
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

CAMPUS DE GUARATINGUETÁ 

 

 

 

 

FERNANDO ALVES GUIMARÃES 

 

 

 

 

 

Avaliação das propriedades mecânicas de um compósito híbrido de 

matriz termoplástica PPS reforçado com fibras de carbono contínuas e 

descontínuas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaratinguetá 

2018 



 
 

FERNANDO ALVES GUIMARÃES 

 

 

 

Avaliação das propriedades mecânicas de um compósito híbrido de 

matriz termoplástica PPS reforçado com fibras de carbono contínuas e 

descontínuas.  

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Engenharia do Campus de Guaratinguetá, 

Universidade Estadual Paulista, para a 

obtenção do título de Mestre em Engenharia 

Mecânica na área de Materiais. 

 

Orientador: Prof. Dr. Edson Cocchieri Botelho 

Co-orientadora: Profa Dra. Natassia Lona Batista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaratinguetá 

 2018  



 
 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

CAMPUS DE GUARATINGUETÁ 

 

 

FERNANDO ALVES GUIMARÃES 

 

 

 
ESTA DISSERTAÇÃO FOI JULGADA E ADEQUADA PARA A OBTENÇÃO DO 

TÍTULO DE 
“MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA” 

 
PROGRAMA: ENGENHARIA MECÂNICA 

ÁREA: MATERIAIS 
 

APROVADA EM SUA FORMA FINAL PELO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO 

 
Profa. Dra. Ana Paula Rosifini Alves Claro 

Coordenador 
 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Prof. Dr. Edson Cocchieri Botelho  
Orientador/UNESP-FEG 

 
 
Prof. Dr. Fernando de Azevedo Silva 

UNESP-FEG 
 
 
Prof Dr. Marcos Yutaka Shiino 

UNESP 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Fevereiro de 2018 
DADOS CURRIULARES 

 

 

FERNANDO ALVES GUIMARÃES 

 

 

 

NASCIMENTO 13.10.1991 – Guaratinguetá / SP 

  

FILIAÇÃO Regina Célia da Costa Rosa Guimarães 

Vagner Alves Guimarães 

 

2009/2011 Curso de Graduação em Engenharia da Mobilidade na 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

  

2011/2015 Curso de Graduação em Engenharia Mecânica na 

Universidade de Passo Fundo 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais Vagner e Regina pelo apoio 

e compreensão  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus orientadores, Prof. Dr. Edson Cocchieri Botelho e Profa Dra. 

Natassia Lona Batista pelo apoio e auxilio, 

aos meus pais Vagner e Regina pelo apoio e incentivo durante todo o período que 

estive longe, 

aos meus tios Valdir e Daniela que me acolheram em sua casa, 

aos meus colegas e amigos que auxiliaram e deixaram esse período muito mais 

alegre; 

à CAPES pelo apoio financeiro  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho contou com o apoio das seguintes entidades: 

 - FAPESP 

 - CAPES 



 
 

RESUMO 

 

A utilização de materiais compósitos continua crescendo na indústria, porém, 

problemas relacionados a sua reciclabilidade, principalmente quando utilizadas fibras 

cerâmicas contínuas ainda não foram adequadamente solucionados. A utilização de 

fibras curtas associadas a fibras contínuas consiste em uma alternativa não só para a 

redução dos custos mas também para auxiliar na reciclagem de tais materiais. Desta 

forma, este trabalho apresenta como principal objetivo e inovação o processamento e 

caracterização de compósitos termoplásticos reforçados simultaneamente com fibras 

contínuas e curtas, visando dar aplicabilidade estrutural a fibras de carbono recicladas.  

Neste trabalho foram processadas placas de um compósito termoplástico utilizando PPS 

como matriz e fibras contínuas e descontínuas de carbono, mantendo uma relação 

matriz/reforço em 1/1 em volume e a relação entre fibras contínuas e descontínuas 

também em 1/1 em volume. Desta forma, como fibra contínua foi utilizado um tecido 

plain weave e como fibras curtas, cabos de 2 e 6 cm de comprimento. Estes compósitos 

foram processados a partir de moldagem por compressão a quente e caracterizados por 

ensaios de excitação por impulso, tração, cisalhamento (IOSIPESCU e ILSS), e 

compressão (CLC). Com o intuito de avaliar a influência da adição das fibras curtas 

nestes compósitos, após ensaiados, foi realizada uma análise fractográfica. Após a 

caracterização do material, foi utilizado o método dos elementos finitos. A partir dos 

resultados encontrados conclui-se que é possível a obtenção de um compósito 

envolvendo fibras contínuas e descontínuas com qualidade, e desempenho mecânico 

intermediário aqueles constituídos apenas de fibras contínuas ou descontínuas. Ainda, a 

partir deste trabalho, foi observado que os modos de falhas para o compósito avaliado 

neste trabalho são similares àqueles encontrados para compósitos constituídos apenas de 

reforços contínuos e que os modelos utilizados durante as simulações apresentaram 

resultados similares aos resultados encontrados experimentalmente.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Compósitos híbridos. Compósitos termoplásticos. Propriedades 

mecânicas. Método dos elementos Finitos.  



 
 

ABSTRACT 

 

The use of composite materials continues to grow in the industry, however, problems 

related to their recyclability, especially when using continuous ceramic fibers have not 

been adequately solved. The use of chopped fibers alongside continuous fibers is an 

alternative not only to reducing costs but also to assist in the recycling of such 

materials. This way, this work presents as main objective and innovation the processing 

and characterization of thermoplastic laminates reinforced with short and continuous 

carbon fibers, in order to give structural application for recycling carbon fibers.In this 

work, plates of a thermoplastic composite were processed using PPS as a matrix and 

continuous and discontinuous carbon fibers, maintaining a matrix/reinforcement volume 

ratio of 1/1 and a volume ratio of continuous and discontinuous fibers also of 1/1. Thus, 

as continuous fiber it was used a plain weave fabric and short fibers of length of 2 to 6 

cm. At this moment, an evaluation of the laminates processed by impulse excitation, 

tensile, shear (IOSIPESCU), compression (CLC) tests is being performed and an 

evaluation of the fractures will be made by fractographic analysis and the finite element 

method has been used. From the results found, it is possible to obtain a composite 

involving continuous and discontinuous fibers with quality, and intermediate 

mechanical performance those composed only of continuous or discontinuous fibers. 

Furthermore, from this work, it was observed that the failure modes for the composite 

evaluated in this work are similar to those found for composites processed only with 

continuous reinforcements and that the models used during the simulations presented 

results similar to the results found experimentally. 

 

 

KEYWORDS: Hybrid Composite. Thermoplastic Composites. Mechanical proprieties. 

Finite element method. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a indústria aeroespacial vem utilizando compósitos estruturais 

fabricados com fibras contínuas objetivando obter máxima transferência das propriedades 

mecânicas do reforço para o compósito como um todo. Na maioria dos casos, a matriz 

utilizada consiste em uma resina termorrígida e o reforço em fibras cerâmicas como as de 

vidro ou de carbono, de difícil reciclabilidade (OURAHMOUNE, SALVIA, 2015; 

REZENDE, COSTA, BOTELHO, 2011; REZENDE, BOTELHO, 2000).  

Considerando os aspectos ambientais, com relação a matriz polimérica, uma solução 

encontrada consiste na substituição de matrizes termorrígidas por termoplásticas, uma vez que 

estas podem ser recicladas. Além disso, estes materiais se caracterizam por apresentarem 

valores mais elevados de temperatura de transição vítrea, e possibilitam a melhoria da 

produtividade e aumento da escala de fabricação. Nos últimos anos, a utilização de 

compósitos envolvendo matrizes termoplásticas reforçadas com fibras contínuas tem 

aumentado exponencialmente, devido aos maiores valores de resistência ao impacto e ao 

fogo, baixa absorção de umidade, e resistência à fadiga superior, quando comparadas a 

matrizes termorrígidas (REZENDE; BOTELHO, 2000)). No entanto, a utilização de 

compósitos com matriz termoplástica na indústria aeroespacial ainda é restrita, principalmente 

por sua baixa razão desempenho/custo (BATISTA, 2015).   

Porém, apesar da substituição de matrizes termorrígidas por termoplásticas ter 

aumentado, o problema ambiental referente ao descarte de compósitos estruturais ainda 

continua existindo. Estes problemas começam quando grandes volumes de materiais 

reforçados com fibras cerâmicas necessitam serem substituídos e, desta forma, um destino 

para os materiais substituídos precisa ser dado. Pelo fato de materiais compósitos serem 

heterogêneos, sua reciclagem é muitas vezes difícil, principalmente quando se utiliza uma 

matriz polimérica termorrígida. Em materiais com matriz termoplástica, o reforço é o 

constituinte mais facilmente recuperado durante o processo de reciclagem. Por outro lado, a 

utilização de fibras curtas em compósitos apresenta a vantagem de poder reutilizar materiais 

recuperados, conservando recursos e energia (STOEFFLER et al., 2013; YANG et al., 2012). 

Desse modo, a utilização de compósitos com matriz polimérica termoplástica reforçada 

por fibras contínuas e descontínuas distribuídas de forma aleatória pode significar melhorias 

na produtividade, ampliação das possibilidades de reciclagem e possibilidade de obtenção de 

materiais com menor anisotropia.  
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A crescente utilização de softwares de simulação também tem ajudado a reduzir os 

custos envolvidos na criação de novos produtos, uma vez que se pode verificar como o 

produto irá se comportar, mesmo antes do primeiro protótipo. Dentro deste contexto, o 

software ANSYS conta com um módulo tendo funções integradas com o foco em análises em 

compósitos. Neste módulo, diferentes geometrias e definições podem ser avaliadas com 

diversos critérios de falha, além de mapear a propagação da tensão em peças (MOAVENE, 

2007). 

Outro importante ponto que necessita ser considerado com relação ao comportamento 

mecânico de compósitos estruturais, consiste no aspecto e mecanismos de falhas. Desta 

forma, uma análise sistemática da região de fratura é fundamental visando a avaliação do 

dano para determinar a causa primária da falha. Assim, diferenças nas propriedades dos 

materiais podem ser avaliadas e/ou identificadas, geralmente a partir da utilização de técnicas 

de micrografia, somadas aos resultados de ensaios mecânicos (FRANCO, GRAÇA e Silva, 

2007). Com base no que foi apresentado, o presente trabalho visa contribuir para o 

desenvolvimento e caracterização de compósitos híbridos envolvendo a utilização de fibras 

contínuas e descontínuas, possibilitando a utilização de fibras recicladas em aplicações 

estruturais, assim como para o levantamento de dados no que se refere as propriedades 

mecânicas, bem como a análise dos modos de falhas apresentados por este material. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal processar e obter as propriedades 

mecânicas de um compósito com matriz termoplástica de polisulfeto de fenileno (PPS), 

reforçada simultaneamente por fibras de carbono contínuas e descontínuas (S-CCF / PPS), 

com o intuito de dar maior aplicabilidade para fibras de carbono recicladas, quando picadas.  

