maioria das fibras cerâmicas e poliméricas e 

uma vasta aderência com inúmeros substratos, além de possuir baixa contração durante seu 

processo de cura [FRANCO, 2003]. Devido a estas características estas resinas são utilizadas 

nos mais diversos segmentos, como [SILAEX QUÍMICA LTDA, 1985]: 

 

 Equipamentos esportivos; 

 Proteção anticorrosiva para tanques de aço; 

 Transformadores de energia elétrica; 

 Primer anticorrosivo aplicado por eletrodeposição; 

 Casco de veleiro de competição; 

 Revestimentos de alto desempenho; 

 Revestimento anticorrosivo em navios; 

 Aplicação de tinta em pó. 

 

A resina epóxi mais utilizada atualmente é obtida por meio da reação do bisfenol-A com 

a epiclorohidrina (1-cloro-2,3-epóxi-propano) na presença de hidróxido de sódio gerando a 

resina diglicidil-éter-do-bisfenol-A (DGEBA) [FRANCO, 2003]. 

As resinas epóxis também podem serem obtidas com características multifuncionais, 

como, por exemplo, as resinas glicidil éter de novolaca, glicidil de aminas trifuncionais ou 

tetrafuncionais [NETO, PARDINI, 2006].  

Um problema comum com compósitos de matriz polimérica é a sua limitação na 

temperatura por elas suportada (100 – 300°C) e baixa tenacidade à fratura. Entretanto, as 

resinas com características multifuncionais apresentam elevada viscosidade à temperatura 

ambiente, o que permite obter materiais com maior grau de reticulação em relação à resina do 

tipo bisfenol-A, fazendo com que tenham melhor desempenho a elevadas temperaturas 

[NETO, PARDINI, 2006].  
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Figura 7: Processo de obtenção da resina epóxi [NETO, PARDINI, 2006]. 

 

Após curadas estas resinas tornam-se insolúveis, infusíveis e com estrutura 

tridimensional estável. 

Atualmente existem quatro principais resinas epóxis comercializadas: 

 Resina epóxi de bisfenol-A ou DGEBA: citada anteriormente é a mais utilizada devido 

à sua versatilidade e menor custo. Estas resinas podem ser líquidas, semi-líquidas ou 

sólidas dependendo de sua massa molar [BANDEIRA, 2011]. 

 Resina a base de bisfenol-F: a troca do bisfenol-A pelo bisfenol-F acarreta em uma 

maior densidade de ligações cruzadas e melhor desempenho mecânico, químico e 

térmico. Tal comportamento é ainda mais evidenciado quando esta resina é curada com 

aminas aromáticas ou anidridos [BANDEIRA, 2011]. 

 

 
Figura 8: Estrutura química da resina a base de bisfenol-F [SILAEX QUÍMICA LTDA, 1985]. 

 

 Resina epóxi bromada: À base de epicloridrina, bisfenol-A e tetrabromobisfenol-A, 

esta resina tem a característica de ser auto-extinguível. 
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Figura 9 - Estrutura química da resina epóxi bromada [SILAEX QUÍMICA LTDA, 1985] 

 

 Resina epóxi Flexível: possue longas cadeias lineares substituindo os bisfenóis por 

poliglicóis pouco ramificados. São utilizadas como flexibilizantes reativos em outras 

resinas melhorando a resistência ao impacto e possuem baixa reatividade [BANDEIRA, 

2011]. 

 

 
Figura 10 - Estrutura química das resinas epóxi flexíveis (SILAEX QUÍMICA LTDA, 1985). 

 

 

Fibras de Carbono 

 

 

As fibras de carbono possuem pelo menos 92% de carbono e são consideradas fibras de 

alto desempenho, pois possuem baixa massa específica (aproximadamente 1,75g/cm³) aliada a 

um elevado módulo elástico (geralmente acima de 200 GPa), o que resulta em elevada rigidez 

ao compósito. Estas apresentam elevados valores de tenacidade à fratura e resistência 

específica associados a sua área superficial reduzida [GONÇALVES, 1997]. 

Podem ser obtidas a partir da oxidação e da carbonização de um precursor orgânico 

(rayon, poliacrilonitrila e piche). Dentre estes, o que vem sendo atualmente mais utilizado é a 

poliacrilonitrila [GONÇALVES, 1997]. 
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Figura 11 -  Processo de obtenção da fibra de carbono [GONÇALVES, 1997]. 

 

As fibras de carbono são classificadas em três tipos de acordo com a sua aplicação final, 

sendo estas: 

 

 Ultra alto módulo: fibras com módulo de elasticidade maior que 500 GPa [FRANCO, 

2003]; 

 Alto módulo (HM): fibras com alta resistência que possuem um módulo de 

elasticidade médio de 345 GPa ou superior destinadas para os setores aeronáuticos e 

aeroespaciais [FRANCO, 2003]; 

 Módulo intermediário (IM): alta resistência com módulo aproximadamente de 207 

GPa utilizadas em aplicações estruturais e artigos de esporte [FRANCO, 2003]; 

 Fibras de baixo módulo: resistência abaixo de 138 GPa [FRANCO, 2003]. 

 

Considerando a resistência à tração, as fibras de carbono são classificadas em: 

 

 Ultra alta resistência: fibras com resistência à tração maior que 5,0 GPa e razão 

resistência/rigidez entre 2 – 3x10-2. 

 Alta resistência: fibras com resistência à tração maior que 2,5 GPa e razão 

resistência/rigidez entre 1,5 – 2x10-2. 

 

As propriedades mecânicas destas fibras são melhoradas a partir do aumento da 

cristalinidade, orientação e redução dos defeitos na fibra, podendo ter sua adesão fibra/matriz 

melhorada a partir de tratamentos superficiais [NETO, PARDINI, 2006]. 

De acordo com MAZUR, R. L. 2010, para aplicações estruturais, as fibras de carbono 

são as mais utilizadas, pois: 

 

• Possuem os maiores valores de módulo específico e a maior resistência específica por 

unidade de massa dentre todas as fibras de reforço; 
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• Retêm os seus elevados módulos de tração e resistências sob temperaturas elevadas; 

• Na temperatura ambiente, as fibras de carbono são pouco afetadas pela umidade e por 

uma grande variedade de solventes, ácidos e bases; 

• Os processos de fabricação para essas fibras e para os seus compósitos são 

relativamente de baixo custo e de boa relação custo-benefício. 

 
 

Fibras de Vidro 

 
 

As fibras de vidro possuem, em geral, elevada resistência à tração, grande inércia 

química, diâmetro reduzido, baixo módulo de elasticidade (~72 GPa), massa específica 

relativamente alta (2,5g/cm³), auto-abrasividade, baixa resistência à fadiga quando agregada a 

compósitos e baixo custo de produção [NETO, PARDINI, 2006; GONÇALVES, 1997]. 

Podem ser dispostas tanto na forma de fibras contínuas quanto na forma picada, pois esta 

consiste em um tipo de fibra isotrópica, portanto, seu módulo de elasticidade nas direções 

axial e transversal são próximos [NETO, PARDINI, 2006]. Devido a estas características as 

fibras de vidro dominam o mercado de materiais compósitos utilizados como reparos. 

Estas fibras podem ser fabricadas a partir da passagem do vidro fundido em fieiras ou 

buchas de metal. Após a obtenção das fibras, é efetuado um tratamento químico para 

compatibilizar a fibra de vidro com as resinas poliméricas [GONÇALVES, 1997]. De acordo 

com a sua composição química, que consiste basicamente em sílica e outros óxidos, são 

classificadas em cinco tipos: A, C, E, R e S. O resultado destas diferentes composições, as 

fibras de vidro possuem diferentes propriedades [ALBUQUERQUE, 2005]. 

A Tabela 1 demonstra um resumo e comparativo das fibras de vidro e fibras de carbono 

[MAZUR, 2010]. 

 
Tabela 1- Tabela comparativas das propriedades das fibras de vidro e fibras de carbono [Mazur, 2010]. 

Propriedades Vidro Carbono 

Massa Específica ρ (g/cm³) 2,45 1,77 

Módulo de elasticidade longitudinal E1 (GPa) 71 224 

Módulo de elasticidade transversal E2 (GPa) 71 14 

Coeficiente de Poison γ12 0,22 0,2 

Módulo de cisalhamento (GPa) 30 14 
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Resistência à tração longitudinal (MPa) 3500 2100 

Elongação (%) 3,5 0,6 

Coeficiente de expansão térmica α1, 10-6 K-1 5 -1 

 
 

2.3. Compósitos Laminados 

 
 

Os compósitos laminados são formados a partir da laminação (empilhamento) de um 

determinado número de camadas de materiais distintos que podem possuir ou não a mesma 

espessura ou orientação, conforme exemplificado na Figura 12 e 13, combinando, desta 

forma, várias características mecânicas [GUIMARÃES, 2006; GONÇALVES, 1997].  

 
Figura 12 - Ilustração da laminação de um compósito obtido a partir de tecidos planos (plain weave) 

[GUIMARÃES, 2006] 

 

 
Figura 13 - Laminados com diferentes sequências de laminação [ALBUQUERQUE, 2005]. 

 

No entanto, esta classe de material deve ser processada de maneira a evitar o 

aparecimento de tensões cisalhantes oriundas das diferentes deformações que se processam de 

forma independente de uma camada para a outra. Tais tensões de cisalhamento causam 

maiores e/ou mais intensas delaminações no material [GONÇALVES, 1997]. 
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Outro aspecto importante durante a fabricação destes materiais consiste na disposição 

das camadas adjacentes em relação a um dado eixo de referência, pois será esta disposição 

que determinará a simetria do laminado e, consequentemente, suas propriedades mecânicas 

finais [GONÇALVES, 1997]. Neste caso, os compósitos laminados resultam do 

empilhamento de uma camada de matriz com uma camada constituída por fibras longas e 

alinhadas, para que sua resistência mecânica seja ressaltada [GUIMARÃES, 2006]. 

As propriedades mecânicas dos compósitos laminados são influenciadas pela ordem do 

empilhamento, como citado anteriormente, mas também pelos tipos de matriz e fibra 

selecionados. Tem-se como exemplo o caso de laminados unidirecionais, onde a resistência e 

rigidez variam amplamente com o ângulo entre as fibras e a direção do carregamento. Já nos 

laminados multidirecionais, as propriedades mecânicas são afetadas pelas camadas 

individualmente [ALBUQUERQUE, 2005]. 

 
 

2.4. Aspectos importantes na aplicação de materiais compósitos 

 
 

Os compósitos são materiais de grande importância e de comprovada qualidade, 

entretanto, estes não podem ser considerados ideais para todos os tipos de aplicações 

[GONÇALVES, 1997]. 

Abaixo é apresentada uma lista de algumas situações onde estruturas em compósitos 

apresentam comprovados ganhos em desempenho, sendo, nestes casos, sua utilização 

vantajosa: 

 Situações onde as estruturas são solicitadas localmente, uma vez que podem ser 

utilizados reforços especiais destinados a áreas específicas; 

 Quando são necessárias estruturas com elevada resistência à exposição de condições 

severas de temperatura e umidade;  

 Quando a razão da tensão de falha / massa específica da estrutura for considerada 

(resistência específica); 

 Quando for exigida rigidez para a estrutura. 

 

Além dos exemplos citados anteriormente, outros parâmetros devem ser considerados 

durante o projeto de estruturas que utilizam compósitos, podendo-se citar: 
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 Desvios geométricos na fabricação das peças; 

 Geometria do espécime (orientação e número de camadas); 

 Diâmetro das fibras; 

 Fração volumétrica fibra/resina; 

 Propriedades mecânicas das fibras e da resina. 

 

Deve-se ainda utilizar uma significativa margem de projeto, devido às grandes 

incertezas na determinação da resistência do compósito e a possível degradação que este pode 

sofrer. De acordo com a norma ASTM D2992, é indicado que a tensão de projeto deve ser 

50% do mínimo valor de ruptura esperado para o compósito depois de 100.000 horas ou 50 

anos de operação de uma aeronave [ASTM D2992]. 