 

Os objetivos específicos deste trabalho de pesquisa são: 

 

 Processar o material de modo a obter placas com homogeneidade, dimensões 

regulares, e boa distribuição de reforço descontínuo com uniformidade; 

 Levantar um banco de dados envolvendo propriedades de tração, compressão e de 

cisalhamento interlaminar (ILSS) e Iosipescu; 
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 Comparar as propriedades mecânicas obtidas a partir dos ensaios de tração, de 

compressão e de cisalhamento com as obtidas a partir do ensaio de excitação por 

impulso;  

 Realizar análise fractográfica das falhas provenientes dos ensaios mecânicos para 

avaliar a influência da utilização de fibras descontínuas nos aspectos de falhas em 

compósitos termoplásticos. 

 Verificar a possibilidade de utilizar um modelo virtual utilizando o Método dos 

Elementos Finitos com este material; 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Este trabalho foi motivado a partir das seguintes necessidades: 

 Verificar a possibilidade de processamento de um material com um grande potencial 

econômico, envolvendo fibras de carbono descontinuas recicladas; 

 Trabalhar com a interdisciplinaridade entre as áreas de Engenharias Mecânica, de 

Materiais e de Projetos; 

 Disponibilizar informações que viabilizem novas possibilidades de utilização de 

compósitos nas indústrias aeroespacial e automobilística. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 COMPÓSITOS ESTRUTURAIS 

 

Os materiais compósitos podem ser definidos como a combinação de dois ou mais 

materiais macro constituintes com propriedades químicas e físicas diferentes em que se pode 

claramente diferenciar suas interfaces. Quando o compósito é processado com eficiência, o 

material resultante apresenta propriedades mecânicas e físico-químicas intermediárias entre os 

materiais que o constituem (BATISTA, 2015; REZENDE; COSTA; BOTELHO, 2011; 

BHAUMIK, SUJATA, VENKATASWAMY, 2001), como observado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Comparação Entre a Resistência à Tração de um Material Compósito e Seus 
Constituintes. 

 

Fonte: Callister (2014) 
 

As fases dos materiais compósitos podem ser divididas em matriz e reforço (Figura 2). 

A matriz é a responsável por transferir as cargas para o reforço, manter a forma, posição e 

orientação, além de proporcionar características como ductilidade e tenacidade ao conjunto, 

proteger o reforço de danos físicos e químicos e determinar a temperatura limite de serviço do 

material final. O reforço, que é o principal responsável pela resistência mecânica do material 

final, pode ser encontrado na forma de particulados, fibras unidirecionais, cabos e tecidos 

(REZENDE, COSTA, BOTELHO, 2011; QUINLAN, 2011; ERTAS, SONMEZ, 2010; 

FLIEGENER, KENNERKNECHT, KABEL, 2017; NOTTA-CUVIER, et al., 2016; NOTTA-
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CUVIER, LAURO, BENNANI, BALIEU, 2014; NOTTA-CUVIER, LAURO, BENNANI, 

2015).  

 

Figura 2 – Desenho Esquemático de um Compósito de Reforço Fibroso. 

 

Fonte: Quinlan (2011) 
 

Os compósitos de matriz polimérica de alto desempenho geralmente apresentam baixa 

massa específica associada a altos módulos de elasticidade e resistência a tração, moldagem 

de peças em formatos complexos, alta resistência a fadiga e a corrosão. As principais 

desvantagens desse material são o alto custo da matéria prima e a lenta degradação ambiental 

da matriz (BATISTA, 2015; REZENDE; COSTA; BOTELHO, 2011; SANTOS, 2015, 

SATO, HOJO, NISHIKAWA, 2014). 

As indústrias aeronáutica e espacial têm sido os setores que mais utilizam esse tipo de 

compósito devido à necessidade de aplicarem em suas estruturas materiais de alto 

desempenho mecânico e baixo peso específico. A aplicação de materiais compósitos, no 

entanto, ainda é limitada devido ao alto custo quando comparado a estruturas metálicas 

convencionais. Por isso, tem-se buscado novas alternativas de processamento e adequação de 

novas técnicas visando ampliar a viabilidade econômica dos materiais compósitos 

(REZENDE; COSTA; BOTELHO, 2011; SHIINO, 2015; SIMS, 2003; THAWRE, et al, 

2016; GARCIA-GONZALEZ, RUSINEK, JANKOWIAK, ARIAS, 2015; GODARA, et al., 

2007). Outro fato que vem preocupando a comunidade científica com relação aos compósitos 

estruturais, principalmente envolvendo aqueles constituídos de fibras cerâmicas contínuas, 

como é o caso dos compósitos de fibras de carbono e vidro, vem sendo pautado em seu 

potencial de reciclabilidade e reaproveitamento. Uma alternativa consiste na utilização de 

fibras recicladas e picadas em compósitos de fibras contínuas, ou seja, na utilização de 

compósitos híbridos envolvendo fibras descontínuas e contínuas e matrizes termoplásticas. 
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2.2 COMPÓSITOS TERMOPLÁSTICOS 

 

Para aplicações aeroespaciais, as matrizes poliméricas mais utilizadas são as 

termorrígidas (REZENDE; COSTA; BOTELHO, 2011). Os polímeros termorrígidos, passam 

pelo processo de cura quando da utilização de um catalisador. Isto ocorre, pois, estes 

polímeros apresentam estrutura em rede exibindo ligações cruzadas covalentes entre as 

cadeias adjacentes que impedem a vibração e rotação de segmentos da macromolécula em 

temperaturas elevadas e, por isso, estes materiais não amolecem quando aquecidos ao 

contrário do que ocorre com as matrizes termoplásticas (Figura 3). Após uma determinada 

temperatura as ligações cruzadas se rompem e ocorre a degradação do polímero (BATISTA, 

2015; CALLISTER; RETHWISCH, 2014; MARQUES, NARITA, COSTA, REZENDE 

2010). 

 

Figura 3 – Desenho Esquemático do Processo de Cura de um Polímero Termorrígido. 

 

Fonte: Quinlan (2011) 
 

Entretanto, as matrizes termoplásticas amolecem com um aumento de temperatura e 

endurecem quando resFSIadas, podendo este processo ser repetido inúmeras vezes, porém, é 

conhecido que a exposição térmica a temperaturas elevadas pode degradar as propriedades do 

polímero. Em um nível molecular, o processo de amolecimento se explica pelo fato da cadeia 

principal desse tipo de polímero ser, em sua maioria, linear r (Figura 4), desse modo à medida 

que a temperatura aumenta a força das ligações secundárias diminui permitindo o 

amolecimento do polímero. Após certa temperatura, ocorre a degradação do polímero 

(CALLISTER; RETHWISCH, 2014; NOHARA, 2005; REZENDE; COSTA; BOTELHO, 
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2011; KAWAI; TAKETA; TSUCHIYA, 2017; COSTA, BOTELHO, PARDINI, 2010; 

COSTA, BOTELHO, PARDINI, 2011; CRAIG, WHITE, KIN, 2005). 

 

Figura 4 – Exemplos de Cadeias Poliméricas. (a) Cadeia Linear; (b) Cadeia em Rede.  

 

(a) 
 

(b) 

Fonte: Callister (2014) 
 

Quando comparado aos polímeros termorrígidos, os termoplásticos de engenharia 

apresentam dureza menor, porém geralmente apresentam uma maior resistência ao impacto, 

maior temperatura de serviço (-60ºC a 200ºC), menor absorção de água, menor custo de 

transporte e estocagem (não necessitam de reFSIgeração), maior facilidade de execução de 

ensaios e possibilidade de reciclagem (PARLEVLIET, BERSEE, BEUKERS, 1996, 

PARLEVLIET, BERSEE, BEUKERS, 2005, PARLEVLIET, BERSEE, BEUKERS, 2006; 

CHEVALI, 2010).  

Os fatores que impedem um maior avanço no desenvolvimento de novas peças 

utilizando polímeros termoplásticos geralmente encontram-se relacionados a utilização de 

elevadas temperaturas de processamento (geralmente entre 300ºC e 400ºC), a falta de 

conhecimento dos mecanismos de deformação e a falta de processos de conformação com 

custos competitivos. Os processos mais utilizados atualmente para a manufatura de 

compósitos termoplásticos estruturais são a conformação por diafragma duplo, autoclave, 

deposição de fibra (fiber placement), conformação a vácuo e moldagem por compressão a 

quente (OLIVEIRA, GUIMARÃES, BOTELHO, 2009; FUJIHARA et al., 2004; REZENDE; 

COSTA; BOTELHO, 2011). 

 Atualmente, as matrizes termoplásticas mais utilizadas em compósitos estruturais com 

aplicação aeroespacial são: poliamidas; poliimidas; PEEK (poli(éter-éter-cetona)); PEI 

(poli(éter-imida)) e PPS (poli(sulfeto de fenileno)) (BATISTA, 2015). 
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2.3 MATRIZ DE POLI(SULFETO DE FENILENO) 

 

O poli(sulfeto de fenileno) é um polímero semicristalino formado por anéis alternados 

para-substituídos de fenileno e átomos de enxofre, como apresentado na Figura 5. Dentre as 

principais características associadas a este polímero destacam-se: elevada rigidez; elevado 

módulo de elasticidade específico; elevada resistência à fadiga; baixa fluência; excelentes 

propriedades de FSIcção; excelente desempenho a temperaturas elevadas; boas resistências 

química e a chama, fácil processabilidade e, devido à sua baixa viscosidade esse polímero 

pode utilizar elevados teores de reforço (BATISTA, 2015; REZENDE; COSTA; BOTELHO, 

2011). 

 

Figura 5 – Estrutura do Mero do Poli(Sulfeto de Fenileno). 

 

Fonte: Gardner (1998) 
 

De acordo com a literatura científica, o PPS apresenta temperaturas de transição vítrea a 

90ºC, de fusão a 285ºC e de início de degradação de aproximadamente 420ºC, como 

apresentado na Figura 6 (BATISTA, 2015; DE FARIA, APPEZZATO, COSTA, DE 

OLIVEIRA, BOTELHO, 2011). 
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Figura 6 – Curva TGA (a) e DSC (b) do PPS, em Atmosfera Inerte. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Batista (2015) 
 

O poli(sulfeto de fenileno) pode ser processado em forma de filme, por injeção e como 

fibras ou pellets. Os compósitos que utilizam o PPS como matriz são empregados 

principalmente nos setores químico e eletrônico. Quando reforçados com fibras contínuas de 

carbono, o compósito resultante ganha aplicações estruturais podendo ser utilizado na 

indústria aeroespacial (BATISTA, 2015; NOHARA, 2005). 
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2.4 REFORÇO DE FIBRA DE CARBONO 

 

Fibras de carbono são materiais semicristalinos compostos por regiões grafíticas e 

amorfas, mais comumente utilizados na forma de tecido ou fibras unidirecionais, com 

matrizes poliméricas termoplásticas ou termorrígidas. Esse tipo de reforço exibe os maiores 

valores de resistência mecânica e rigidez específicas dentre os reforços atualmente conhecidos 

(REZENDE; COSTA; BOTELHO, 2011).  

As principais propriedades associadas às fibras de carbono são o baixo coeficiente de 

expansão térmica, boa resistência a fadiga, resistência química, resistência a corrosão e 

condutividade elétrica. As maiores desvantagens associadas a esse material são o seu elevado 

custo e a baixa afinidade com certos tipos de matrizes poliméricas. A Tabela 1 apresenta os 

principais reforços e limitações dependendo da aplicação desejada (CALLISTER; 

RETHWISCH, 2014; REZENDE; COSTA; BOTELHO, 2011).  

 

Tabela 1 – Seleção dos Materiais Conforme a Natureza das Solicitações. 
Propriedades Escolha dos materiais Parâmetros 

Temperatura de 

transição vítrea 
Natureza do polímero 

T < 150ºC: resina epóxi 

150ºC < T < 220ºC: resina bismaleimida 

220ºC < T < 300ºC: polímeros poliimídicos 

Módulo 

Longitudinal 
Natureza do reforço 

Rigidez baixa = vidro 

Rigidez média = aramida 

Rigidez alta = carbono 

Resistência Natureza do reforço 

Baixa e média solicitação = vidro 

Alta solicitação = carbono (alto custo) 

Alta resistência ao impacto = aramida 

Inflamabilidade Natureza do polímero e fibra 

Resina epóxi: requisitos de inflamabilidade 

Resina fenólica: requisitos de inflamabilidade, 

emissão de calor e fumaça 

Fibras de vidro e carbono: requisito de contenção 

de chama 

Fibra de aramida: não atende os requisitos de 

contenção de chama 

Fonte: Rezende (2011) 
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Os compósitos reforçados por fibras podem ser classificados de acordo com o 

comprimento da fibra, podendo estas serem descontínuas ou contínuas. Tal subclassificação é 

importante, pois a interface entre a fibra e a matriz são de grande importância para a 

transmissão da carga, uma vez que quando uma tensão é aplicada no conjunto, a ligação fibra-

matriz cessa na extremidade da fibra como apresentado na Figura 7 no ponto A 

(CALLISTER, 2014). 

 

Figura 7 – Padrão de Deformação da Matriz sob Tração. 

 

Fonte: Calliester (2014) 
 

Compósitos reforçados com fibras descontínuas alinhadas conseguem atingir módulos 

de elasticidade e limites de resistência à tração com até 90% e 50%, respectivamente, quando 

comparados àqueles reforçados com fibras contínuas. Compósitos reforçados com fibras 

descontínuas aleatórias têm uma eficiência de transferência de carga de aproximadamente um 

quinto quando comparados aos compósitos reforçados com fibras contínuas, porém, 

apresentam a vantagem de terem propriedades mecânicas mais isotrópicas (CALLISTER, 

2014). 

 

2.5 PROCESSAMENTO DE MOLDAGEM POR COMPRESSÃO A QUENTE 

 

Atualmente, o processo mais utilizado para a obtenção de compósitos termoplásticos 

estruturais consiste na impregnação por moldagem por compressão a quente (FUJIHARA, 

2004; ASHRAFI, 2012; BATISTA, 2015; COSTA, G. G., 2008). Este processo consiste em 

empilhar camadas alternadas de matriz e reforço em um molde com o formato desejado, e 

A 
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elevar a temperatura acima do ponto de fusão da matriz termoplástica, mantendo-se uma 

pressão controlada durante este processo como ilustrado na Figura 8. Estas condições 

propiciam um íntimo contato entre as camadas do compósito possibilitando a difusão da 

matriz polimérica entre as camadas individuais (FUJIHARA, 2004; BATISTA, 2015; 

VIEILLE, et al., 2013; VIEILLE, TALEB, 2011).   

 

Figura 8 – Desenho Ilustrativo do Processo de Moldagem por Compressão a Quente. 

 

Fonte: Sonmez (2002) 
 

O processamento do compósito a partir da moldagem por compressão a quente 

apresenta três etapas principais, sendo estas: a fusão da matriz termoplástica; a consolidação 

do compósito; e seu resFSIamento, como apresentado na Figura 9. Na primeira etapa o 

polímero é fundido/amolecido para que este possa impregnar o reforço. Durante a 

consolidação (segunda etapa), a temperatura e pressão auxiliam na percolação da matriz 

polimérica nas camadas de reforço; também nessa fase o ar aprisionado é removido do 

interior do compósito. Na terceira e última fase deste processamento o compósito é resFSIado 

até uma temperatura abaixo da transição vítrea (Tg), e posteriormente o compósito é 

desmoldado, concluindo o processo (BATISTA, 2015; QUINLAN, 2011; MAZUR, 

BOTELHO, COSTA, REZENDE, 2008; BATISTA, DE FARIA, IHA, OLIVEIRA, 

BOTELHO, 2015). 
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Figura 9 – Etapas do Processamento por Moldagem por Compressão a Quente. 

 

Fonte: Bourban (2001) 
 

2.6 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) foi criado em 1943 por Courant e foi utilizado 

inicialmente para a resolução de problemas de torção. Na década de 1950, a empresa Boeing 

utilizou elementos triangulares para modelar asas de aeronaves e na década de 1960, sua 

utilização foi expandida para outras áreas de engenharia como a transferência de calor e 

mecânica dos fluídos (MOAVENI, 2007).  

O MEF aborda o equilíbrio de uma estrutura considerando-o um sistema discreto, ou 

seja, dividindo a estrutura em um agregado de partes distintas simples, conectadas entre si nos 

pontos discretos. Utilizando esse método emprega-se uma formulação integral para criar um 

sistema de equações algébricas e, com isto, obtém-se uma solução aproximada do sistema 

como um todo. A partir deste método, primeiramente são calculados os deslocamentos dos 

nós, posteriormente calculando os deslocamentos internos de cada elemento. Este processo 

gera equações algébricas simultâneas (ALVES FILHO, 2013; MOAVENI, 2007; ALFONSO, 

RODRIGUEZ-IGLESIAS, FIGUEROA, 2015). 

Dentre os diversos tipos de elementos disponíveis, quando se usa a técnica de elementos 

finitos, o elemento casca ou membrana é de longe o mais utilizado para a análise de estruturas 

complexas e montagens. Tal elemento possibilita uma modelagem mais elegante do problema, 

poupando também, tempo de processamento sem que a confiabilidade dos resultados seja 

prejudicada (ALVES FILHO, 2013). 

A principal utilização do elemento membrana está na análise de estruturas constituídas 

por chapas finas, ou seja, corpos com uma dimensão, neste caso a espessura, bem menor que 
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as outras. Tal elemento pode estar sujeito a cargas perpendiculares ao seu plano, exibindo 

comportamento de flexão. Este comportamento é denominado como comportamento de placa, 

ou sujeito a forças agindo paralelamente ao seu plano caracterizando um estado plano de 

tensões (ALVES FILHO, 2013). 

Segundo, para que um elemento possa representar satisfatoriamente um problema real 

este deve satisfazer a condição de compatibilidade dos elementos que diz “ao longo dos 

limites do elemento, a variável de campo e as suas derivadas parciais até uma ordem menor 

que a derivada de ordem mais alta que aparece na formulação integral da equação elemento 

devem ser contínuas”, ou seja, o deslocamento deve ser contínuo através dos limites dos 

elementos evitando assim, a ocorrência de vazios e falhas no modelo resultante (HUTTON, 

2004). 

Dentre os elementos bidimensionais, o mais utilizado para análises de materiais com 

multicamadas é o elemento Shell281. Tal elemento pode ser utilizado para análise de 

estruturas tipo membranas finas às moderadamente grossas. O elemento apresenta 8 nós com 

6 graus de liberdade em cada nó. O elemento Shell281 é indicado para aplicações de materiais 

compósitos laminados ou tipo sanduiche. O modelo utilizando este elemento é feito através da 

teoria de Casca de Mindlin-Reissner.(ANSYS, 2015). O elemento pode ser observado na 

Figura 10.  

 

Figura 10 – Elemento Shell281. 
 

 
Fonte: ANSYS 
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2.6.1 Critério de Falha de Tsai-Wu 

 

Falhas em compósitos podem muitas vezes ocorrer a partir de diversos mecanismos 

independentes. Dentre os vários critérios de resistência que existem, quase a totalidade 

concorda que as principais forças aplicadas são as uniaxiais e cisalhamento puro. Não há 

consenso, porém, sobre critérios para estados de tensão combinada. O critério de falha de Tsai 

-Wu é uma ferramenta útil para a caracterização das componentes de resistência dos materiais 

e como estas podem ser determinadas (TSAI; WU, 1971). 

A partir deste critério, assume-se que existe uma falha de superfície que segue a 

equação (1). 

 

 

(1) 

 

Onde Fi e Fij são os tensores de segunda e quarta ordem respectivamente, σi representam 

as tensões internas e os termos quadráticos σiσj definem um elipsoide no plano de tensão. Há 

ainda um termo de terceiro grau, mas este é usualmente desconsiderado pelo cálculo por não 

ser prático (TSAI; WU, 1971). 

O critério de Tsai-Wu apresenta 6 pontos principais. 

1) As interações entre os componentes de tensão são propriedades independentes dos 

materiais; 

2) Os componentes de tensão são expressos em forma de tensores e suas transformações 

são invariantes; 

3) As propriedades dos tensores de força podem ser descritas como uma matriz de 

comportamento elástico; 

4)  Os eixos podem ser rotacionados de forma a se obter a transformação Fi para Fi’ e Fij 

para Fij’ ou ser rotacionado na direção oposta para se obter as tensões aplicadas σi para 

σi’. A maior utilização é em materiais ortotrópicos; 

5) A equação 22 é válida para todos os sistemas de coordenadas; 

6) As condições de estabilidade estão inseridas nos tensores e seguem a equação (2). 

 

 
(2) 
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Tal equação garante que a superfície de falha irá interceptar o eixo de tensão. Os 

tensores seguem um padrão de simetria segundo as equações (3) e (4). 

 

 

(3) 

 

(4) 

 

Para materiais com algum tipo de simetria ou materiais ortotrópicos, principalmente 

quando se considera o estado de tensão plana, é esperado que alguns termos desapareçam. 

Para a verificação do critério de falha de compósitos estruturais, há uma alteração, 

seguindo a equação (5). 

 

 
(5) 

 

Onde Gi = FmCmi, Gij = Fmn Cmi Cnj e Cij é a matriz de rigidez elástica. A matriz de 

tensores quando aplicados a um estado plano de tensões é apresentada nas equações (6) e (7). 

 

 

(6) 

 

(7) 

 

Para compósitos ortotrópicos há ainda uma outra alteração, uma vez que F6 = F16 = F26 

= 0. 

Pode-se correlacionar os tensores com constantes de engenharia, sendo para o caso em 

estudo a correlação mais importante aquela apresentada na equação (8). 
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(8) 

 

Desta forma, pode-se medir a falha por tração e determinar a tensão de falha no eixo 

cartesiano x, denominado X. Da mesma forma, mede-se a tensão de falha por compressão no 

mesmo eixo denominando X’. Substituindo-se essas duas novas variáveis na equação (1) tem-

se a equação (9) quando σ1 = X e a equação (10) quando σ1 = -X’. 