 
 

2.5. Mecanismos de falhas 

 
 
Dentre os diversos tipos de falhas existentes nos materiais compósitos destacam-se a 

fratura e a flambagem da fibra, arrancamento e/ou descolamento da fibra em relação à matriz 

e o trincamento da matriz. Esses processos são ilustrados na Figura 14 [GUIMARÃES, 2006]. 
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Figura 14 - Tipos de falhas ocorridas nos materiais compósitos [BEIM, 2008]. 

 

Do ponto de vista microscópico os compósitos geralmente falham a partir da formação 

de trincas transversais nos planos paralelos às fibras, falhas da fibra em planos 

perpendiculares às fibras e delaminações entre as camadas do laminado [GUIMARÃES, 

2006; FRANCO, 2003].  

A falha que causa maior dano a estrutura dos compósitos é a fratura transversal da fibra, 

que representa a quebra da fibra contínua, uma vez que as fibras são as responsáveis pelas 

propriedades mecânicas longitudinais de resistência do material [GUIMARÃES, 2006; 

FRANCO, 2003]. 

O arrancamento e/ou descolamento das fibras ocorre quando a tensão exercida sobre os 

compósitos ultrapassa a resistência da matriz, ocorrendo o total ou parcial desprendimento da 

fibra [GUIMARÃES, 2006; FRANCO, 2003]. A flambagem da fibra ainda pode ocorrer 

quando é aplicada uma tensão axial compressiva [GUIMARÃES, 2006; FRANCO, 2003]. Já 

o trincamento da matriz acontece quando sua estrutura é alterada quimicamente e/ou a tensão 

exercida ultrapassa sua resistência [GUIMARÃES, 2006; FRANCO, 2003]. 

Devido ao seu caráter heterogêneo em escala macroscópica, a propagação de trincas em 

um material compósito ocorre de maneira complexa. Os vários modos de falha podem ocorrer 

simultaneamente e sequencialmente tornando incerto o caminho preferencial da trinca. Tais 

falhas estão relacionadas às propriedades de resistência dos constituintes ou devido à 

delaminações originadas durante seu processamento ou através de impactos em serviços. 

Entretanto, a falha final do material é consequência conjunta desses fatores citados 

anteriormente, pelo constante ou intermitente carregamento mecânico e acúmulo de danos 

[CAMPOS, 2010]. 

Por fim, a falha mais comum entre os materiais compósitos é a delaminação que através 

de algumas técnicas de caracterização é considerada um processo com um mecanismo de 

crescimento estável da trinca. Neste caso, de acordo com o carregamento, que relaciona 
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diferentes deslocamentos da superfície, haverá um campo de tensões diferente na ponta da 

trinca. A Figura 15 ilustra os três tipos de carregamento, onde o modo I representa o 

carregamento de tração, o modo II o cisalhamento e o modo III o rasgamento [CAMPOS, 

2010]. 

 

 
Figura 15 - Modos de carregamento [CAMPOS, 2010]. 

 

2.6. Importância da adesão e interface reforço/matriz 

 
 
Em materiais compósitos tem-se que a matriz é a responsável por distribuir 

uniformemente os esforços sofridos, sendo o elemento de reforço, o principal responsável 

pelo desempenho mecânico do laminado. Desta forma, as propriedades desses materiais 

encontram-se intimamente ligadas com as propriedades de seus constituintes e com a 

interação entre a fibra e a matriz [DOTAN, 1997]. 

Os responsáveis pelo compósito adquirir uma eficiente transferência de tensões entre a 

fibra e a matriz são: adesão mecânica; suas ligações químicas e sua adesão física [NETO, 

PARDINI, 2006]. Para se determinar a qualidade desta transferência e os modos de falha, 

geralmente, é avaliada a qualidade da adesão fibra-matriz, pois com esse conhecimento pode-

se prever a possibilidade de falhas na adesão entre seus constituintes [FRANCO, 2009].  

Quando um compósito é submetido a um determinado carregamento, as tensões se 

concentram na região de interface fibra/matriz. No entanto, essas tensões podem ocorrer 

devido a esforços externos ou ter diferentes origens internas tais como diferenças dos 

coeficientes de expansão térmica entre a fibra e a matriz, contração pós-cura em matrizes 

termorrígidas e a cristalização em matrizes termoplásticas e ainda atuar como sítio de 

nucleação, absorção ou reação química [DOTAN, 1997; BOTELHO, 2002]. Esta interface, 
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além de ser significativa para a resistência e rigidez, também regula o mecanismo de danos e 

propagação de trincas [DOTAN, 1997; BOTELHO, 2002].  

A interação entre a fibra e a matriz depende do arranjo molecular, das propriedades 

químicas da fibra, da conformação molecular e constituição química da matriz [DOTAN, 

1997; BOTELHO, 2002].  

Na região da interface deve-se estabelecer um molhamento satisfatório e uma boa 

adesão (de forma a se obter uma ligação adequada) entre as fibras e a matriz e evitar uma 

difusão excessiva entre a fibra e a matriz de maneira que não ocorra a degradação das fibras 

pela matriz. Uma maneira de se obter uma interface com as características anteriores consiste 

em aplicar uma fina camada de recobrimento que irá prevenir a abrasão entre os filamentos e 

os proteger, pois o primeiro material que entra em contato com as fibras geralmente se 

combina com os sítios reativos em sua superfície e os bloqueia diminuindo a rugosidade 

superficial das fibras e reduzindo a região de contato fibra/matriz responsável pela adesão 

mecânica [DOTAN, 1997; BOTELHO, 2002].  

Quando esta interface é fraca, este processo resulta em baixa resistência e rigidez, mas 

em elevada resistência à fratura. No caso em que a interface é forte tem-se elevada resistência 

e rigidez, entretanto, uma interface forte pode resultar em um material com elevada 

fragilidade. Esse efeito antagônico encontra-se relacionado com a facilidade de descolamento 

e extração de fibra da matriz durante o processo de propagação de trincas [DOTAN, 1997; 

BOTELHO, 2002].  

Quando ocorre uma falha e a consequente propagação de uma trinca através de uma 

matriz reforçada por fibras contínuas, ocorre simultaneamente uma absorção de energia a 

partir do descolamento interfacial fibra/matriz, atrito pós-descolamento, fratura da fibra ou 

atritos de extração da fibra da matriz [DOTAN, 1997; BOTELHO, 2002].  

A falha na interface é classificada em dois tipos: adesiva e coesiva. Nas falhas adesivas 

ocorre a separação de duas interfaces e nas falhas coesivas ocorre a fratura das fibras ou da 

matriz [DOTAN, 1997; BOTELHO, 2002].  

Outros tipos de falhas relacionadas com a interface fibra/matriz são a contração sofrida 

pela fibra durante o processo de cura da resina que origina tensões residuais térmicas e de 

cura e a ocorrência de vazios e/ou bolhas que influenciaram na resistência destes materiais 

[DOTAN, 1997; MARQUES, 2008].  

A existência de tensões residuais térmicas é consequência da anisotropia característica 

dos compósitos. O coeficiente de dilatação térmica de compósitos unidirecionais de 
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carbono/epóxi é perto de zero na direção das fibras e relativamente elevado na direção 

transversal às fibras [NUNES, 2000].  

 
 

2.7. Reparos 

 
 
Independentemente da técnica utilizada para o reparo de dutos, esta deve garantir a 

recuperação das propriedades mecânicas locais sem acarretar estrangulamento, inchamento ou 

ainda aumento excessivo de massa [THOMAZI, 2006]. 

Devido a vários fatores relacionados às estruturas constituídas de materiais compósitos, 

estes podem falhar antecipadamente, devido a falhas geradas durante o processamento, erros 

de projetos ou devido a danos em serviço [FRANCO, 2006].  

Os principais parâmetros causadores das falhas durante o processamento destes 

materiais são a massa molar, ramificações e ligações cruzadas, cristalinidade, 

copolimerização, orientação molecular, formação de vazios ou bolhas e o processo de 

contração da fibra durante o processo de cura [DOTAN, 1997; BOTELHO, 2002; 

MARQUES, 2008].  

As falhas geradas por danos em serviço são consequência do tempo ou velocidade de 

deformação, nível de solicitação mecânica e natureza da atmosfera vizinha [BOTELHO, 

2002].  

No entanto, esses materiais, quando falham muitas vezes, não podem ser removidos ou 

substituídos. Para tal situação são necessários reparos que serão realizados nas condições de 

aplicação do material. 

Uma vez ocorrida à falha é necessário identificar a região danificada, verificar o 

desempenho da estrutura após o dano, o desenvolvimento de procedimentos eficientes de 

reparo e a constatação de que o reparo permitirá a reutilização do componente danificado 

[MAYER, 2006; MAYER, 2003].  

O reparo tem a função de restabelecer, de maneira mais próxima ao projetado, a 

resistência e a rigidez original com um aumento não significativo de peso e ainda possuir um 

custo reduzido em comparação com a substituição da peça [MAYER, 2006; MAYER, 2003].  

De modo geral, os reparos são classificados de acordo com o cenário existente: (i) 

reparo para defeitos de perda de espessura externa (corrosão ou dano mecânico);  (ii) reparo 

para defeitos de perda de espessura interna (corrosão ou erosão) e (iii) reparo para defeitos 
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com vazamentos. A partir desta análise  pode-se determinar qual o melhor tipo de reparo a ser 

utilizado [ROSAS, 2010]. 

 
 

Tipos de Reparos 

 
 

 De maneira geral existem seis tipos de reparos que vem sendo mais utilizados, sendo 

estes: 

1. Corte e substituição: consiste em remover a seção do duto que contém o defeito 

e substituí-lo por outro novo segmento. Este reparo só é recomendável quando o duto 

tenha perdido sua estanqueidade, ou o dano tenha sido muito severo. A Figura 16 ilustra 

o processo de reparo por esta técnica [ROSAS, 2010; TOUÇA, BASTIAN, 2003]. 

Sua vantagem é a total eliminação de qualquer tipo de dano existente. No entanto, este 

processo causa a parada operacional, o isolamento e a drenagem do segmento da 

tubulação além de requerer uma série de qualificações para cumprimento de requisitos 

estabelecidos na norma de fabricação que implicam em elevados custos [ROSAS, 2010; 

TOUÇA, BASTIAN, 2003]. 

 
Figura 16 - Processo de corte e substituição [ROSAS, 2010]. 

 

2. Lixamento: remoção de metal ao redor do defeito para diminuição das 

concentrações de tensões ou remoção de outras anomalias do material da tubulação. 
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Este processo é aplicado para imperfeições de solda, queimaduras de arco, ranhuras, 

para trincas superficiais e como procedimento prévio para a realização de outros reparos 

[ROSAS, 2010; TOUÇA, BASTIAN, 2003].  

Sua vantagem é a possibilidade de reparo com o duto em operação. No entanto, 

possui limitações em relação a profundidade do defeito, que não deve ser superior a 

10% da espessura nominal e a espessura remanescente após o lixamento, que não deve 

ser menor que 87,5% da espessura nominal da parede do duto [ROSAS, 2010; TOUÇA, 

BASTIAN, 2003]. 

 

3. Depósito de solda: consiste na restauração das descontinuidades do duto 

utilizando técnicas de soldagem. Este é aplicado para reparar pequenas áreas corroídas, 

ranhuras, queimaduras de arco e imperfeições de soldas, mas não contempla defeitos 

como trincas, amassados ou defeitos próximos ao cordão de solda [ROSAS, 2010; 

TOUÇA, BASTIAN, 2003]. 

A principal vantagem atribuída a este método consiste em sua facilidade de 

aplicação. No entanto, este apresenta riscos quando aplicado em uma linha em operação 

e como todo processo de soldagem apresenta uma série de parâmetros que devem ser 

controlados para a obtenção de uma solda de qualidade [ROSAS, 2010; TOUÇA, 

BASTIAN, 2003]. 