 

 
(9) 

 
(10) 

 

 Resolvendo as equações simultaneamente têm-se as equações (11) e (12). 

 

 
(11) 

 
(12) 

 

Da mesma forma pode-se aplicar a fórmula para o eixo cartesiano y obtendo-se, assim, 

as equações (13) e (14). 

 

 
(13) 

 
(14) 

 

A obtenção experimental do tensor F12 pode ser demasiadamente difícil. Tsai e Hahn 

propuseram em 1980 uma forma de obter o valor do tensor aproximadamente a partir da 

equação (15) (SIQUEIRA, 2009). 

 

 

(15) 
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 Substituindo-se as equações (8), (11), (12), (13), (14) e (15) na equação (1) tem-se a 

expressão do estado de tensões no ponto crítico como apresentado na equação (16). 

 

 

(16) 

 

Para casos onde os esforços são puramente de tração, a equação (16) pode ser 

simplificada como apresentado na equação (17). 

 

 
(17) 

 

2.7 ANÁLISE FRACTOGÁFICA 

 

A análise fractográfica baseia-se na identificação dos aspectos de falhas em materiais 

após estes serem submetidos a carregamentos mecânicos e, a partir da presença ou ausência 

destes aspectos, pode ser estabelecida uma relação envolvendo a sequência dos eventos da 

fratura (FRANCO, GRAÇA e SILVA, 2007; FRANCO, 2003; CANDIDO, REZENDE, 

DONADON, ALMEIDA, 2012). 

Objetivando entender o comportamento quanto a fratura de um compósito termoplástico 

reforçado com fibras contínuas, é necessário conhecer tanto a origem quanto a característica 

de cada fratura gerada durante um determinado carregamento mecânico. Assim, é possível a 

realização de um estudo sistemático quanto ao modo de fratura e a direção de propagação da 

trinca resultante (FRANCO, GRAÇA e SILVA, 2007; GREENHALGH, 2009; JOLLIVET,  

GREENHALGH, 2015; KATUNIN, DRAGAN, DZIENDZIKOWSKI, 2015). 

Durante este estudo, a partir da utilização do método de observação, é necessário se 

atentar não somente para a identificação e registro da morfologia da falha, mas também para 

todas as informações que possam ser utilizadas com o intuito de se determinar as causas da 

falha. De acordo com a literatura três operações devem ser utilizadas sendo estas: (1) 

classificação do tipo de falha; (2) mapeamento da trinca e (3) análise química da superfície da 

fratura (FRANCO, GRAÇA e SILVA, 2007; BRUNNER, 2015, CANDIDO, et al., 2012, 

CIRILO, 2015). 
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Considerando a classificação do tipo de falha, três subclassificações podem ocorrer, 

sendo estas: falhas interlaminares, intralaminares e translaminares como evidenciado na 

Figura 11. As fraturas interlaminares ou delaminações são melhor evidenciadas a partir da 

direção de propagação da trinca, enquanto que em fraturas intralaminares e translaminares 

ocorre o rompimento das fibras. Estas podem ser analisadas a partir das técnicas de 

microscopias eletrônica de varredura e/ou óptica (FRANCO, GRAÇA e SILVA, 2007). 

 

Figura 11 – Os Três Modos de Falha Característicos Para os Materiais Compósitos: a) 
Intralaminar; b) Interlaminar; e c) Translaminar. 

 

(a) 

(c) 

(b) 

 
Fonte: Franco (2007) 

 

A técnica envolvendo o mapeamento da trinca geralmente utiliza a menor extensão 

possível para o sucesso da análise, devido à limitação da perspectiva que se tem com o 

aumento da extensão, uma vez que neste caso existe a possibilidade de se perder a visão da 

fratura como um todo (FRANCO, GRAÇA e SILVA, 2007).  

A análise química, por EDX (Energia Dispersiva de raio X), da superfície da fratura 

pode ser de grande interesse na análise fractográfica, principalmente quando se deseja 
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identificar possíveis anomalias envolvendo a origem do evento (FRANCO, GRAÇA e 

SILVA, 2007). 

Geralmente, durante a progressão do carregamento mecânico, o acúmulo de danos pode 

provocar a falha final do compósito. Esta falha de natureza catastrófica raramente ocorre na 

carga correspondente à falha inicial. Desta forma a predição da falha subsequente requer o 

entendimento dos modos de falha e dos modos de propagação das falhas no laminado 

(FRANCO, GRAÇA e SILVA, 2007; HAYES, EDWARDS, SHAH, 2015; LIANG, WANG, 

SOUTIS, LOWE, CERNIK, 2015; REZENDE, 2007; SHI, VILLEGAS, BERSEE, 2008). 

Portanto, assim como ocorre com os metais, a ruptura dos compósitos pode ocorrer sob o 

modo I, modo II e modo III, ou ainda por combinações destas diferentes condições de 

carregamento.  

Considerando compósitos estruturais, tanto as fraturas interlaminares quanto as 

intralaminares geralmente são mais influenciadas por fraturas provenientes na matriz e/ou a 

partir do descolamento fibra/matriz. Ainda de acordo com a literatura, geralmente as 

condições mais comuns em que se evidencia o descolamento fibra/matriz, são associadas a 

rupturas envolvendo o modo I e/ou o modo II. Ambas ocorrem no plano do laminado 

fraturando com poucas ou nenhuma fratura de fibra. Já as fraturas translaminares ocorrem 

transversalmente ao plano do laminado, podendo causar um significativo rompimento das 

fibras. Porém, quando considerada aplicações aeroespaciais podem ser encontrados 

componentes associando simultaneamente os três tipos de fratura (FRANCO, GRAÇA e 

SILVA, 2007).  

Dentre os diversos mecanismos de falha, os que foram observados neste trabalho foram 

escarpas, cusps micro flambagem e kinkbands. 

Escarpas são causadas por um desvio de cada plano e estas são alinhadas com a direção 

de propagação da trinca propagando-se paralelamente umas às outras (FRANCO, 2013). Na 

Figura 12 pode-se observar uma ilustração de uma escarpa. 
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Figura 12 – Esquema de uma Escarpa 

 
Fonte: Purslow (1986) 

 

Se o material está sujeito a tensões cisalhantes, cria-se uma série de microfraturas que se 

alongam nas proximidades das bandas de cisalhamento causando a falha ao longo da linha de 

trincas. Normalmente na separação final do material, as superfícies de fratura exibem 

“pontas” (cusps) em um lado da banda de cisalhamento (FRANCO, 2013). Na Figura 13 

pode-se observar a presença de cusps ao redor de uma fibra. 

 

Figura 13 – Fractografia com a Presença de Cusps. 

 
Fonte: FRANCO (2013) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta seção são apresentados os materiais, suas especificações e características, assim 

como a metodologia utilizada nesta dissertação. O trabalho foi dividido em duas partes sendo 

estas: processamento e caracterização mecânica do compósito em estudo e a modelagem do 

comportamento mecânico pelo Método dos Elementos Finitos (MEF). A Figura 14 apresenta 

o fluxograma que esquematiza a metodologia utilizada para a realização deste trabalho de 

pesquisa. 

 

Figura 14 – Fluxograma Apresentando a Metodologia Adotada Para a Realização Deste 
Trabalho. 

 
Fonte: Autor 
 
3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, o compósito híbrido de de matriz 

termoplástica PPS reforçado com fibras de carbono contínuas e descontínuas (S-CCF/PPS) foi 

processado via moldagem por compressão a quente, resultando em placas com dimensões de 

200 x 200 mm e espessura nominal de 3 mm. Este laminado foi processado mantendo a 

relação matriz/reforço em 1/1 em volume. A relação entre fibras contínuas e curtas também 

foi mantida em 1/1 em volume. 
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Como matriz polimérica foi utilizado um filme de PPS, apresentando espessura de 

0,125 mm e densidade de 1,35 g/cm³. 

Como apresentado anteriormente, o compósito com matriz termoplástica foi processado 

com dois reforços constituídos de fibras de carbono sendo estes: reforço descontínuo com a 

utilização de fibras de carbono Torayca T300 cortadas manualmente em comprimentos entre 

2 e 6 cm e reforço contínuo utilizando um tecido da marca Hexcel Composites com arranjo 

plain weave com gramatura de 129 g/m². As principais características destes reforços 

encontram-se disponíveis na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Principais Propriedades das Fibras de Carbono Utilizadas Neste Trabalho. 
Propriedade Torayca T300 Hexcel AS7 

Tensão Máxima 3530 MPa 4895 MPa 

Módulo de Elasticidade 230 GPa 248 GPa 

Deformação 1,5% 1,7% 

Densidade 1,76 g/cm³ 1,79 g/cm³ 

Diâmetro do Filamento 7 μm 6,9 μm 

Composição Química 93% Carbono; Na + K < 50 ppm 94% Carbono 

Fonte: TORAYCA 
 
3.2 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO NÃO-DESTRUTIVA 

 

3.2.1 Moldagem por Compressão a Quente 

 

A prensa utilizada no processamento dos compósitos híbridos foi da marca Carver, 

modelo CMV 100H-15-X, série Monarch, disponível no Departamento de Materiais e 

Tecnologia da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (DMT/UNESP) como apresentado 

na Figura 15. 
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Figura 15 – Prensa Carver do DMT/UNESP. 

 
Fonte: Autor 

  

Para que o material em estudo apresente uma espessura nominal de 3 mm, foram 

utilizadas 14 camadas de PPS intercaladas com reforço contínuo e descontínuo. Neste 

trabalho, as camadas foram dispostas da seguinte forma: a primeira camada de matriz 

polimérica; a segunda camada de reforço contínuo, a terceira camada de matriz polimérica, a 

quarta camada de reforço descontínuo disposto de forma aleatório, repetindo este processo até 

o décimo quarto filme de polímero ser posicionado. A Figura 16 ilustra a disposição do 

compósito. 

 

Figura 16 – Disposição do Compósito Estudado. 

 
Fonte: Autor 
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Nesta configuração, pode ser observado que existem 7 (sete) camadas de tecido e 6 

(seis) camadas de reforço de fibra descontínua, porém, a proporção total de 1:1 foi mantida.  

Este laminado foi montado (hand lay up) no interior de um molde metálico com 

dimensões de 200 mm x 200 mm, constituído de duas partes (macho e fêmea): a parte inferior 

apresenta uma espessura de parede com espessura de 25 mm e profundidade de 15 mm, não 

apresentando fundo (contato direto do laminado com o prato inferior da prensa). A parte 

superior do molde é a tampa responsável por transmitir a carga para o material. A Figura 17 

ilustra o molde utilizado para a realização da laminação do compósito em estudo. 

 

Figura 17 – Molde em Duas Partes Utilizado. 

 
Fonte: Autor 

 

Uma vez que foi utilizado um molde metálico com a parte inferior aberta, visando evitar 

a colagem do compósito na prensa, foi empregado um filme de poliimida. Como desmoldante 

foi também utilizado o líquido de silicone Polidesmo 55 da empresa Silaex Química. 

A moldagem por compressão a quente foi realizada seguindo as seguintes etapas: 

primeiramente o molde contendo o laminado de PPS/fibras de carbono foi prensado com uma 

pré-carga de 0,25 MPa e aquecido até 295ºC, utilizando uma taxa de aquecimento de 10 

ºC/min. Após atingida essa temperatura a pressão foi aumentada para 0,75 MPa e o sistema 

foi mantido nesta condição por 30 min. Após este período, o sistema foi resFSIado utilizando 

o sistema de  resFSIamento disponível no equipamento (água e ar). Esta metodologia foi 
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baseada em estudos anteriores (BATISTA, 2015). A Figura 18 apresenta o ciclo de 

processamento utilizado neste trabalho de pesquisa. 

 

Figura 18 – Gráfico de Processamento do Material. 
 

Fonte: Autor 
 

3.2.2 Ensaio de Inspeção Acústica 

 

Após a obtenção do compósito híbrido de PPS/fibras de carbono, a qualidade do 

laminado obtido foi avaliada por inspeção acústica por ultrassom (C-Scan). 

Para esta análise foi utilizado o equipamento Mi-Scan e o software de conversão dos 

sinais para imagem MUIS32, da empresa MATEC, disponível no DMT/UNESP. O 

equipamento utilizado encontra-se ilustrado na Figura 19. 
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Figura 19 – Equipamento de Ultrassom Mi-Scan. 
 

 
Fonte: Autor 

 

Neste método, a amostra foi imersa em água juntamente com um transdutor. O 

transdutor é um dispositivo que contém um cristal piezoelétrico, que converte a energia 

elétrica em vibrações mecânicas e que são transmitidas através da peça e recebidas por um 

transdutor na outra face da amostra, mostrando as variações da atenuação do ultrassom nas 

diferentes áreas do material. Essas atenuações são apresentadas a partir de uma escala de 

cores. 

 

3.2.3 Avaliação por Excitação por Impulso 

 

Neste trabalho, para a obtenção dos módulos de elasticidade, empregou-se também o 

método das frequências naturais de vibração, de acordo com a norma ASTM E1876-15, na 

qual as frequências de vibração do corpo de prova são obtidas a partir de uma excitação por 

impulso. Estes ensaios foram realizados utilizando-se um equipamento da Sonelastic® (ATCP 

Engenharia Física), disponível no DMT/UNESP, como apresentado na Figura 20. Os módulos 

elásticos foram calculados a partir das frequências naturais de vibração. Para estes ensaios 

foram utilizados corpos de prova com dimensões de 50 mm x 14 mm x 2,5 mm.  
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Para a obtenção da resposta acústica, o corpo de prova foi apoiado por fios nos pontos 

nodais, no sentido da vibração de interesse, e recebeu um pequeno impacto mecânico, que o 

induziu a uma resposta acústica. A partir dos dados experimentais obtidos, o equipamento 

calcula o decréscimo logarítmico com base no som emitido pelo corpo de prova e na taxa de 

atenuação do sinal, assim como o módulo de elasticidade. Esta resposta acústica é composta 

por uma ou mais frequências naturais de vibração do corpo, que é proporcional ao módulo de 

elasticidade associado à direção da vibração (BATISTA, 2012). 

 

Figura 20 – Equipamento de Ensaio via Excitação por Impulso da Sonelastic®. 

 
Fonte: BATISTA (2012). 

 

O cálculo do módulo de elasticidade, a partir das frequências naturais de vibração, 

depende apenas das dimensões e massa do corpo de prova, e é normatizado pela norma 

ASTM E 1876. Para uma barra retangular, o módulo de elasticidade (E) foi obtido a partir da 

equação (18): 

 

 (18) 

onde:  

2

858,61 







L

t
T

, 
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em que: m = massa; ff = frequência natural na dimensão de flexão; b = largura; L = 

comprimento; t = espessura. 

Para o cálculo do módulo de elasticidade em cisalhamento (G) pode ser calculado 

utilizando a frequência ressonante torcional fundamental. Para uma barra retangular, o 

módulo de elasticidade em cisalhamento pode ser calculado pela equação (19). 

 

 
(19) 

 

Onde ft é a frequência ressonante torcional natural da barra, n é a ordem de ressonância 

e R pode ser calculada através da equação (20). 

 

 

(20) 

 

3.3 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

Com a finalidade de avaliar algumas propriedades mecânicas do compósito processado 

neste trabalho e realizar uma avaliação numérica utilizando o MEF, foram realizados os 

ensaios de tração, compressão e cisalhamento (Iosipescu e ILSS). Para o estudo analítico, foi 

considerado o critério de falha de Tsai-Wu, utilizando o software ANSYS. Para a análise de 

materiais compósitos é necessário o conhecimento dos limites de resistências à tração, à 

compressão e ao cisalhamento no plano x-y. 

A partir dos ensaios mecânicos utilizados nesta dissertação, os valores do módulo de 

elasticidade, coeficiente de Poisson e o módulo de cisalhamento no plano x-y foram obtidos. 

Os resultados provenientes dos ensaios mecânicos foram comparados com aqueles obtidos via 

avaliação por excitação por impulso, como descrito anteriormente.  
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3.3.1 Ensaio de Tração 

 

O ensaio de tração tem como objetivo principal determinar as propriedades mecânicas 

sob um estado de tensão, sendo as principais propriedades de interesse para este trabalho: o 

limite de resistência a tração; limite de deformação sob tração; módulo de elasticidade e o 

coeficiente de Poisson. A normalização do ensaio se dá a partir da norma ASTM D3039-07. 

Este ensaio consiste em fixar um corpo de prova fino, retangular e com área de secção 

constante por todo o material e aplicar um carregamento de velocidade constante até a falha 

do material. A carga aplicada é monitorada durante todo o processo por uma célula de carga 

enquanto o deslocamento é monitorado com o auxílio de transdutores de deformação ou 

deslocamento (ASTM D3039, 2014). 

Durante a realização deste ensaio, a norma sugere a utilização de três strain gages, 

sendo um transversal e dois longitudinais. Esses transdutores têm como função determinar 

não somente a deformação longitudinal como também as deformações laterais, permitindo a 

determinação do coeficiente de Poisson. 

O número de corpos de prova sugeridos para esse tipo de ensaio são, no mínimo, cinco 

para cada condição de teste, podendo ou não ser utilizado tabs com o como objetivo melhorar 

a fixação da garra e auxiliar na indução da falha na região central do laminado. 

Para o ensaio de tração de materiais compósitos de fibra de carbono com matriz 

termoplástica, a utilização de  tabs de um laminado de fibra de vidro/epóxi se mostrou 

satisfatória devido ao seu baixo módulo de elasticidade, quando comparado com o material do 

corpo de prova, distribuindo a carga homogeneamente por uma grande área, além de proteger 

a superfície do corpo de prova durante a fixação (SIQUEIRA, 2009). 

Segundo a norma, antes da realização do ensaio, deve-se determinar a área da seção 

transversal em pelo menos três pontos distintos e calcular a média entre as medições. Esta 

média será utilizada nos cálculos das propriedades mecânicas, conforme ilustrado na Tabela 

3. 

O carregamento deve ser aplicado no corpo de prova de forma a causar a falha do 

material entre 1 a 10 minutos do início do carregamento. Existem dois métodos recomendados 

para satisfazer esta condição sendo estes: o teste com deformação controlado, onde 

geralmente é utilizada uma deformação constante de 0,01 min-1 e o teste com velocidade de 

trava constante, onde a trava se desloca com uma velocidade constante de 2 mm/min. Destes 

dois métodos, o de velocidade de trava constante é o mais usual e foi adotado nesse trabalho 

(SIQUEIRA, 2009). 
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Tabela 3 – Dimensões Mínimas e Recomendadas Para Corpos de Prova de Tração. 

Parâmetro 
Requerimento 

(Mínimo) 

Recomendado 

0º 

unidirecional 

90º 

unidirecional 
Simétrico Aleatório 

Formato Retangular de seção constante 

Comprimento 

Comprimento da 

garra + 2 vezes a 

largura + 

comprimento do 

gage 

250 mm 175 mm 250 mm 250 mm 

Largura - 15 mm 25 mm 25 mm 25 mm 

Tolerância na 

Largura 
±1% do comprimento 

Espessura - 1 mm 2,0 mm 2,5 mm 2,5 mm 

Tolerância na 

espessura 
±4% da espessura 

Comprimento 

do tab 
- 56 mm 25 mm 

Pano de 

esmeril 

Pano de 

esmeril 

Espessura do 

tab 
- 1,5 mm 1,5 mm - - 

Ângulo do tab 5 a 90º 7º ou 90º 90º - - 

Fonte: ASTM D3039 (2014) 
 

Após a fratura, deve-se verificar o tipo de falha que ocorreu caracterizando, tipo, área e 

localização da fratura, como apresentado na Figura 21 A nomenclatura da falha pode ser 

determinada utilizando a Tabela 4. Só são válidos os resultados de corpos de prova que 

falham na região do strain gage. 
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Figura 21 – Modos de Falha Típicos em Compósitos de Matiz Polimérica. 

 

Fonte: ASTM 3039 (2014) 
 

Tabela 4 – Códigos dos Tipos de Falha em Tração 
Primeira Letra Segunda Letra Terceira Letra 

Tipo de Falha Código Área da Falha Código 
Localidade da 

Falha 
Código 

Angulada A Dentro do Tab I Inferior B 
Delaminação 

na Borda 
D No Tab A Topo T 

Garra / Tab G <1W do Tab W Esquerda L 
Lateral L Strain Gage G Direita R 

Vários Modos M (xyz) 
Múltiplas 

Áreas 
M Meio M 

Longa 
Divisiva 

S Vários V Vários V 

Explosiva X Desconhecida U Desconhecido U 
Outra O     

Fonte: ASTM D3039 (2014) 
 

Calcula-se então as tensões desejadas utilizando a Equação (21). Caso a tensão desejada 

seja a máxima, utiliza-se a máxima carga registrada no ensaio. 
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(21) 

 

A deformação do corpo de prova é calculada pela Equação (22). 

 

 
(22) 

 

Para o cálculo do módulo de elasticidade escolhe-se dois pontos no gráfico de tensão 

dentro da região de deformação elástica e utiliza-se o valor de suas diferenças de tensão e 

deformação na equação (23).  

 

 
(23) 

 

O coeficiente de Poisson é definido como a razão entre a deformação transversal e 

longitudinal na direção do carregamento elástico (GREAVES et al., 2011). Para se calcular o 

valor do coeficiente utiliza-se a equação (24). 

 

 
(24) 

 

O valor do coeficiente de Poisson deve estar entre -1 e 0,5. Materiais fracamente 

compressíveis como líquidos e borrachas têm um coeficiente que tende a 0,5; sólidos como 

metais, polímeros e cerâmicas têm um valor do coeficiente entre 0,25 e 0,35. Vidros e 

minerais têm um valor que tende a zero, enquanto gases têm um coeficiente de Poisson igual a 

zero. Certas espumas apresentam, ainda, um valor negativo do coeficiente de Poisson 

(GREAVES et al., 2011).  