 

4. Dupla calha soldada: consiste em envolver o duto com duas meia calhas 

metálicas na região com defeito. Este método é subdividido em dois outros tipos sendo 

estes denominados A e B. 

 

a) Tipo A: envolve o duto com duas meia calhas metálicas que serão unidade 

entre si por meio de uma solda longitudinal, sem contato direto com o duto, pois entre a 

calha e o duto são utilizadas resinas endurecíveis, como epóxi e poliéster para a 

transmissão de carregamento do duto ao reparo, conforme ilustra a Figura 17. 
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Figura 17 -  Preenchimento da perda do material na superfície do duto a ser reparado [ROSAS, 2010]. 

 

b) Tipo B: envolve o duto com duas meias calhas metálicas que serão unidas entre 

si por meio de uma solda longitudinal, e unidas ao duto com a utilização de uma solda 

circunferencial, a Figura 18 ilustra as variantes do reparo com soldas circunferenciais e 

para o reparo para acoplamento [ROSAS, 2010]. 

 

 
Figura 18 - Variantes do reparo de dupla calha soldada tipo B [ROSAS, 2010]. 

 

5. Abraçadeiras mecânicas: são estruturas robustas que abraçam o duto, sendo 

apertadas por meio de grandes parafusos. Em seus extremos possuem selos mecânicos 

parar conter vazamento de fluido.  

São comumente utilizadas para reparos de defeitos com ou sem vazamento e de 

rápida e fácil aplicação. No entanto, são espessas e consequentemente pesadas, além de 

dispendiosas. A Figura 19 ilustra alguns exemplos de abraçadeiras mecânicas [ROSAS, 

2010; TOUÇA, BASTIAN, 2003]. 
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Figura 19 - Abraçadeiras mecânicas [ROSAS, 2010]. 

 

6. Hot tapping: consiste em remover as partes danificadas do duto sem a 

interromper a operação da linha. São quatro “tes”, sendo dois de cada lado destes “tes” 

utilizados para criar um “by-pass” que isolará o trecho do fluxo, conforme 

esquematizado na Figura 20 [ROSAS, 2010]. 

 

 
Figura 20 - Hot tapping [ROSAS, 2010]. 

 

 Por fim, existem os reparos realizados com material compósito que serão explanados 

no próximo subitem. 

 

 

Reparos com materiais compósitos em tubos de aço 

 

 

O ambiente corrosivo existente onde os dutos de transporte de petróleo e seus derivados 

são expostos causa uma inevitável degradação (corrosão) fazendo com que a espessura do 

duto seja reduzida até a formação de uma falha [MARCELINO, 2003]. 

As técnicas convencionais de reparo citadas anteriormente, contém muitas dificuldades 

para solucionar este problema. Com o desenvolvimento das técnicas de reparo surgiram novas 

técnicas e materiais, como o caso de reparo com materiais compósitos que segundo 
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[SOBRINHO, L. L., 2005] surgiu na metade do século XX juntamente com desenvolvimento 

deste novo tipo de material. Em contrapartida as técnicas já existentes, o reparo com 

compósitos tem inúmeras vantagens, como simplicidade de aplicação, custo e redução de 

tempo [GHIORSE, 1993]. 

O reparo com materiais compósitos consiste em envolver a área afetada do duto com 

camadas de material polimérico (matriz) reforçado com fibras orientadas. Este tipo de 

metodologia tem-se demonstrado mais simples em sua aplicação [MARCELINO, 2003]. 

Entretanto, não são indicados para reparos com trincas, defeitos orientados 

circunferencialmente e que apresentam vazamentos [ROSAS, 2010]. 

Durante o reparo de dutos é essencial que haja perfeita aderência entre a primeira 

camada do compósito com a superfície externa do duto e entre as camadas do compósito entre 

si. Além disso, é necessário que as fibras sejam posicionadas na direção da maior tensão 

atuante no duto [MAYER, 2003; MARCELINO, 2003].    

Para uma ligação adesiva efetiva é preciso que o substrato esteja limpo e livre de 

contaminantes para que o adesivo consiga molhar (interagir) totalmente com a superfície do 

duto. Ainda com a finalidade de se melhorar as propriedades de adesão entre o material de 

reparo e o reparado, é necessário a realização de  um tratamento superficial na superfície do 

aço com o intuito de aumentar a resistência da ligação por meio do aumento da tensão 

superficial, aumento da rugosidade ou ainda mudando a química da superfície aderente 

[MAYER, 2003; MARCELINO, 2003].  

O reparo com adesivos estruturais oferece significativas vantagens em relação aos 

sistemas convencionais de junção, pois distribui uniformemente as tensões atuantes sobre toda 

a área do reparo ao invés de concentrá-las como nas juntas convencionais, além de reduzir os 

custos de produção e manutenção [QUINI, MARINUCCI, 2008].  

Os reparos com materiais compósitos apresentam ainda como características de serem 

melhores isolantes elétricos, menos suscetíveis à corrosão, necessitam de menores níveis de 

vibração para sua aplicação, maior produtividade no processo de montagem e melhor vedação 

entre as partes ligadas evitando a necessidade de impermeabilização [QUINI, MARINUCCI, 

2008]. A Figura 21 ilustra o processo de reparo com material compósito com diferentes 

formas de fibras. 
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Figura 21 - Tipos de material compósito formado por fibras de vidro [ROSAS, 2010]. 

 

Sabe-se que as forças que promovem a molhabilidade do adesivo, seu espalhamento e a 

ligação da resina curada ao substrato são atribuídas aos seis mecanismos de adesão: adsorção 

física, ligação química, interligação mecânica, difusão, eletrostática e camada de ligação 

fraca. Nota-se que o processo para uma boa adesão substrato-adesivo é função da combinação 

destes mecanismos e não de apenas um abordado de forma isolada [MAYER, 2003; 

MARCELINO, 2003].  

As fibras mais comumente utilizadas são as fibras de vidro, de carbono e de aramida. 

Devido as suas propriedades, principalmente resistência mecânica associado a seu custo, as 

fibras de vidro são as mais empregadas na indústria. Esta propriedade, juntamente com a 

relação volume de fibra por volume de matriz é de grande importância e dará ao compósito 

maiores propriedades. A Figura 22 apresenta um gráfico comparativo entre as resistências 

mecânicas das fibras mais utilizadas atualmente. 

 

 
Figura 22 - Comparação entre as resistências mecânicas das fibras comerciais [ROSAS, 2010]. 
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De acordo com DUEL, WILSON, KESSLER, 2008, o reparo com material compósito é, 

em média, 24% mais econômico que um reparo de dupla calha soldada e 73% mais 

econômico que a substituição ou troca da seção danificada. 

 
 

2.8. Efeitos Ambientais nas Propriedades dos Materiais 

 
 
Os materiais compósitos e/ou seus reparos quando colocados em serviço são expostos a 

uma variedade de efeitos ambientais e carregamentos mecânicos que podem originar um 

processo de degradação destes materiais [MAYER, 2003; COSTA, 1998; CUNHA, 2004].  

Os principais agentes causadores dos ataques ambientais são a temperatura, absorção de 

umidade, salinidade, radiação ultravioleta, fadiga térmica, entre outros. Estes efeitos podem 

causar alterações nas propriedades físicas e mecânicas dos compósitos quando o período de 

exposição ocorre em ciclos prolongados [MAYER, 2003]. 

Tais efeitos ambientais causam a degradação das interações físico-químicas existentes 

na interface fibra/matriz causando um descolamento da fibra e, consequentemente, a 

diminuição das propriedades mecânicas dos compósitos [COSTA, 2002]. Em casos mais 

severos é observado o total rompimento da colagem entre compósito/metal e/ou fibra/matriz. 

Tal descolamento ou rompimento pode ser causado pelo desenvolvimento de trincas pré-

existentes ou pelo aparecimento de novas trincas nas interfaces [DAMATO, 2010]. 

Quando a exposição à mudança de temperatura e umidade relativa ocorre em ciclos 

prolongados os efeitos são irreversíveis devido à interação da água com grupos funcionais 

específicos da matriz de natureza polar e da configuração espacial da molécula [MAYER, 

2003; COSTA, 2002]. Segundo [BARCELLOS, BASTIAN, FUJYIAMA, SOUSA, 2003], 

várias referências indicam que a causa mais comum para a falha do material compósito é o 

envelhecimento devido a uma combinação de calor, luz, água e tensão mecânica 

[BARCELLOS, BASTIAN, FUJYIAMA, SOUSA, 2003]. 

No caso da ciclagem térmica, pode haver uma diferença de expansão térmica entre 

matriz, reforço e o material metálico resultando em falhas na adesão na colagem estrutural, 

além de diminuir o módulo de elasticidade [QUINI, 2008; GHIORSE, 1993; LEE, NEVILLE, 

1967; HANCOX, 1998]. Tais repetitivos ciclos de variação abrupta de temperatura resultam 

em tensões cíclicas biaxiais no plano de cada camada do compósito que geram danos 

semelhantes ao processo de fadiga mecânica [COSTA, 2011; DAMATO, 2010]. A Figura 23 
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demonstra o comportamento de um compósito submetido à ciclagem térmica, onde ocorre o 

aparecimento de forças compressivas na fibra e a contração volumétrica da matriz [MAZUR, 

2010]. 

 

 
Figura 23 - Efeito de Resfriamento da Matriz em torno da fibra, onde os símbolos   e   representam as 

tensões residuais de tração e compressão, respectivamente [MAZUR, 2010]. 

 

A matriz de um material compósito exerce total influência em suas propriedades, pois 

determina a resistência do compósito à maioria dos processos degradativos que causam, 

eventualmente, a falha da estrutura, incluindo os danos de impacto, a delaminação, a absorção 

de água, ataque químico, resistência à corrosão e resistência à oxidação [SOBRINHO, 2005]. 

De acordo com a norma ASTM 1823-96, de um modo geral a definição de fadiga é: 

“processo de mudança localizada, permanente e progressiva na estrutura, que ocorre no 

material sujeito a flutuações de tensões e deformações que pode culminar em trincas ou 

completa fratura depois de um número suficiente de flutuações”. Em particular, a ciclagem 

térmica consiste em aplicações repetitivas de ciclos térmicos (aquecimento e resfriamento), 

onde qualquer tipo de deformação e tensão são oriundas exclusivamente da imposição de um 

gradiente térmico sem que haja aplicação de cargas mecânicas [JUNIOR, 2006; CÂNDIDO, 

2001]. 

Em materiais aplicados na produção de dutos petroquímicos, torna-se imperativo o 

estudo deste tipo de condicionamento, pois é inerente do processo de fabricação a presença de 

tensões térmicas residuais provenientes da contração térmica diferencial dos constituintes, 

resultante da diferença entre seus coeficientes de expansão térmica, além de ser uma das mais 

severas condições ambientais que pode modificar praticamente todas as propriedades físicas 

dos compósitos poliméricos [CHOO, BOURKE, DAYMOND, 2001; CHUNG, SEFERIS, 

NAM, 2000; DUTTA, 1999]. Essas alterações se devem ao rompimento de forças de 
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interações moleculares entre as moléculas de polímero e fases adjacentes, pela grande 

influência das fibras no processo degradativo devido ao caráter anisotrópico conferido ao 

compósito, e devido as suas características intrínsecas como heterogeneidade e 

viscoelasticidade [CHUNG, SEFERIS, NAM, 2000]. Devido a sua grande importância há na 

literatura vários estudos sobre ciclagem térmica, onde é presumido que ocorra aderência 

perfeita entre a fibra e a matriz, de forma que a fibra sofra apenas deformação termo-elástica, 

enquanto a matriz poderá sofrer fluência térmica, elástica, plástica e eventualmente 

deformações por fluência [DUTTA, 1999]. Tais alterações nas propriedades mecânicas 

ocorrem em função da temperatura e são iniciadas a partir de uma dada temperatura crítica 

(∆Tc). Esta temperatura pode ser considerada a máxima temperatura de trabalho, pois 

variações nesta faixa não causam diminuição no desempenho. No entanto, acima desta 

temperatura inicia-se o processo de degradação até um determinado ponto estável, onde há 

grande probabilidade de surgirem trincas ou delaminações [MAZUR, 2010]. A Figura 24 

ilustra o comportamento das propriedades mecânicas em função da temperatura. 