Para este trabalho, o ensaio de tração foi realizado seguindo as recomendações da norma 

ASTM D3039, como apresentada anteriormente. A máquina utilizada é a ServoPulser da 

marca Shimadzu com uma célula de carga de 100 kN disponível na Universidade de Passo 

Fundo, apresentada na Figura 22. 
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Figura 22 – Máquina de Ensaios ServoPulser. 
 

 
Fonte: Universidade de Passo Fundo 

 

A partir deste ensaio foi determinado o módulo de elasticidade (E), a tensão máxima 

sob tração (σm) e o coeficiente de Poisson (υ). 

Devido a necessidade de se determinar o coeficiente de Poisson, o ensaio foi realizado 

com sensores capazes de obter a deformação em dois eixos, para tal, a aquisição dos dados 

das deformações foi realizada com strain gages tipo XY1 da marca HBM. Foram ensaiados 

sete corpos de prova de cada configuração de material. 

De modo a garantir que a fratura ocorra na região do strain gage, foram utilizados tabs 

de 1,5 mm de espessura e 25 mm de comprimento, produzidos com fibra de vidro e resina 

epóxi, devido a boa capacidade de deformação desse material e, com isso, permitir uma boa 

transferência de carga em uma área maior. A Figura 23 apresenta as dimensões dos corpos de 

prova que foram utilizados neste trabalho. 
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Figura 23 – Dimensões do Corpo de Prova de Tração. 

 
Fonte: Autor 

 

3.3.2 Ensaio de Cisalhamento por Entalhe em V 

 

Para se obter o valor do módulo de cisalhamento, convencionalmente utiliza-se o ensaio 

de cisalhamento IOSIPESCU normalizado pela norma ASTM D5379 (SIQUEIRA, 2009). 

Para este trabalho, este ensaio tem como objetivo determinar as propriedades de 

cisalhamento de compósitos no plano (cisalhamento interlaminar).  

Este ensaio consiste em aplicar um carregamento mecânico em um corpo de prova 

retangular de seção constante com dois entalhes em “v”, como apresentado na Figura 24. 
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Figura 24 – Corpo de Prova Utilizado para o Ensaio IOSIPESCU. 

 

Fonte: ASTM D5379 (2012) 
 

Para a realização deste ensaio, coloca-se a amostra em um dispositivo de fixação com o 

auxílio de uma ferramenta que garanta o alinhamento correto do entalhe com o eixo de 

aplicação da força como apresentado na Figura 25. Coloca-se dois strain gages no centro da 

amostra alinhados em ±45º em relação ao eixo de aplicação de carga ou pode-se utilizar um 

strain gage tipo roseta posicionado de modo a alinha-los em ±45º em relação ao eixo de 

aplicação de carga, obtendo-se assim a resposta ao cisalhamento do material (SIQUEIRA, 

2009). 

 

Figura 25 – Dispositivo Para a Realização do Ensaio IOSIPESCU. 

 

Fonte: ASTM D5379 (2012) 
 

A norma recomenda a utilização de pelo menos 5 corpos de prova por condição, sendo 

recomendado que os corpos de prova tenham, no mínimo, de 3 a 4 mm de espessura, de modo 
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a evitar torção da amostra durante o ensaio. A utilização de tabs é recomendada para amostras 

de espessuras menor do que 2,5 mm. A espessura usual utilizada para tabs é 1,5 mm e o 

material mais usual como tab é fibra de vidro. 

Antes da realização do ensaio deve-se medir a espessura e largura do corpo de prova em 

três pontos e calcular a média. 

A velocidade de teste deve ser de forma que a falha ocorra entre 1 e 10 minutos do 

início do ensaio. Os métodos recomendados pela norma são a utilização de uma deformação 

de cisalhamento constante de 0,01 min-1 ou um deslocamento da trave de 2 mm/min. 

Deve-se anotar o método de falha, determinando se essa se deu de modo a fornecer 

dados significativos sobre as características do material. A Figura 26 apresenta exemplos 

típicos de falhas resultantes do ensaio de cisalhamento Iosipescu bem como os códigos das 

falhas na Tabela 5.  

 

Figura 26 – Formas Típicas de Falhas Após o Ensaio IOSIPESCU. 

 

Fonte: ASTM D5379 (2012) 
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Tabela 5 – Códigos dos Tipos de Falha em Cisalhamento 
Primeira Letra Segunda Letra Terceira Letra 

Tipo de Falha Código Área da Falha Código 
Localidade da 

Falha 
Código 

Quebra 
Horizontal 

H Strain Gage G Inferior B 

Quebra 
Vertical 

V Entalhe N Topo T 

Quebra 
Angulada 

A Lado S Esquerda L 

Esmagamento 
de Borda 

E 
Múltiplas 

Áreas 
M Direita R 

Vários Modos M (xyz) Varias V Entre Entalhes N 

Outra O Desconhecida U 
Adjacente aos 

Entalhes 
A 

    
Borda 

Superior e / ou 
Inferior 

E 

    Vários V 
    Desconhecida U 

Fonte: ASTM D5379 (2012) 
 

Calcula-se a tensão máxima de cisalhamento utilizando a equação (25), onde τu é a 

tensão máxima, Pu é a carga máxima ou a carga equivalente a 5% na deformação e A é a área 

média da seção do corpo de prova. 

 

 
(25) 

 

A deformação de cisalhamento é calculada através da equação (26), utilizando as 

deformações normais a +45º e -45º. 

 

 
(26) 

 

O módulo de elasticidade em cisalhamento é calculado utilizando a equação (27) onde 

G é o módulo de elasticidade em cisalhamento, Δτ é a diferença de tensão entre dois pontos 

escolhidos, Δγ é a diferença de deformação entre dois pontos escolhidos, como ilustra a 

Figura 27. 

 

 
(27) 



53 
 

O ponto inicial escolhido para o cálculo do módulo de cisalhamento deve estar entre 

1500 e 2500 με enquanto o ponto maior deve estar acima de 4000 ±200 με. A Figura 27 

exemplifica a determinação do módulo de elasticidade. 

 

Figura 27 – Ilustração da Determinação do Módulo. 

 

Fonte: ASTM D5379 (2012) 
 

O ensaio de cisalhamento foi realizado na ServoPulser da marca Shimadzu com uma 

célula de carga de 100 kN, disponível na Universidade de Passo Fundo, e com o dispositivo 

normalizado do ensaio proveniente do Laboratório de Ensaios Mecânicos do DMT/UNESP 

apresentado na Figura 28. A norma utilizada foi a ASTM D5379. 
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Figura 28 – Dispositivo Utilizado para o Ensaio de Cisalhamento 

 
Fonte: Autor 

 

Deseja-se, com esse ensaio, obter o módulo do cisalhamento (G) além da resistência ao 

cisalhamento (τu). A aquisição dos deslocamentos foi feita com strain gages tipo XY1 da 

marca HBM. 

Para a realização dos ensaios de cisalhamento por IOSIPESCU, foram utilizados sete 

corpos de prova normalizados de dimensões 76 mm x 19 mm x 3 mm e entalhes localizados 

no centro do corpo de prova como apresentado na Figura 29. Todos os corpos de prova foram 

usinados nos laboratórios do DMT/UNESP. 

 

Figura 29 – Dimensões do Corpo de Prova para o ensaio de Cisalhamento IOSIPESCU. 

 
Fonte: Autor 

 

O ensaio foi realizado com uma velocidade de trava de 2 mm/min até a fratura do corpo 

de prova ou o final de curso do dispositivo. Posteriormente, foi realizada uma inspeção visual, 
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por microscopia óptica, da fratura para validar se o ensaio está de acordo com os critérios 

definidos na norma. 

 

3.3.3 Ensaio de Compressão por Carregamento Combinado (CLC) 

 

O ensaio de compressão em compósitos pode ser realizado de diversos modos, porém o 

mais utilizado é o ensaio de compressão com carregamento combinado normalizado pela 

norma ASTM D6641. 

Esse método foi adotado com o objetivo de determinar as propriedades de resistência 

compressiva e rigidez dos materiais compósitos de matriz polimérica. Esse ensaio pode ser 

utilizado para determinar a máxima resistência compressiva, a máxima deformação 

compressiva, o módulo de elasticidade em compressão e o coeficiente de Poisson em 

compressão. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foram realizados ensaios, com corpos de 

prova de formato retangular com dimensões recomendadas de 140 mm de comprimento e 13 

mm de largura. A mínima espessura utilizada foi definida pela equação (28), onde h é a 

espessura, lg é o comprimento útil do corpo de prova, Fcu é a máxima tensão de compressão 

esperada, Ef é o módulo de flexão esperado e G é o módulo de cisalhamento. 

 

 

(28) 

 

Na Figura 30, pode-se observar um desenho esquemático do corpo de prova com a 

localização dos strain gages utilizados. 
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Figura 30 – Configuração Típica de um Corpo de Prova para Compressão. 

 

Fonte: ASTM D6641 (2016) 
 

A carga aplicada no corpo de prova foi 1,3 mm/min, a falha do material deve ocorrer 

entre 1 e 10 min. 

Para o teste ser considerado válido, a fratura deve ocorrer na região do strain gage 

podendo o corpo de prova falhar por cisalhamento transversal ou pela espessura, divisão 

longitudinal, delaminação, entre outros. Alguns exemplos típicos de falhas podem ser 

observados na Figura 31. Os códigos da classificação das falhas podem ser vistos na Tabela 6. 
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Figura 31 – Modos de Falha em Compressão. 
 

 

Fonte: ASTM D6641 (2016) 
 

Tabela 6 – Códigos dos Tipos de Falha em Compressão 
Primeira Letra Segunda Letra Terceira Letra 

Tipo de Falha Código Área da Falha Código 
Localidade da 

Falha 
Código 

Angulada A Dentro do Tab I Inferior B 
Brooming B No Tab A Topo T 

Esmagamento 
de Ponta 

C Strain Gage G Esquerda L 

Delaminação D 
Múltiplas 

Áreas 
M Direita R 

Flambagem 
Euleriana 

E 
Adesivo do 

Tab 
T Meio M 

Através da 
Espessura 

H Vários V Vários V 

Kink Bands K Desconhecida U Desconhecido U 
Lateral L     

Muti Modal M(xyz)     
Longa Divisiva S     
Cisalhamento 
Transversal 

T     

Explosiva X     
Outra O     

Fonte: ASTM D6641 (2016) 
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A resistência à compressão pode ser calculada a partir da equação (29), onde Fcu é a 

resistência a compressão do laminado, Pf a carga máxima na falha, w é a espessura na região 

útil do corpo de prova e h é a espessura da região útil do corpo de prova. 

 

 
(29) 

 

O módulo de compressão é calculado na região de 1000 a 3000 με utilizando a equação 

(30), onde Ec é o módulo de compressão, εx1 é a deformação no primeiro ponto escolhido, εx2 

é a deformação no segundo ponto escolhido, P1 é a carga no primeiro ponto escolhido, P2 é a 

carga no segundo ponto escolhido. 

 

 
(30) 

 

O ensaio de compressão foi realizado na máquina Shimadzu Autograph AG-X 

apresentado na Figura 32a, usando, o dispositivo apresentado na Figura 32b disponível no 

DMT/UNESP. A norma utilizada foi a ASTM D6641. 
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Figura 32 – Máquina Shimadzu Autograph AG-X (a); Dispositivo Utilizado no Ensaio de 
Compressão (b). 

(a) (b) 

 

 

Fonte: Autor 
 

O dispositivo tem como objetivo fixar o corpo de prova e garantir a transmissão da 

carga de compressão minimizando a ocorrência de flambagem durante o ensaio. 

O objetivo de se realizar esse ensaio é determinar o limite de resistência a compressão 

(Fcu) e o módulo de elasticidade sob compressão (Ec). 

Para a avaliação dos esforços por compressão foram utilizados 7 corpos de prova 

normalizados com dimensão de 140 mm x 13 mm. Todos os corpos de prova foram 

produzidos nos laboratórios do DMT/UNESP. 

A velocidade utilizada para este ensaio seguiu recomendação da norma ASTM D6641, 

sendo de 1,3 mm/min até a fratura do corpo de prova. Após a fratura foi realizada a inspeção 

visual e por microscopia óptica da área de falha para se determinar se o ensaio foi válido. 
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3.3.4 Ensaio de Resistência ao Cisalhamento Interlaminar  

 

O ensaio de resistência a tensão de cisalhamento interlaminar (ILSS) foi realizado 

segundo a norma ASTM 2344. Os corpos de prova foram confeccionados com dimensões 

nominais de 15 mm x 5 mm x 3 mm e dispostos como ilustrado na Figura 33. 

 

Figura 33 – Esquema de um Ensaio de ILSS. 
 

 
Fonte: ASTM 2344 (2016) 

 

O ensaio foi realizado utilizando uma máquina Shimadzu, série Autograph AG-X, 

disponível no DMT/UNESP e uma célula de carga de 5 kN. A velocidade de deslocamento do 

travessão foi de 1 mm/min, como recomendado pela norma. 

Posteriormente, a resistência ao cisalhamento interlaminar foi calculada utilizando a 

equação (31) segundo a norma. 

 

 
(31) 

 

3.3.5 Avaliação Fractográfica 

 

As análises das fraturas ocasionadas nos compósitos após estes terem sido submetidos 

aos ensaios de tração, compressão e cisalhamento (Iosipescu e ILSS), foram realizadas a partir 

da microscopia óptica. As avaliações fractográficas foram realizadas diretamente na superfície 
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fratura sem nenhum preparo da amostra, empregando um microscópio óptico da marca Zeiss 

Axio Imager, disponível no Departamento de Materiais e Tecnologia da Faculdade de 

Engenharia da UNESP, campus de Guaratinguetá.  

As amostras de compressão e cisalhamento (Iosipescu e ILSS), também tiveram a 

fratura analisada utilizando uma lupa da marca Shimadzu disponível no DMT/UNESP com o 

intuito de se determinar a origem e forma de propagação da fratura.  

Já as fraturas das amostras de tração foram também analisadas utilizando um 

microscópio eletrônico de varredura disponível no DMT/UNESP.  

 

3.4 VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

A validação do modelo em elementos finitos consiste em testar virtualmente, nas 

mesmas condições testadas experimentalmente, o material e a malha escolhida. Para este 

trabalho a validação foi realizada replicando os ensaios mecânicos no software ANSYS e 

comparando as tensões e deformações obtidas com os ensaios, além de analisar o fator de 

segurança para determinar a margem de falha possível região de iniciação da fratura. O fator 

de segurança pode ser calculado utilizando a equação (32). 

 

 
(32) 

Onde RF é o fator de segurança, Fu é a carga utilizada e Ff é a carga onde ocorre a falha. 

Valores entre 0 e 1 indicam que o material não falha, enquanto valores acima de 1 indicam 

que o material tende a falhar. 

Alternativamente, para uma melhor visualização, pode-se utilizar o fator de segurança 

inverso onde valores entre zero e um indicam a falha do material. O fator de segurança 

inverso pode ser calculado pela equação (33). 

 

 
(33) 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, o pré-processamento foi realizado utilizando o 

módulo ANSYS Composite Pre/Post (ACP) disponível na versão 18,2 do ANSYS como 

apresentado na Figura 34. Este módulo é dividido em quatro etapas, sendo estas: alimentação 

dos dados dos materiais; pré-processamento onde a geometria dos corpos de prova é 
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modelada assim como a configuração do laminado; delimitação das cargas e condições de 

contorno; e resolução e verificação dos resultados. 

 

Figura 34 – Janela do Software ANSYS. 

 
Fonte: Autor 

 

3.4.1 Alimentação dos Dados 

 

Como visto na Figura 34 os três ensaios (Tração, Compressão e Iosipescu) dividem os 

mesmos dados de engenharia. Os materiais utilizados foram o Epoxy Carbon Woven (230 

GPa) Wet disponível na biblioteca padrão do ANSYS e o S-CCF/PPS criado por este trabalho 

utilizando os dados adquiridos a partir dos ensaios mecânicos. Os valores utilizados podem 

ser observados na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Propriedades do Material S-CCF/PPS Utilizadas Para a Modelagem. 

Densidade 1,35 g cm-3 

Elasticidade Ortotrópica 
Módulo de Young na direção X 34888 MPa 
Módulo de Young na direção Y 34888 MPa 

Coeficiente de Poisson XY 0,25 
Coeficiente de Poisson YZ 0,25 

Módulo de Cisalhamento XY 22170 MPa 
Módulo de Cisalhamento YZ 22170 MPa 

Limites de Tensão Ortotópicos 
Tensão de Tração na direção X 339,37 MPa 
Tensão de Tração na direção Y 339,37 MPa 

Tensão Compressiva na direção X -139,42 MPa 
Tensão Compressiva na direção Y -139,42 MPa 
Tensão de Cisalhamento em XY 73,57 MPa 
Tensão de Cisalhamento em YZ 73,57 MPa 

Constante de Tsai-Wu 
Coeficiente de Acoplamento XY -1 
Coeficiente de Acoplamento YZ -1 

Tipo de Camada 
Tipo Tecido 

Fonte: Autor 
 

Verifica-se que apesar de se utilizar entradas para materiais ortotópicos, utilizou-se uma 

simplificação de modo ao material de comportar isotropicamente. Tal simplificação não 

prejudica a validade do modelamento, uma vez que a disposição do laminado foi realizada de 

modo a manter as resistências nos eixos X e Y iguais, e os ensaios selecionados não têm 

esforços no eixo Z. 

 

3.4.2 Ensaio de Tração 

 

Para o ensaio de tração, foram modelados o corpo de prova e os quatro tabs separados 

em dois corpos distintos, como pode ser observado na Figura 35. Escolheu-se utilizar 

elementos bidimensionais devido a sua eficiência computacional e sua melhor 

compatibilidade com o módulo de compósitos do software ANSYS. 
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Figura 35 – Modelagem do Corpo de Prova de Tração. 

 
Fonte: Autor 

 

Durante esta etapa do trabalho, a malha foi criada utilizando o elemento shell281 de 

tamanho padrão de 1 mm para o corpo de prova enquanto que para o tab foi utilizado o 

mesmo elemento shell281 de tamanho padrão de 5 mm. No total foram utilizados 4899 nós e 

4645 elementos. 

Para a conexão entre o corpo de prova e os tabs foi utilizada as conexões tipo bonded 

linha/linha e linha/face. 

Dentro do módulo ACP foram criados dois tecidos, um para o corpo de prova e um para 

os tabs como pode ser observado na Figura 36. 
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Figura 36 – Interface de Criação de Malhas no ACP. 

 
Fonte: Autor 

 

Para o corpo de prova utilizou-se uma espessura de 0,214 para que, adicionadas 14 

camadas do tecido, o laminado final apresenta-se uma espessura de 3 mm. Para os tabs foi 

utilizado uma espessura de 1,5 pois não há interesse em verificar a resposta deste material. 

Posteriormente um laminado foi criado para ambos os materiais como pode ser 

observado na Figura 37. 

 

Figura 37 – Interface de Criação de Laminados do ACP. 

 
Fonte: Autor 

 

Para o corpo de prova foi utilizado uma disposição simétrica de camadas variando o 

ângulo entre 0º e 90º. 
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Foram determinados cinco conjuntos de elementos, um para o corpo de prova e quatro 

para os tabs como observado na Figura 44. 

 

Figura 38 – Interface de Seleção do Conjuto de Elementos do ACP 

 
Fonte: Autor 

 

Posteriormente foram agrupados os conjuntos de elementos com a roseta para criar o 

conjunto de elementos orientados como observado na Figura 39. 

 

Figura 39 – Interface de Criação dos Conjuntos de Elementos Orientados do ACP. 

 
Fonte: Autor 
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A mesma etapa foi feita para cada tab mudando apenas quais conjuntos de elementos 

foram selecionados. 

Finalmente foram juntados os elementos orientados com o tecido. Como o laminado já 

havia sido definido anteriormente, apenas uma camada do laminado foi utilizado como 

observado na Figura 40. 

 

Figura 40 – Interface de Criação do Compósito do ACP. 

 
Fonte: Autor 

 

Como condições de contorno foram utilizados apoios fixados nos tabs inferiores e um 

deslocamento no eixo y localizado nos tabs superiores como observado na Figura 41Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. 
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Figura 41 – Condições de Contorno para Tração. 

 
Fonte: Autor 

 

O deslocamento utilizado foi definido de forma iterativa de modo a se analisar o 

momento em que o fator de segurança inverso atinge o valor igual a um. 

 

3.4.3 Ensaio de Compressão 

 

Para a modelagem de compressão, foram seguidos os mesmos passos da modelagem de 

tração, diferenciando apenas a geometria e as condições de contorno. 

Para a modelagem envolvendo o corpo de prova submetido a carregamento por 

compressão, esta pode ser dividida em três partes sendo estas: a região útil no centro e duas 

regiões que entram em contato com o dispositivo, como pode ser observado na Figura 42. 

Assim como realizado no ensaio de tração, para a modelagem envolvendo esforços de 

compressão foram utilizados elementos tipo casca. 



69 
 

Figura 42 – Modelagem do Corpo de Prova de Compressão. 

 
Fonte: Autor 

 

Para a malha foram utilizados 1059 nós e 306 elementos. Na região central utilizou-se o 

elemento shell281 com tamanho de 1 mm e refino nas bordas superior e inferior. A regiões 

que entram em contato com a garra foram criadas utilizando o mesmo elemento shell281 com 

tamanho de 5 mm. 

As três áreas do corpo de prova foram conectadas por conexões tipo bonded linha/linha. 

As condições de contorno utilizadas foram: apoios fixados na face da região inferior do 

corpo de prova e um deslocamento negativo no eixo y na face da região superior como pode 

ser observado na Figura 43. 
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Figura 43 – Condições de Contorno para Compressão. 