 

 
Figura 24 - Efeito do choque térmico nas propriedades mecânicas do compósito [MAZUR, 2010]. 

 

Quando materiais compósitos são submetidos à ciclagem térmica, podem ocorrer 

alterações permanentes em suas dimensões, e uma pronunciada histerese de tensão durante as 

mudanças abruptas de temperatura que provocarão, por sua vez, o aparecimento de tensões 

internas induzidas de dimensões dependentes das taxas de aquecimento e resfriamento, que 

quando muito intensas, podem gerar a falha do material [CHOO, BOURKE, DAYMOND, 

2001; DUTTA, 1999]. No caso de matrizes termorrígidas, como a resina epóxi, que após 

processo de cura se tornam rígidas e frágeis, tornando-se preponderante a formação de 

elevada densidade de trincas transversais que pode ser medido devido a um aumento no fator 
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de perda, tan δ da matriz polimérica [DAMATO, 2010]. A matriz de um material compósito é 

responsável pela resistência do compósito à maioria dos processos degradativos que causam a 

falha prematura da estrutura.  

A princípio, a primeira ciclagem térmica ocorre no processo de cura, quando depois de 

alcançada a cura total da resina termorrígida inicia-se o resfriamento até a temperatura 

ambiente. Neste momento ocorre o aparecimento de tensões compressivas nas fibras (que 

possui baixo coeficiente de expansão térmica em relação à matriz) e tensões de tração na 

matriz. Tais tensões são proporcionais principalmente aos coeficientes de expansão térmicos e 

a temperatura de cura. Para reduzir esse efeito são combinadas matriz e fibras com 

coeficientes semelhantes e a temperatura de cura minimizada para o mais próximo da 

temperatura ambiente [HANCOX, 1998]. 

Entretanto, apesar de existirem tensões residuais provenientes ao processo de cura ainda 

assim, os materiais compósitos exibem reconhecidas vantagens em seu comportamento 

quando expostos à ciclagem térmica, pois ocorrem pequenas reduções em suas propriedades. 

Essa resistência à ciclagem térmica é dependente, principalmente, das propriedades das fibras 

e da matriz, do número de ciclos de exposição, da sequência de empilhamento, do gradiente 

de temperatura e da resistência na interface fibra/matriz [HANCOX, 1998; FRENOT, 2005]. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS  

 
 

Este trabalho de pesquisa foi realizado, de forma sistemática, de acordo com as etapas 

apresentadas na Figura 25.  
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3.1. Materiais 

 
 

Todos os materiais avaliados no presente trabalho foram produzidos e fornecidos pela 

Empresa Rust Engenharia Ltda situada em Diadema, fornecedora destes materiais para a 

Petrobrás. Por este motivo não se teve acesso a maiores informações sobre o tipo de aço 

Figura 25 - Fluxograma de execução do trabalho de pesquisa realizado. 
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carbono utilizado bem como sobre os compósitos de tecido de fibra de vidro e ou fibra de 

carbono/epóxi estudados. Os materiais avaliados foram: 

 

1 - laminado de aço carbono colado integralmente a um compósito de tecido de fibra de 

carbono/epóxi (designado como aço/FC); 

2 - compósitos de tecido de fibra de vidro/epóxi, sendo 4 lotes diferentes com variação 

de 3 tipos de tecido de fibra de vidro e dois tipos de resina epóxi (Tabela 02); 

3 - laminado de aço carbono colado a outro laminado também de aço carbono por 3 

diferentes tipos de adesivos (colagem parcial somente nas extremidades) (Tabela 03); 

4 - laminado de aço carbono colado parcialmente (somente uma das extremidades) a um 

compósito de tecido de fibra de vidro/epóxi (designado como aço/FV); 

5 - compósito de tecido de fibra de vidro/epóxi colado parcialmente (somente uma das 

extremidades) a outro compósito de tecido de fibra de vidro/epóxi. 

 
Tabela 2 - Composição das amostras de compósitos de tecido de fibra de vidro/epóxi. 

Designação 
Tecido de fibra 

de vidro 

Matriz Polimérica 

(epóxi) 

FV/FV 01 WRU 334 HM Resilam EM 

FV/FV 02 WRU 360 Resilam EM 

FV/FV 03 WRU 360 Resilam HT 

FV/FV 04 600 Resilam EM 

 
Tabela 3 - Tipos de adesivos utilizados na colagem dos laminados de aço carbono com outro laminado de aço 
carbono. 

Designação Adesivo 

aço/aço 01 PU 20+Glasscote 

aço/aço 02 Adesivo 3M 

aço/aço 03 Resil HT+Glassc HT 

3.2. Métodos 

 
 

3.2.1.  Avaliação morfológica e química 
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3.2.1.1.  Digestão ácida 

 
 

Para o conhecimento da fração volumétrica em fibras utilizada na produção do laminado 

de aço carbono colado integralmente a um compósito de tecido de fibra de carbono/epóxi foi 

realizada a digestão ácida do conjunto aço carbono/compósito. Para as amostras de aço/FV e 

de compósito de tecido de fibra de vidro/epóxi colado parcialmente a outro compósito de 

tecido de fibra de vidro/epóxi foi realizada a digestão ácida apenas do material compósito. 

A digestão ácida foi realizada segundo o procedimento B da norma ASTM D3171 – 06 

com três corpos de prova de dimensões (15x17x2) mm com a finalidade de se determinar a 

porcentagem em massa de fibras. Para este procedimento as amostras foram inseridas em três 

béqueres contendo aproximadamente 30 mL de ácido sulfúrico a aproximadamente 100°C. 

Após a solução ter se tornado escura, devido ao início do processo de digestão ácida da 

matriz, adicionou-se peróxido de hidrogênio até que o compósito tivesse toda a sua matriz 

dissolvida, restando apenas em fibra. Para a determinação da massa de fibras, o resíduo obtido 

da digestão foi seco em estufa a 100°C durante 24 horas e posteriormente pesado em uma 

balança analítica com precisão de 0,0001g. 

 
 

3.2.1.2. Microscopia óptica 

 
 

Para a avaliação da qualidade dos compósitos de tecido de fibra de vidro/epóxi foram 

realizadas análises microestruturais com o uso de um microscópio óptico de reflexão Nikon 

Epiphot 200 existente no Laboratório de Imagens da UNESP de Guaratinguetá, com 

ampliação de 200 vezes. Para estas avaliações, utilizou-se uma amostra de cada material 

estudado de dimensões (15x17x2)mm, previamente embutidas a frio em resina poliéster, 

lixadas manualmente em lixas com diferentes granulometrias (220, 320, 400, 600 e 1200) e 

polidas com pasta de diamante de 3μm e 1μm em uma politriz rotativa para que suas 

interfaces fossem expostas. As amostras avaliadas por esta técnica foram as amostras aço/FC; 

FV/FV 05 (sendo esta representativa das demais amostras de fibra de vidro/fibra de vidro) e 

aço/FV. 
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3.2.1.3. Inspeção por Ultrassom 

 
 

O ensaio por ultrassom consiste em um método não destrutivo e foi realizado com o 

intuito de se detectar possíveis variações locais da fração volumétrica fibra/resina, defeitos, 

vazios e/ou descontinuidades internas oriundos do processo de produção das amostras. A 

partir deste ensaio foi obtido um gráfico representativo da qualidade da amostra por meio do 

uso de uma escala de cores, que determinou tanto a homogeneidade dos compósitos (ausência 

de defeitos) como a eficiência da colagem estrutural entre o material metálico e o compósito; 

e entre o compósito e outro compósito. Estes ensaios foram realizados no Laboratório da 

UNESP de Guaratinguetá com o equipamento de ultrassom MI – Scan da Matec, utilizando 

água como meio de transmissão e transdutor de 10 MHz. Desta forma, foram avaliadas por 

esta técnica as amostras aço/FC; FV/FV 05 (sendo esta representativa das demais amostras de 

fibra de vidro/fibra de vidro) e aço/FV.  

 
 

3.2.2. Condicionamento em câmara de ciclagem térmica 

 
 

O estudo da influência do choque térmico na colagem de laminados aço carbono/fibra 

de carbono/epóxi e de compósitos de tecido de fibra de vidro/epóxi foi realizado utilizando-se 

uma máquina de choque térmico da marca Envirotronics existente no Laboratório de 

Condicionamentos Ambientais da UNESP de Guaratinguetá (Figura 26). 
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Figura 26 - Máquina de condicionamento por choque térmico. 

 

Para as amostras de laminados de aço carbono colado integralmente a um compósito de 

tecido de fibra de carbono/epóxi o condicionamento foi realizado utilizando 1000 ciclos, onde 

os corpos de prova foram mantidos isolados no interior de uma câmara de climatização 

constituídas de duas câmaras, uma para resfriamento e outra para aquecimento, onde a 

temperatura variava de -50°C a 80°C, respectivamente, a fim de simular a ciclagem térmica 

superior a que este material é exposto em condições reais de trabalho (segundo a Petrobrás 

esta variação é de -30 a 60°C). Para este condicionamento um ciclo representa a permanência 

da amostra durante dez minutos na estação de resfriamento e após estabilização térmica, dez 

minutos na estação de aquecimento.  

Já, para as amostras aço/FV e FV/FV foram utilizados 2000 ciclos na câmara de choque 

térmico as mesmas temperaturas anteriores, ou seja, de -50°C a 80°C. 

Todas as amostras submetidas ao condicionamento por choque térmico foram 

posteriormente avaliadas por ultrassom sendo estes resultados comparados com os obtidos de 

amostras não condicionadas. Esta análise mostrou o surgimento de defeitos após o 

condicionamento na região da colagem dos materiais, como será apresentado no item 

Resultados e Discussão. 

 
 



 

51 
 

3.2.3. Ensaios de lap shear 

 
 

3.2.3.1. Amostras aço/FC 

 
 

A placa recebida de laminado de aço carbono colada integralmente ao compósito de 

tecido de fibra de carbono/epóxi foi submetida a operações de corte e usinagem para 

confecção dos corpos de prova (cdps) para realização do ensaio de lap shear. A Figura 28 

ilustra a sua configuração e dimensões dos cdps. Deve-se ressaltar que devido à própria 

configuração da amostra, ou seja, combinação de aço carbono com compósito de fibra de 

carbono/epóxi, o seu corte foi muito difícil uma vez que qualquer esforço nas bordas da 

amostra gerava consequentemente um esforço de descolagem entre ambos os materiais. 

Assim, as dimensões destes cdps não foram exatamente aquelas exigidas pela norma D3528, 

tendo na realidade os cdps as dimensões exibidas na Figura 27. 

 
Figura 27 - Corpo de prova de amostra de laminado de aço carbono colado integralmente ao compósito de tecido 

de fibra de carbono/epóxi utilizado no ensaio de lap shear. 

 

Tanto as amostras condicionadas em câmara de choque térmico quanto as não 

condicionadas foram avaliadas a partir deste ensaio, com base na norma ASTM D3528 para 

se determinar as tensões máximas e de ruptura. Este ensaio foi realizado em uma Máquina 

Universal de Ensaios Mecânicos da Marca Shimadzu Modelo AG-X, com capacidade de 50 

kN, disponível no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UNESP de Guaratinguetá (Figura 

28), em condições normais de temperatura e pressão. 
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Figura 28 - Máquina utilizada para a realização do ensaio de lap shear. 

 
 

3.2.3.2. Amostras aço/aço  

 
 

As amostras de laminado de aço carbono coladas a outro laminado também de aço 

carbono (aço/aço 01; aço/aço 02 e aço/aço 03) foram também avaliadas por ensaio de lap 

shear, entretanto, por se tratar de material metálico, estas foram ensaiadas segundo a norma 

ASTM D1002. Utilizando-se deste procedimento, foram ensaiados no total 30 corpos de 

prova sendo 10 cdps para cada tipo de adesivo utilizado na colagem dos laminados de aço 

carbono. A Figura 29 ilustra as configurações exigidas pela norma ASTM D1002 para a 

realização deste ensaio.  

 
Figura 29 - Configuração do corpo de prova para ensaio de avaliação de adesivos por lap shear para as amostras 

aço/aço. 
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Este ensaio também foi realizado em uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos 

Modelo Shimadzu AG-X, com capacidade de 50 kN disponível no Laboratório de Ensaios 

Mecânicos da UNESP de Guaratinguetá em condições normais de temperatura e pressão. 

Durante a realização deste ensaio foram determinadas a tensão máxima em MPa e em Kg/cm² 

conforme a norma utilizada. 

  
 

3.2.3.3. Amostras aço/FV e FV/FV  

 
 
Após o recebimento, as placas de amostras aço/FV e FV/FV foram submetidas a 

operações de corte e usinagem para a produção dos corpos de prova (cdps) segundo a norma 

ASTM 1002– 05, conforme apresentado na Figura 30. 

 
Figura 30 - Configuração do corpo de prova para as amostras FV/FV e aço/FV. 

 

As amostras dos dois tipos de materiais (condicionadas em câmara de choque térmico e 

as amostras não condicionadas) foram submetidas ao ensaio mecânico de lap-shear, com base 

na norma ASTM D1002-05 para se avaliar os efeitos deste condicionamento ambiental. Este 

ensaio também foi realizado em uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos Shimadzu 

AG-X, com capacidade de 50 kN disponível no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UNESP 

de Guaratinguetá (Figura 28), em condições normais de temperatura e pressão. 
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3.2.4. Avaliação fractográfica após o ensaio mecânico  

 
 

Para as amostras aço/FC e aço/aço ensaiadas por lap shear foram realizadas análises 

fractográficas por estereoscopia nos corpos de prova fraturados. Para análise das fraturas foi 

utilizada uma lupa estereoscópica da marca Zeiss com ampliação de 25 vezes disponível no 

Laboratório de Imagens da UNESP de Guaratinguetá, objetivando a avaliação do tipo e causa 

da fratura. Para este tipo de análise não se faz necessário o embutimento, lixamento e/ou 

polimento da amostra para que esta não perca as características de suas fraturas. 

 
 

3.2.5. Ensaios de Cisalhamento com esforço de compressão 

 
 

Para este ensaio foram utilizados três diferentes tipos de tecidos e dois tipos de matriz 

separados por lotes, conforme apresentado na Tabela 02 anteriormente.  

  A Figura 31 ilustra a configuração e dimensões exigidas pela norma ASTM D3846 dos 

quarenta corpos de prova utilizados para este ensaio, sendo dez de cada lote de fibra de vidro.  

Este teste foi realizado com o intuito de avaliar a força de adesão entre o reforço e a 

matriz e a força de cisalhamento (corte) máxima suportada pelos laminados em uma Máquina 

Universal de Ensaios Mecânicos Shimadzu AG-X, com capacidade de 50 kN, disponível no 

Laboratório de Ensaios Mecânicos da UNESP de Guaratinguetá em condições normais de 

temperatura e pressão. 

 
Figura 31 - Configuração e dimensões dos corpos de prova para ensaio de cisalhamento por esforço de 

compressão. 
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Entretanto, objetivando evitar a flambagem dos corpos de prova foi usinado um 

dispositivo (Figura 32) proposto pela norma ASTM D3846 para que o esforço seja aplicado 

exatamente no eixo longitudinal da amostra.   

 

 
Figura 32 - Suporte para a amostra para ensaio de cisalhamento com esforço em compressão. 

 

Para este ensaio foi determinada a tensão máxima em MPa, tendo esta sido calculada 

pela divisão do valor da carga pela área de cisalhamento (área entre os entalhes). 

 
 

3.2.6 Ensaio de Dureza Barcol 

 
 
 Assim como foi realizado nos ensaios de cisalhamento, os ensaios de dureza Barcol 

foram realizados para todas as amostras de tração de fibra de vidro.  

 O método de dureza Barcol determina a dureza e o nível de cura de resinas poliméricas 

a partir da medida da resistência à penetração de uma ponta de aço forçada contra o material. 

Este ensaio foi realizado conforme a norma ASTM D2583 na UNESP de Guaratinguetá com 

um durômetro de Barcol, ilustrado na Figura 33. 
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Figura 33 - Durômetro de Barcol. 

 

Para a determinação da dureza dos compósitos foram necessárias apenas uma amostra 

de cada lote e para cada amostra foram realizadas 16 medidas em diferentes regiões da 

amostra. De posse de tais medidas foram descartados os três maiores e os três menores 

valores para que o valor encontrado de dureza fosse o mais próximo possível do valor real, 

uma vez que valores muito maiores que a média poderia ser resultante de valores de dureza 

localizados sobre a fibra e valores muito baixos serem correspondentes a vazios ou poros 

existentes no material. 

 
 

3.2.7. Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

 
 
As análises de DMA foram realizadas nos compósitos FV/FV 02 e FV/FV 03, com o 

intuito de avaliar possíveis variações na temperatura de transição vítrea quando são utilizados 

diferentes tipos de resina epóxi (Resilam EM e Resilam HT). Com auxílio desta técnica foram 

obtidas diretamente dos ensaios de DMA curvas de variação do módulo de armazenamento 

(E’), do módulo de perda (E’’) e da tangente de delta (tan δ = E’’/E’).  

Estes ensaios foram realizados em um equipamento de DMA Marca SII 

Nanotechnology modelo EXSTAR 6100 DMS disponível no laboratório de análise térmica da 

UNESP em Guaratinguetá. As amostras foram cortadas nas dimensões de (50x10x5) mm e 

submetidas à solicitação mecânica tipo flexão em 3 pontos , a 1Hz de frequência e taxa de 

aquecimento de 3°C/min, no intervalo de temperatura de 20°C a 150°C e em ambiente de ar 

atmosférico. 

Considerando-se a grande importância de se determinar a temperatura de trabalho, 

devido a sua influencia direta nas propriedades físico-químicas e mecânicas dos compósitos 

poliméricos também avaliou-se as mudanças que podem ocorrer no material devido ao 
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condicionamento térmico por choque térmico por 2000 ciclos. Para comparação, os ensaios 

foram realizados no mesmo equipamento e com os mesmos parâmetros do ensaio anterior. 

 
 

3.2.8. Ensaio de Tração 

 
 

As amostras de FV/FV foram cortadas e usinadas conforme a norma ASTM D-3039 

para realização de ensaio de tração.  

As amostras submetidas ao condicionamento por choque térmico por 2000 ciclos foram 

ensaiadas em tração juntamente com outros cinco cdps não condicionados. Este ensaio foi 

realizado em uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos Shimadzu AG-X, com capacidade 

de 50 kN, disponível no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UNESP de Guaratinguetá 

(conforme ilustrada anteriormente na Figura 28), em condições normais de temperatura e 

pressão. 

Este mesmo ensaio também foi utilizado para a determinação das propriedades 

mecânicas das quatro famílias de compósito de fibra de vidro/epóxi. 

 
 

3.2.9. Ensaio de Compressão 

 
 

As amostras de FV/FV foram cortadas e usinadas conforme estabelecido na norma 

ASTM D-3410 para realização de ensaio de compressão.  

As amostras submetidas ao condicionamento por choque térmico por 2000 ciclos foram 

ensaiadas em compressão juntamente com outros cinco cdps não condicionados. Este ensaio 

foi realizado em uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos Shimadzu AG-X, com 

capacidade de 50 kN, disponível no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UNESP de 

Guaratinguetá (com a utilização do dispositivo de compressão conforme ilustrado na Figura 

34), em condições normais de temperatura e pressão. 
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Figura 34 - Dispositivo utilizado para o ensaio de compressão ASTM – 3410. 

 

Para a realização deste ensaio foram colados tabs ao corpo de prova, como especifica a 

norma anteriormente citada. A Figura 35 explicita a configuração dos corpos de prova 

utilizados neste ensaio. 

 

 
Figura 35 - Configuração do corpo de prova para as amostras FV/FV. 

 
Posteriormente a este ensaio foram realizadas análises fractográficas por estereoscopia 

nos corpos de prova fraturados. Para análise das fraturas foi utilizada uma lupa estereoscópica 

da marca Zeiss com ampliação de 6,5 e 12 vezes disponível no Laboratório de Imagens da 

UNESP de Guaratinguetá, objetivando a avaliação do tipo da fratura. 
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3.2.10. Análise Termogravimétrica - TGA 

 
 

A análise termogravimetria é a técnica na qual se mede a mudança da massa em função 

da temperatura ou tempo, quando a amostra está submetida a um ciclo programado de 

temperatura. Desta análise térmica são retiradas três temperaturas importantes denominadas: 

temperatura inicial, temperatura final e temperatura de onset. 

De acordo com a norma E 2550, a Ti (temperatura inicial) é a menor temperatura em 

que pode ser detectado o início da variação de massa para uma dada condição e Tf 

(Temperatura final) é a menor temperatura que indica que o processo responsável pela 

variação de massa foi concluído. Já a temperatura de onset (Tonset) é a temperatura extrapolada 

de início da variação de massa. Esta é determinada pela interseção de duas retas tangentes a 

curva. A primeira linha tangente é selecionada a partir de um ponto na curva anterior ao 

decaimento e a segunda tangente é construída a partir do ponto de inflexão da curva de TGA 

[Bandeira, C.F, 2011].  

Esta análise foi realizada nos compósitos de fibra de vidro/epóxi não condicionados, em 

triplicata, com o intuito de analisar o conteúdo volumétrico de fibras de reforço para assim 

validarmos o ensaio de digestão ácida realizado anteriormente e como consequência do ensaio 

também foi determinada a temperatura de degradação da matriz polimérica. As análises foram 

realizadas utilizando-se o equipamento TG/DTA 6200, modelo EXSTAR6000 da SII 

Nanotechnology (Figura 36). Todas as análises foram realizadas com uma massa aproximada 

de 10,2 mg, porta-amostra de platina e alumina como material de referência.  

A programação utilizada submeteu as amostras a um aquecimento utilizando-se taxa de 

aquecimento de 10 ºC.min-1, sob fluxo constante de nitrogênio de 100 mL.min-1 e em uma 

faixa de temperatura compreendida entre 25 e 1000 ºC. De forma proposital, as amostras 

foram analisadas em ambiente inerte para que a decomposição exclusiva da matriz epóxi não 

fosse prejudicada. Assim preservou-se o reforço (fibra de vidro) das amostras. 
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Figura 36 - Equipamento TG/DTA 6200, modelo EXSTAR6000 da SII Nanotechnology. 

 

Para obtenção do conteúdo volumétrico de fibras de reforço foram utilizadas as equações 01, 

02 e 03 para a obtenção da porcentagem aproximada de reforço. 

                               (01) 

                                                (02) 

                                              (03) 

 

Onde: 

: massa específica do compósito; 

: massa específica do reforço; 

: massa específica da matriz; 

: volume teórico do reforço; 

: volume teórico da matriz; 

: volume de reforço; 

: volume da matriz. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1. Laminado de aço/FC 

 
 

4.1.1. Digestão ácida 

 
 

A Tabela 04 apresenta as massas de cada constituinte do corpo de prova, ou seja, as 

massas do metal, da matriz epóxi e das fibras de carbono obtidas a partir de ensaios de 

digestão ácida da matriz. 
 

Tabela 4 - Massas referentes à digestão ácida. 

 

A fração de fibras em massa, apresentada pelo compósito foi calculada a partir da 

equação (04) e dos dados de pesagem como apresentados na Tabela 04. 

 

100
cdp

F
F m

mP                                              (04) 

 

Sendo:PF = a fração em massa de fibras; 

            mF = a massa em gramas de fibras após secagem; 

            mcdp = a massa em gramas de corpo de prova. 

 

A partir deste procedimento preliminar, determinou-se que os compósitos utilizados no 

reparo possuíam aproximadamente 44,1% em massa de fibras.  

 
 
 
 

Cdp Massa Corpo de prova (g) Massa Metal (g) Massa Resina (g) Massa de Fibra (g) 

1 13,8657 11,5795 1,2048 1,0814 

2 14,0915 11,8953 1,3825 0,8137 

3 14,1006 12,0781 1,0526 0,9699 
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4.1.2. Microscopia óptica 

 
 

A fotomicrografia apresentada na Figura 37 é representativa do padrão de qualidade do 

compósito de fibra de carbono/epóxi recebido do fabricante, mostrando que não ocorreram 

descontinuidades, trincas e delaminações no compósito durante seu processo de fabricação. 

No entanto, pode-se observar a presença de alguns poros e vazios provenientes de seu 

processamento.  

 

 
Figura 37 - Fotomicrografia do compósito de fibra de carbono/epóxi utilizado no reparo do laminado de aço 

carbono. 

 

Já a fotomicrografia da Figura 38 é representativa do padrão da colagem podendo ser 

observada uma boa adesão do compósito de fibra de carbono/epóxi com o laminado de aço 

carbono. A partir desta figura, observa-se a ocorrência de uma boa aderência do adesivo em 

ambos os materiais indicando o sucesso da técnica utilizada na colagem e no reparo. 

 

poros 
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Figura 38 - Fotomicrografia do conjunto da colagem: laminado de aço carbono + adesivo+ compósito de fibra de 

carbono/epóxi. 

 
 

4.1.3. Inspeção por ultrassom 

 
 
Com auxílio do ensaio de ultrassom, pode-se avaliar a influência do condicionamento 

em câmara de choque térmico nas amostras de laminado de aço carbono colado (reparado) a 

um compósito de tecido de fibra de carbono/epóxi.  

Na escala de cores ilustrada na Figura 39 tem-se relacionado cada cor com o percentual 

de retorno do sinal, sendo que cores mais escuras indicam um material de baixa qualidade e 

alto nível de defeitos e cores mais claras maior homogeneidade. 

A partir do ensaio por ultrassom, obteve-se o gráfico de cores indicando o nível de 

porosidade e a não homogeneidade do material. As Figuras 40 e 41 são representativas das 

imagens obtidas a partir da análise de ultrassom para o material não condicionado e 

condicionado, respectivamente. 

 

 

Metal Compósito Adesivo 
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Figura 40 - Ultrassom do material não condicionado. 

 

 
Figura 41 - Ultrassom do material após condicionamento por choque térmico. 

 

Observa-se, com auxílio da Figura 39, que a amostra apresenta homogeneidade na sua 

extremidade direita e vai diminuindo com o deslocamento para a esquerda. Isto sugere que a 

parte esquerda do material, que apresenta grande perda de sinal, possui poros, vazios e 

delaminações internas. A existência de duas interfaces no material também gera grandes 

perdas de sinais. Sendo assim, a interpretação deste ensaio se torna bem complexa. Além 

disso, foram observadas muitas dificuldades para se caracterizar a amostra, pois ao padronizar 

a máquina para o início do ensaio, muito sinal foi perdido durante a varredura devido à 

irregularidade superficial da amostra e a existência de interfaces. 

Já na Figura 41 verifica-se uma maior heterogeneidade da amostra (poucas regiões 

claras), ou seja, maiores perdas de sinal. Isto se deve, provavelmente, ao fato de que 

condicionamento por choque térmico induz tensões térmicas residuais e/ou altera as 

propriedades viscoelásticas da matriz gerando diferença de expansão térmica entre matriz, 

reforço e o metal o que resulta em falhas na adesão e no compósito, de acordo com 

[HANCOX, 1998 e FRENOT, 2006]. 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Figura 39 - Escala de cores utilizada nos ensaios de ultrassom com as respectivas porcentagens de retorno de sinal. 
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4.1.4.  Lap shear 

 
 

A partir dos ensaios mecânicos de lap shear pode-se obter os valores de perda de 

resistência e quantificar os efeitos do condicionamento. A Tabela 05 reúne os resultados 

referentes aos ensaios mecânicos antes e após o condicionamento, respectivamente. 

 
Tabela 5 - Valores de resistência das amostras aço/FC. 

Condicionamento Tensão Máxima Média (MPa) Tensão de Ruptura Média (MPa) 

Não Condicionado 8,80 ± 1,23 8,27 ± 1,35 

Choque Térmico 8,75 ± 1,18 8,13 ± 1,32 

 

Observa-se, com base na Tabela 05, que a tensão máxima média teve redução de 

aproximadamente 0,57% do material não-condicionado para o condicionado, sendo esta 

redução de 1,69% para a tensão de ruptura média. Entretanto, quando considerado os 

respectivos desvios-padrões, foi observado que se trata de valores similares, sendo possível 

considerar, portanto, que o condicionamento por choque térmico não resultou em perda 

significativa do desempenho mecânico em cisalhamento das amostras estudadas. 

 
 

4.1.5. Análise fractográfica 

 
 

As Figuras 42 e 43 apresentam as fotomicrografias das regiões onde ocorreram as falhas 

nos materiais estudados depois de serem realizados os ensaios de lap shear. Verifica-se que 

apenas foram observadas falhas no interior do adesivo e na interface de adesão do adesivo 

com o metal, não sendo observadas falhas no interior do metal ou do compósito, ou na adesão 

do compósito com o adesivo. Isto sugere que o elo fraco do conjunto metal + adesivo + 

compósito seja o próprio adesivo. 
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Figura 42 - Fotomicrografia do conjunto metal+adesivo+ compósitos após ensaio de lap shear evidenciando a 

falha no adesivo. 

        

      
Figura 43 - Fotomicrografia do conjunto metal+adesivo+ compósitos após ensaio de lap shear evidenciando a 

falha na interface do adesivo com o metal. 
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4.2. Compósitos de FV/FV 

 
 

4.2.1. Ensaio de Cisalhamento com esforço em compressão 

 
 

A partir dos ensaios de cisalhamento com esforço em compressão foram obtidos os 

valores referentes à tensão máxima de resistência ao cisalhamento. A Tabela 06 reúne os 

resultados referentes aos ensaios de cisalhamento para cada família FV/FV. 
 

Tabela 6 - Valores de resistência ao cisalhamento com esforço em compressão para as amostras de compósitos 
tecidos de fibra de vidro/resinas epóxi. 

CÓDIGO 
Tecido de fibra 

de vidro 

Matriz Polimérica 

(epóxi) 

Tensão Máxima Média 

(MPa) 

FV/FV 01 WRU 334 HM Resilam EM 47,35 ± 10,64 

FV/FV 02 WRU 360 Resilam EM 37,10 ± 3,96 

FV/FV 03 WRU 360 Resilam HT 30,56 ± 4,18 

FV/FV 04 600 Resilam EM 39,37 ± 7,30 

 

De acordo com os dados obtidos, observa-se uma melhor adesão entre o reforço e a 

matriz para a amostra FV/FV 01, pois este é o compósito que apresenta o maior valor de 

resistência ao cisalhamento. Comparando-se as famílias FV/FV 02 e FV/FV 03 que possuem 

o mesmo tipo de reforço pode-se observar que o compósitos fabricado com a matriz Resilam 

EM é o que possui maior valor de resistência ao cisalhamento. 

 
 

4.2.2. Dureza Barcol 

 
 

A Tabela 07 reúne os resultados referentes aos testes de dureza para cada família de 

FV/FV ensaiada. 
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Tabela 7 - Valores de Dureza Barcol para os compósitos de FV/FV. 

Lote  
Tecido de fibra 

de vidro 

Matriz 

Polimérica 

(epóxi) 

Dureza Barcol 

FV/FV 01 WRU 334 HM Resilam EM 51,4 ± 3,24 

FV/FV 02 WRU 360 Resilam EM 47,3 ± 2,54 

FV/FV 03 WRU 360 Resilam HT 50,5 ± 6,20 

FV/FV 04 600 Resilam EM 45,1 ± 4,98 

 

Para este caso tem-se que o aumento na dureza indica o melhor processo de cura, uma 

vez que se trata de uma resina termorrígida e sua dureza é diretamente influenciada pelo 

processo de cura, no entanto, não pode ser desconsiderado o efeito das fibras neste ensaio.  

De acordo com os dados da Tabela 07, a resina Resilam HT apresentou um pequeno 

aumento de dureza em relação à média da dureza da resina Resilam EM que pode ser 

característica da própria resina ou do processo de cura. 

Foi também observado uma grande homogeneidade dos resultados independentemente 

do tipo de resina ou tecido utilizado, o que sugere que o ensaio foi realizado com sucesso, ou 

seja, as medidas foram realizadas somente sobre a resina, uma vez que os compósitos 

possuem matrizes de epóxi que são similares entre si. 

 
 

4.2.3. Análise Dinâmico-Mecânica (DMA) 

 
 
A partir dos ensaios de DMA foram obtidas curvas de variação do módulo de 

armazenamento (E’), do módulo de perda (E’’) e de tangente de delta (tan δ = E’’/E’) para 

cada tipo de compósito de fibra de vidro produzido com diferentes tipos de resina epóxi 

(RESILAM EM e RESILAM HT) conforme ilustrado nas Figuras 44 e 45. 

A temperatura de transição vítrea de um material pode ser descrita pelo decaimento de 

E’; ou pelo pico do E” ou ainda pelo pico de tan delta. Todas as três formas de análise são 

corretas. No presente trabalho, optou-se por utilizar o decaimento de E’ como determinação 

da Tg do material por se tratar do método mais conservativo entre os 3 geralmente utilizados. 

Deve-se utilizar este método mais conservativo pois os dutos de petróleo são produzidos com 



 

69 
 

estes compósitos de fibra de vidro/epóxi, sendo assim, a Tg obtida por E’ dará uma idéia de 

temperatura de trabalho mais segura para a aplicação destinada. 

 
Figura 44 - Curvas de DMA do compósito FV/FV 02 (resina Resilam HT). 

 

 
Figura 45 - Curvas de DMA do compósito FV/FV 03 (resina Resilam EM). 
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Observa-se pela Figura 44 que a Tg da resina epóxi tipo Resilam HT é de 

aproximadamente 87°C enquanto que a Tg da Resilam EM é de 56°C. Assim sendo, sugere-se 

que os dutos de petróleo sejam feitos com a resina epóxi tipo Resilam HT que apresentam 

maior valor de Tg e consequentemente maior valor de temperatura de trabalho. A partir da 

Figura 46 pode-se observar que a Tg da resina Resilam HT após sofre condicionamento de 

choque térmico por 2000 ciclos é de aproximadamente 90°C. Já a resina Resilam EM é de 

66°C, conforme ilustrado na Figura 47. 

 

 

 

 
 

Figura 46 - Curvas de DMA do compósito FV/FV 02 condicionado por choque térmico (Resilam HT). 
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A Tabela 08 resume os resultados obtidos nos ensaios de DMA para as amostras 

condicionadas e não condicionada de fibra de vidro/epóxi com as matrizes Resilam EM e 

Resilam HT. 
 

Tabela 8 - Valores de Temperatura de Transição Vítrea para as amostras de fibra de vidro/epóxi. 

Amostra Tipo Tg por E' (°C) Tg por E'' (°C) Tg por Tanδ (°C) 

Não Condicionada 
EM 55,7 60,8 68,6 

HT 86,7 91,5 98 

Condicionada 
EM 65,5 69,4 81,2 

HT 89,6 93,2 99,2 

 

A partir destes resultados, fica explicito que a matriz Resilam HT não condicionada não 

apresentou uma alteração significativa da temperatura de transição vítrea quando comparado 

ao compósito condicionado, uma vez que se observa um pequeno acréscimo de no máximo 

três graus que não é suficiente para caracterizar uma mudança significativa nas propriedades 

do material.  
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Figura 47 - Curvas de DMA do compósito FV/FV 03 condicionado por choque térmico (Resilam EM). 
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No entanto, para a matriz Resilam EM foi observado que o condicionamento por 

choque térmico em 2000 ciclos gerou um aumento de em média 10°C em cada um dos 

módulos. Isto se deve ao fato de que neste condicionamento o material sofre efeito simultâneo 

da ciclagem térmica e da umidade o que pode vir a gerar reticulação na estrutura (FARIA, 

2008), devido à presença de água formando possíveis ligações de hidrogênio com a estrutura. 

Ainda como outras fontes de alteração nos resultados do ensaio pode-se citar a nucleação de 

micro-trincas provenientes dos diferentes coeficientes de dilatação térmica.  

Por fim, um fator que tem grande influencia na temperatura de transição vítrea é a 

movimentação das cadeias poliméricas. A grande e constante variação de temperatura pode 

provocar um maior entrelaçamento das cadeias poliméricas que irá dificultar a movimentação 

dessas, causando assim, um aumento na temperatura de transição vítrea. 

 
 

4.2.4.  Ensaio de Tração com compósito FV/FV. 

 
 
A Tabela 9 reúne os resultados obtidos referentes ao ensaio de tração antes e após o 

condicionamento em choque térmico, respectivamente. 

 
Tabela 9 - Propriedade Mecânica dos compósitos de fibra de vidro condicionados em câmara de choque térmico 
e não condicionadas. 

Condicionamento Tensão Máxima Média (MPa) Tensão de Ruptura Média (MPa) 

Não Condicionado 3,89 ± 0,57 3,87 ± 0,57 

Choque Térmico 3,67 ± 0,76 3,65 ± 0,75 
*Amostras diferentes das utilizadas no ensaio mecânico de compressão  

 

De acordo com os dados e considerando-se os respectivos desvios-padrões, não foi 

observada diferença significativa causada pelo condicionamento por choque térmico. Com 

base nos dados, tem-se que a tensão máxima média teve uma redução de aproximadamente 

5,66% do material não-condicionado para o condicionado, sendo esta redução de 5,68% para 

a tensão de ruptura média. Apesar destas diferenças não serem tão significantes, ainda assim, 

foram maiores que os valores encontrados neste e em outros trabalhos como, MOTTA G. P., 

2010 e COSTA A. P., 2009. 
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Esta ligeira redução deve-se ao fato do condicionamento em choque térmico gerar 

tensões térmicas internas que resultam em uma fragilização do material, ou seja, causam uma 

redução em seus limites de resistência caracterizando a degradação, principalmente, da matriz 

polimérica que é mais suscetível a este tipo de condicionamento. 

 
 

4.2.5. Ensaio de Compressão com compósito FV/FV. 

 
 
A Tabela 10 reúne os resultados obtidos referentes ao ensaio de compressão antes e 

após o condicionamento em choque térmico, respectivamente. 

 
Tabela 10 - Propriedade Mecânica dos compósitos de fibra de vidro condicionados em câmara de choque 
térmico e não condicionadas. 

Condicionamento Tensão Máxima Média (MPa) Tensão de Ruptura Média (MPa) 

Não Condicionado 242,48 ± 21,18 234,33 ± 21,79 

Choque Térmico 201,45 ± 5,55 199,18 ± 5,94 

 
De acordo com os dados obtidos a partir do ensaio de compressão e considerando os 

respectivos desvios-padrões, foi observada uma diminuição significativa nas tensões máxima 

(16,92%) e de ruptura (15,00%), nas amostras condicionadas por choque térmico quando 

comparadas às amostras não-condicionadas. Estas diferenças encontram-se associadas ao fato 

do condicionamento em choque térmico gerar tensões térmicas internas que resultam em uma 

fragilização do material, ou seja, causam uma redução em seus limites de resistência 

caracterizando a degradação, principalmente, da matriz polimérica que é mais suscetível a 

este tipo de condicionamento.  

 

 

4.2.6. Análise Fractográfica 

 
 

As Figuras 48, 49 e 50 apresentam as fotomicrografias das regiões onde ocorreram as 

falhas nos materiais estudados depois de serem realizados os ensaios de compressão.  
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Figura 49 - de falha apresentado pelo compósito – vista frontal. 

 
 

Fraturas 

Figura 48 - falha apresentado pelo compósito – vista lateral. 
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Figura 50 - Modo de falha apresentado pelo compósito – vista superior. 

 
 

A partir da análise das fotomicrografias anteriores, verifica-se que apenas foram 

observadas falhas na região central do corpo de prova, fato este que valida os resultados 

obtidos. De acordo com a norma ASTM - 3410 existem quatro modos de falhas aceitáveis 

sendo que através da análise fractográfica foram observados três destes modos, como 

apresentado na Figura 51 (representando, neste caso, os resultados observados nas Figuras 48, 

49 e 50). 

 

Fraturas 
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Figura 51 - Possíveis modos de falhas que validam o ensaio. 

 
 

4.3. Avaliação da colagem dos laminados de aço/FV 

 
 

4.3.1.  Microscopia óptica 

 
 

A Figura 52 é representativa dos resultados obtidos a partir da análise por microscopia 

óptica do compósito de fibra de vidro/epóxi não condicionado em câmara de choque térmico. 

A partir desta análise pode ser evidenciada a ausência de descontinuidades do tipo 

delaminações ou trincas oriundas do processo de fabricação. No entanto, observou-se a 

presença de poros e vazios provenientes do seu processamento que, como consequência, 

podem causar uma redução no seu desempenho mecânico. 
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A fotomicrografia da Figura 53 mostra uma visão geral da disposição das fibras de 

vidro na matriz epóxi. Observa-se que o compósito é composto por lâminas sobrepostas uma 

sobre a outra perpendicularmente entre si (arranjo (0,90)s) e é evidenciada ainda a 

homogeneidade das fibras de vidro. Pode-se ainda verificar a presença de regiões ricas em 

matriz entre as lâminas provenientes do processo de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Poros 

Resina Fibra 

Fibra 

Resina 

Figura 52 - Fotomicrografia representativa dos compósitos de fibra de vidro/epóxi. 

Figura 53 - Fotomicrografia representativa dos compósitos de fibra de vidro/epóxi enfatizando a 
distribuição das fibras na matriz polimérica. 
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4.3.2. Avaliação por ultrassom 

 
 

As Figuras 54 e 55 apresentam os resultados da inspeção ultrassônica realizadas nos 

laminados de aço carbono coladas a compósitos de fibra de vidro/epóxi e dos compósitos de 

fibra de vidro/epóxi colados entre si, ambos sem condicionamento, respectivamente. 

Observa-se, a partir da Figura 54, que a amostra de laminado de aço carbono/fibra de 

vidro epóxi apresenta uma grande homogeneidade no material metálico do início ao final da 

varredura. Já a parte referente ao adesivo apresentou uma menor homogeneidade em relação 

ao metal, o que é esperado, uma vez que o metal é menos susceptível a defeitos que os 

polímeros. A parte do conjunto fabricada em compósito apresentou praticamente o mesmo 

padrão de cores da parte do adesivo. Estas perdas são oriundas dos poros e vazios contidos no 

interior do material e devido ao fato de existirem duas interfaces na amostra, 

compósito/adesivo e adesivo/metal, sendo este o maior responsável por essas perdas. 

  Conforme observado, a parte adesivada e o material compósito apresentam grande 

similaridade em seus sinais, isto porque ao passar pela região adesivada a máquina de 

ultrassom toma como padrão a região do compósito que está mais próxima ao transdutor, 

tornando assim o restante da varredura como padrão o compósito. 
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Figura 54 - Ultrassom do laminado de aço carbono adesivado ao compósito de fibra de vidro/epóxi não 

condicionado. 

Já a Figura 55 apresenta o resultado da inspeção ultrassônica para o compósito de fibra 

de vidro adesivado a outro compósito de fibra de vidro e sem condicionamento. Observa-se 

uma maior heterogeneidade do material compósito, ou seja, maiores perdas de sinal. Isto se 

deve a delaminações e poros oriundos do processo de fabricação, ou ainda do fato de 

existirem regiões ricas em resina e outras mais ricas em fibras. Por fim, constatou-se que este 

método não foi totalmente eficaz para a caracterização da região adesivada, pois não houve 

diferenciação entre esta região que contém duas interfaces, o adesivo e a região onde ocorre 

apenas compósito. 
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. 

 
 

4.3.3. Avaliação da colagem por lap shear 

 
 

As Tabelas 11 e 12 apresentam os resultados do ensaio de lap shear realizados em 

amostras condicionadas em câmara de choque térmico e não condicionadas. As amostras 

utilizadas foram compósitos de fibra de vidro/epóxi coladas a compósitos de fibra de 

vidro/epóxi e amostras de laminados de aço carbono colados a compósitos de fibra de 

vidro/epóxi. 

 
Tabela 11 - Valores de resistência ao cisalhamento da amostra FV/FV com e sem condicionamento em câmara 
de choque térmico. 

Condicionamento Tensão Máxima Média (MPa) Tensão de Ruptura Média (MPa) 

Não Condicionado 6,15 ± 0,76 6,09 ± 0,76 

Choque Térmico 5,83 ± 1,11 5,67 ± 1,13 

 

 

Compósito 

Compósito 

Região Adesivada 

Figura 55 - Ultrassom do compósito de fibra de vidro/epóxi adesivado a outro compósito de fibra de 
vidro/epóxi não condicionado. 
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Tabela 12 - Valores de resistência ao cisalhamento da amostra aço/FV com e sem condicionamento em câmara 
de choque térmico. 

Condicionamento Tensão Máxima Média (MPa) Tensão de Ruptura Média (MPa) 

Não Condicionado 10,78 ± 3,66 10,70 ± 3,76 

Choque Térmico 10,25 ± 2,68 10,23 ± 2,68 

 

De acordo com as Tabelas 11 e 12 e considerando-se os respectivos desvios-padrões, 

não foi observada diferença significativa causada pelo condicionamento por choque térmico 

para ambas as configurações (metal/compósito e compósito/compósito). Com base nos dados, 

tem-se que a tensão máxima média apresentou uma redução de aproximadamente 4,92% do 

material não-condicionado para o condicionado constituído de compósito/ metal, sendo esta 

redução de 4,39% para a tensão de ruptura média. Já para o material constituído de 

compósito/compósito houve uma redução de 5,20% do material não-condicionado para o 

condicionado, sendo esta redução de 6,89%.  

Entretanto, quando comparados os resultados de resistência entre cada tipo de material 

estudado, nota-se uma grande diferença entre os valores máximos de resistência e de ruptura. 

Isto sugere uma maior aderência do adesivo ao metal, do que do adesivo ao compósito. 

 
 

4.3.4. Digestão Ácida  

 
 

A Tabela 13 apresenta as massas de cada constituinte do corpo de prova, ou seja, as 

massas da matriz epóxi e das fibras de vidro obtidas a partir de ensaios de digestão ácida da 

matriz. 

De acordo com dados prévios do fornecedor dos materiais, as amostras aço/FV e dos 

compósitos de tecido de fibra de vidro/epóxi colados parcialmente (somente uma das 

extremidades) a outros compósitos de tecido de fibra de vidro/epóxi possuem, 

aproximadamente, a mesma composição e porcentagem de matriz e fibras. 
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Tabela 13 - Massas referentes à digestão ácida. 

 

 

 

 

 

Os volumes de fibras e matriz, apresentados pelo compósito foram calculados a partir 

das Equações 05, 06, 07 e 08, com os dados de pesagem conforme apresentado na Tabela 13 e 

de dados teóricos da densidade da matriz (1,1g/cm3) e das fibras (2,5g/cm3) [NETO, 

PARDINI, 2006]. 

 

                                                    (05) 

                             (06) 

                                     (07) 

                              (08) 

 

Onde: ρc : densidade do compósito calculada (g/cm3); 

           Mi: massa inicial (g); 

           Mf: massa final (g); 

           A: área da amostra (mm2); 

           h: espessura (mm); 

           ρr: densidade teórica do reforço (g/cm3); 

           ρm : densidade teórica da matriz (g/cm3); 

           Vr : volume de reforço (%); 

           Vm : volume de matriz (%); 

           Vv : volume de vazios (%). 

 

A partir dos cálculos obteve-se a fração volumétrica em porcentagem do reforço e da 

matriz e a porcentagem de vazios encontrados na amostra. A Tabela 14 apresenta os 

resultados dos cálculos.  

Cdp Massa Corpo de prova (g) Massa Resina (g) Massa de Fibra (g) 

1 1,8164 0,5781 1,2383 

2 1,7720 0,5059 1,2661 

3 1,7436 0,4389 1,3047 
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Tabela 14 - Frações Volumétricas de matriz, fibras e vazios. 

Cdp Densidade do Compósito Fração de Reforço Fração de Matriz Fração de Vazios 

1 1,27 34,74 36,86 28,41 

2 1,29 36,98 33,58 29,44 

3 1,32 39,51 30,21 30,28 

Média 1,30 37,08 33,55 29,38 

Desvio-padrão 0,02 2,39 3,32 0,94 

 

A Tabela 14 apresenta os teores volumétricos tanto de fibras quanto da matriz 

polimérica utilizados nos compósitos FV/FV e aço/FV após o ensaio de digestão ácida.  

Como evidenciado a partir dos resultados encontrados, os compósitos apresentam um 

teor volumétrico de fibras de vidro em torno de 37,08% e para a matriz de 33,55%. No 

entanto, foi evidenciada uma porcentagem de vazios em torno de 29,38%, valor este 

considerado muito elevado. Devido a este elevado valor encontrado, novos experimentos 

utilizando novas metodologias de análises, como a determinação da densidade da resina e não 

a utilização de seus valores teóricos, serão conduzidos, assim como uma reavaliação mais 

criteriosa dos procedimentos de cálculo utilizados, para avaliar se estes valores estão 

realmente corretos. Entretanto, a partir de uma inspeção visual das amostras fornecidas 

realmente foi observada uma elevada porosidade.  

Pode-se notar também, que os desvios padrões foram relativamente baixos, 

evidenciando, assim, o sucesso do experimento. Entretanto, deve-se ressaltar que este método 

possui interferência do experimentador, atribuídas à dificuldades experimentais na 

transferência da fibra resultante do processo de digestão ácida tanto do recipiente utilizado 

durante a digestão para o processo de filtração a vácuo quanto do funil de filtração para o 

vidro relógio, utilizado para a secagem do reforço. 

 
 
 

4.3.5. Análise Termogravimétrica – TGA 

 
 
As Figuras 56 e 57 apresentam os resultados obtidos a partir da análise 

termogravimétrica (TGA) dos compósitos de fibra de vidro/epóxi não condicionados. A partir 

dos resultados obtidos, pode ser observada uma primeira perda de massa de aproximadamente 
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4%, quando a curva é analisada até 220°C, proveniente de umidade ou solventes alojados no 

interior da matriz polimérica. Entretanto, a perda de massa observada entre 300 e 450°C, 

proveniente da degradação da matriz de resina epóxi, foi a mais evidende, como era de se 

esperar. Esta degradação ocorreu de forma mais intensa a 390°C, como pode ser evidenciado 

pela derivada da curva de TGA, resultando em um teor de carbono fixo de, aproximadamente 

55% (platô gerado no final da análise, entre 500 e 1000°C). 

 

 
Figura 56 - Curva de TGA para a amostra de fibra de vidro/epóxi. 
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Figura 57 - Curva derivada da TGA (DTG) para a amostra de fibra de vidro/epóxi. 

 

Os principais resultados provenientes da análise de termogravimetria são apresentados 

na Tabela 15. Estes apresentam uma mínima variação entre si, validando a análise. 

 
Tabela 15 - Valores obtidos a partir das curvas de TGA para as amostras de fibra de vidro/epóxi. 

Amostra 1 2 3 Média 
Desvio 

Padrão 

Variação 

(%) 

Variação de massa até 220°C (%) 1,77 1,63 1,82 1,74 0,10 0,06 

Variação massa - 20 a 450°C (%) 44,3 42,1 44,2 43,53 1,24 2,85 

Resíduo (%) 54,9 57,3 55,0 55,73 1,36 2,44 

Fração Volumétrica de fibra (%) 55,34 57,65 55,44 56,14 1,30 2,32 

Fração Volumétrica de resina + vazios 

(%) 
44,66 42,35 44,56 43,86 1,31 2,99 

 

A partir dos cálculos, a fração volumétrica de fibra do compósito apresentou um valor 

médio de 56,14%, sendo este não coincidente com os valores obtidos a partir da análise por 
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digestão ácida de 37,08%. Da mesma forma, como era de se esperar neste caso, a fração 

volumétrica de resina apresentou um valor médio de 43,86%, também não correspondente ao 

obtido pela digestão ácida de 33,55%. De acordo com a literatura [BANDEIRA, 2011], o 

ensaio mais preciso para a análise de teores volumétricos de fibra/matriz é o ensaio por 

digestão ácida. Desta forma, a análise de TGA, nestes casos, deve ser considerada somente 

como um indicativo para este valores, ou faixas de valores, que podem ser encontrados para a 

avaliação destes teores.  

 
 

4.4. Laminados de aço/aço  

 
 

4.4.1. Ensaio de Lap Shear Metálico. 

 
 

A partir dos ensaios mecânicos de lap shear realizados segundo a norma ASTM D1002 

foi possível obter os valores de tensão máxima de resistência do adesivo em MPa. A Tabela 

16 reúne os resultados referentes aos ensaios mecânicos para cada família aqui estudada. 

 
Tabela 16 - Valores obtidos de resistência ao cisalhamento para as amostras de aço/aço. 

Código Adesivo Tensão Máxima (MPa) 

aço/aço 01 PU 20+Glasscote 4,35 ± 0,94 

aço/aço 02 Adesivo 3M 9,54 ± 2,29 

aço/aço 03 Resil HT+Glassc HT 6,36 ± 1,58 

 

De acordo com a Tabela 16 os resultados obtidos, para cada tipo de adesivo utilizado na 

colagem dos laminados de aço carbono, são bem diferentes entre si, ou seja, cada tipo de 

adesivo confere um determinado tipo de resistência à colagem. Isto sugere que os materiais 

utilizados na produção destes 3 adesivos são diferentes entre eles. Outro fator que colabora 

para que estes dados sejam diferentes é o processo de colagem, que pode ter sido diferente 

também, além da influência do transporte e da armazenagem. Todos estes fatores contribuem 

para que o adesivo possa sofrer alterações que, por sua vez, podem gerar tensões internas, 

trincas ou mudanças físico-químicas que afetem permanentemente seu desempenho mecânico. 
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Pode-se observar, ainda, que dentre todos os adesivos utilizados o que apresentou 

melhor desempenho mecânico foi o utilizado na amostra aço/aço 02, ou seja, o adesivo 3M, 

pois este foi o que apresentou maior valor de resistência ao cisalhamento.  

 
 

4.4.2. Análise fractográfica 

 
 

Após ensaiadas por lap shear todas as amostras de laminados de aço carbono coladas 

entre si com diferentes tipos de adesivos foram avaliadas por fractografia. As Figuras 58 a 63 

apresentam os diferentes tipos de falha que cada lote apresentou. 

As Figuras 58 e 59 mostram as falhas apresentadas pela família aço/aço 01, ou seja, 

representam o padrão de falha nos materiais produzidos ou colados com o adesivo PU 

20+Glasscote. Nota-se, neste caso, que houve a aderência do adesivo ao substrato metálico, 

no entanto, esta ocorreu apenas superficialmente e em apenas uma das placas causando a total 

separação do corpo de prova conforme pode ser observado na Figura 58. 

Com auxílio da Figura 59, observa-se que o adesivo utilizado na família aço/aço 01 

apresenta-se com muita porosidade, o que diminui a superfície de contato deste com o 

substrato (aço carbono) e, consequentemente, reduz suas propriedades mecânicas. Esta 

porosidade possivelmente encontra-se associada ao próprio processo da colagem, uma vez 

que durante a aplicação do adesivo, parâmetros como temperatura e umidade são de 

fundamental importância para que ocorra uma aderência perfeita entre o adesivo e o substrato 

metálico.    

 

 
 

 

Metal 

Adesivo 

Figura 58 - Fotomicrografia do padrão da fratura observado na família aço/aço 01 após ensaio de lap shear. 
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Figura 59 - Fotomicrografia do padrão da fratura observada na família aço/aço 01. 

 

As Figuras 60 e 61 representam o padrão de fratura observado para a família aço/aço 02 

produzido com o adesivo 3M.  Observam-se nas Figuras poucas trincas e que as falhas 

ocorreram próximas ao substrato metálico confirmando assim os melhores resultados das 

propriedades mecânicas e de adesividade. Pode-se afirmar ainda que houve uma boa 

aderência entre o adesivo e o substrato metálico.  

 

 
Figura 60 - Fotomicrografia do padrão de fratura observado na família aço/aço 02 após ensaio de lap shear. 
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Figura 61 -  Fotomicrografia do padrão de fratura observado na família aço/aço 02 após ensaio de lap shear. 

 
As Figuras 62 e 63 representam o padrão de fratura observado para o lote produzido 

com o adesivo Resil HT+Glassc HT (aço/aço 03). Com auxílio da Figura 63, pode ser 

observado que para este adesivo não ocorreu aderência significativa entre o adesivo e o 

substrato metálico. Esta não aderência encontra-se associada possivelmente ao processo da 

colagem, podendo estar ligada a temperatura, umidade, rugosidade da superfície ou ainda a 

presença de óxidos ou outros contaminantes na superfície do metal. 

No entanto, apesar do total desprendimento do adesivo, a família de aço/aço 03 ainda 

apresentou tensões máximas maiores que a família aço/aço 01. Isto se deve ao fato de que 

além da porosidade existente na família aço/aço 01 o próprio adesivo se mostrou inferior ao 

da família aço/aço 03, onde as fraturas ocorreram na ligação do substrato com o adesivo e não 

no próprio adesivo. 

 

 
Figura 62 - Fotomicrografia do padrão de fratura observado na família aço/aço 03 após ensaio de lap shear. 
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Figura 63 - Fotomicrografia do padrão de fratura observado na família aço/aço 03 após ensaio de lap shear. 
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 
 

5.1.  Conclusão 

 
 
- A partir dos resultados encontrados, observou-se que os compósitos aqui estudados 

podem ser utilizados com sucesso para a realização de reparos em dutos metálicos com 

aplicação petroquímica, pois quando expostos a variações súbitas de temperatura (-50° a 

80°C) em ciclagens de 1000 até 2000 vezes, suas propriedades mecânicas (em cisalhamento e 

em tração) praticamente não sofrem alterações, não acarretando, assim, prejuízos 

significativos em seu desempenho final.  

- Apesar das matrizes de epóxi estudadas no presente trabalho (Resilam EM e Resilam 

HT) apresentarem praticamente a mesma dureza Barcol, a matriz epóxi tipo Resilam HT 

apresentou o maior valor de Tg (89,6°C) sendo, portanto, a mais indicada para a produção de 

compósitos de fibra de vidro/resina epóxi com aplicações em dutos petroquímicos. 

- Uma vez que foram observados elevados valores de porosidade nos compósitos de 

fibra de vidro/epóxi, esta parte do estudo não foi conclusiva, sendo necessário a realização de 

um estudo complementar para validar estes resultados.  

- O adesivo que se mostrou mais eficiente na colagem de laminados de aço carbono/aço 

carbono foi o da 3M com maior resistência ao cisalhamento.  
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