 
Fonte: Autor 

 

Assim como foi considerado para tração, o deslocamento para os esforços de 

compressão foi determinado de forma iterativa de modo a se obter um valor do fator de 

segurança inverso igual a um. 

 

3.4.4 Ensaio de Cisalhamento 

 

Similarmente com a modelagem de compressão, no ensaio de cisalhamento foram 

realizadas as mesmas etapas da modelagem de tração diferenciando-se apenas a geometria e 

as condições de contorno. 

O corpo de prova de cisalhamento foi modelado como uma única parte utilizando 

elementos tipo casca como pode ser observado na Figura 44 
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Figura 44 – Modelagem do Corpo de Prova de Cisalhamento. 
 

 
Fonte: Autor 

 

Para a malha considerada foram utilizados 7460 nós e 3637 elementos. Utilizou-se o 

elemento shell281 com tamanho de 0,5 mm e refino de 3 vezes na região do entalhe. 

As condições de contorno utilizadas para esta simulação foram: apoios fixados na face 

da região inferior do corpo de prova e um deslocamento negativo no eixo y na face da região 

superior, como pode ser observado da Figura 45. 

 

Figura 45 – Condições de Contorno pra Cisalhamento. 
 

 
Fonte: Autor 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO POR MOLDAGEM POR COMPRESSÃO A 

QUENTE 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, diversas tentativas para o 

processamento do compósito envolvendo a matriz PPS reforçada simultaneamente com fibras 

contínuas e descontínuas de carbono foram realizadas. As condições utilizadas durante o 

processo de moldagem por compressão a quente foram inicialmente baseadas no trabalho de 

Natassia L. Batista (BATISTA, 2015).  

Após diversas readequações das variáveis de processo a serem utilizadas, conforme 

apresentado no item Materiais e Métodos, foram inicialmente processadas placas com 

dimensões de 300 mm x 300 mm do laminado S-CCF/PPS, envolvendo tanto fibras curtas 

com 2 mm quanto com 6 mm de comprimento porém, o compósito resultante desta 

metodologia apresentou problemas envolvendo falta de resina na região de borda, 

provavelmente devido à falta de fusão da matriz polimérica nesta região, assim como 

variações de espessura entre a borda e o centro do laminado, resultando em um material com 

uma espessura média de 3,34±0,08 mm. Corpos de provas provenientes da placa processada 

utilizando as condições descritas anteriormente podem ser observados na Figura 46. 

Devido a estes problemas, um novo molde foi utilizado, gerando placas com dimensões 

de 200 mm x 200 mm. Para estas novas placas, exames preliminares mostraram que estas 

apresentam uma variação menor de espessura, sendo esta com um valor médio de 2,96±0,04 

mm, próxima da espessura desejada (3 mm). A dispersão da fibra picada, considerando tanto 

as de comprimento de 2 mm quanto as de 6 mm, também se mostrou mais uniforme na região 

central (Figura 47) 



73 
 

 
Figura 46 – Corpos de Prova Retirados da Placa de 300 x 300 mm. 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 47 – Placa Processada com Dimensões de 200 mm x 200 mm. 

 
Fonte: Autor 

 

Com o intuito de avaliar a qualidade de ambas as placas processadas, dois ensaios não 

destrutivos foram realizados, sendo estes: inspeção ultrassônica e avaliação por excitação por 

impulso.  
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4.1.1 Inspeção por Ultrassom 

 

Os laminados processados, previamente a qualquer análise ou ensaio, foram 

primeiramente avaliados via inspeção ultrassônica C-Scan, com o objetivo de verificar se o 

material se encontra bem consolidado, assim como para identificar possíveis defeitos 

introduzidos durante o processamento, principalmente devido a incorporação das fibras 

curtas. A partir desta análise, os sinais de atenuação identificados durante a inspeção 

ultrassônica foram convertidos em imagem, no qual a atenuação do sinal vai de 0 % (preto) 

até 100% (branco). 

Utilizando-se desta análise, para a placa processada com 300 x 300 mm, constatou-se 

uma elevada quantidade de vazios no interior da matriz polimérica (regiões de coloração 

preta) e na região de interface fibra/matriz, como apresentado na Figura 48. Tal 

comportamento pode estar associado a heterogeneidades provocadas pela presença das fibras 

curtas, uma vez que estas são dispersas de forma aleatória, causando locais de maior 

concentração de matriz em seu entorno. Este comportamento foi similar tanto para fibras 

curtas com 2 mm quanto para fibras com 6 mm de comprimento. Estes resultados corroboram 

com as observações visuais apresentadas anteriormente. 

Objetivando validar as observações visuais para as amostras obtidas a partir da placa 

processada com dimensões de 200 mm x 200 mm, análises por ultrassom C-Scan também 

foram realizadas neste caso. Como pode ser observado na Figura 49 estas placas, quando 

analisadas por ultrassom, se apresentaram mais homogêneas, com distribuição de atenuações 

mais constantes na região central, identificando problemas localizados nas bordas do material. 

Novamente neste caso os resultados envolvendo fibras curtas com 2 mm e 6 mm de 

comprimento foram similares. Este resultado comprova que neste caso as fibras curtas foram 

melhor dispersas ao longo do compósito, sendo este um processo mais adequado quando 

comparado às amostras obtidas com dimensões de 300 mm x 300 mm. 

Uma vez que os resultados envolvendo os dois comprimentos das fibras curtas 

utilizadas nesta dissertação foram similares, neste trabalho foram apresentados apenas os 

resultados provenientes das fibras curtas com comprimentos de 2 mm, como representativos 

de toda a pesquisa realizada. 
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Figura 48 – Resultados da Inspeção por Ultrassom da placa de 300 x 300 mm. 

  
Fonte: Autor 

 

Figura 49 – Resultados da Inspeção por Ultrassom de uma Placa de 200 x 200 mm. 

  
Fonte: Autor 

 

Com base nos resultados anteriores, o processamento envolvendo placas de 200 mm x 

200 mm foi selecionado para a continuidade deste trabalho. 

Com o intuito de confirmar os resultados obtidos a partir da análise de ultrassom C-

Scan para as amostras processadas com dimensões de 200 mm x 200 mm, estas amostras 
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foram também analisadas por microscopia óptica. A Figura 50 apresenta esta avaliação 

morfológica para um laminado S-CCF/PPS envolvendo fibras curtas de 6 mm de 

comprimento. Novamente, resultados análogos foram observados quando da utilização de 

fibras curtas com dimensões de 2 mm. A partir dos resultados aqui encontrados, observa-se 

que o laminado S-CCF/PPS apresentou uma boa compactação entre as camadas, o que sugere 

uma boa percolação da matriz nas fibras e ausência de descontinuidades, bolhas, trincas e 

delaminações que poderiam ter sido ocasionados por problemas durante a etapa de 

processamento e/ou a presença das fibras curtas, confirmando assim, os resultados 

provenientes da inspeção ultrassônica. Também não foram observadas bolsas de resina entre 

as camadas do reforço, que poderiam ter sido geradas pela presença das fibras curtas 

ocasionando regiões de maior fragilidade no laminado final. Este comportamento sugere que 

há uma boa interface entre a matriz e a fibra, condição necessária para a obtenção de boas 

propriedades mecânicas e viscoelásticas para os compósitos obtidos. Porém, provavelmente 

devido a limitação da ampliação da técnica de microscopia óptica, nesta análise as fibras 

curtas não foram observadas, estando estas imersas na matriz polimérica. 

 

Figura 50 – Microscopia da Placa de 200 x 200 mm Ampliação 50x. 

 
Fonte: Autor 

 

4.1.2 Ensaio de Excitação por Impulso 

 

Como apresentado anteriormente, para a realização deste trabalho, a obtenção dos 

módulos de elasticidade e de cisalhamento foi realizada a partir do método das frequências 

naturais de vibração, de acordo com a norma ASTM E-1876, no qual as frequências de 

vibração do corpo de prova são obtidas com a utilização de uma excitação por impulso. 
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Desta forma, as constantes elásticas (E e G), obtidas a partir do teste de excitação por 

impulso e das equações de aproximação mecânica (apresentadas na seção Materiais e 

Métodos), são apresentadas na Tabela 8. O laminado S-CCF/PPS apresentado na tabela foi 

processado com fibras curtas de 6 mm, uma vez que também aqui os resultados foram 

análogos considerando os dois comprimentos de fibras curtas considerados. 

 

Tabela 8 – Resultados Provenientes do Ensaio de Excitação por Impulso. 
Amostra E (GPa) G (GPa) 

S-CCF/PPS 40,9±9,2 22,2±4,0 
PPS/FC * 67,2±0,7  ----- 

Fonte: Autor; * BATISTA (2015) 
 

Comparando os resultados obtidos por (BATISTA, 2015), assume-se que o módulo de 

elasticidade para o laminado contínuo de fibra de carbono / PPS é de 67,2 ± 0,7 GPa, de modo 

que se observa uma diminuição de cerca de 39% quando introduzidas fibras curtas. Uma vez 

que o laminado de fibra de carbono / PPS estudado por (BATISTA, 2015) considera a 

utilização de aproximadamente 60% em volume de fibra contínua e que o laminado deste 

estudo (S-CCF/PPS) considera aproximadamente 25% de fibra contínua e 25% de fibras 

curtas, ambos em volume, esta redução era esperada. 

Além disso, diferentes mecanismos podem ser associados ao amortecimento de impacto 

em materiais compósitos dos quais se destacam: comportamento viscoelástico dos 

constituintes; escorregamento e FSIcção na interface fibra-matriz; amortecimento 

termoelástico devido ao fluxo de calor cíclico e iniciação e crescimento de danos. A presença 

de fibras curtas pode ter contribuído, principalmente, com o amortecimento interno do 

compósito e esta propriedade pode ser associada a: propriedades e proporções relativas da 

matriz e do reforço; dimensões e orientação do reforço e conteúdo vazio. 

Como pode ser observado na Tabela 8, os desvios são significativos para amostras 

reforçadas com fibras curtas, sendo estes de até 25% do valor médio obtido. Esse 

comportamento pode ser atribuído à natureza aleatória das fibras curtas, quando processadas 

no compósito híbrido. Entretanto, para os objetivos aqui propostos, considera-se que o 

compósito S-CCF/PPS apresentou bons resultados, contribuindo para a reciclabilidade de 

fibras cerâmicas como as de carbono. 
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4.2 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

Dando continuidade ao desenvolvimento desta dissertação de mestrado, foram 

realizados e avaliados os resultados provenientes dos ensaios mecânicos de tração, 

compressão e cisalhamento. Uma vez que todos os resultados envolvendo fibras curtas com 2 

e 6 mm apresentaram-se similares, optou-se neste trabalho por apresentar os resultados 

mecânicos envolvendo apenas fibras com 6 mm. 

 

4.2.1 Carregamentos de Tração e Compressão 

 

As resistências à tração e à compressão foram avaliadas com o propósito de investigar o 

comportamento elástico dos compósitos híbridos obtidos via moldagem por compressão a 

quente. As curvas representativas dos comportamentos de tração e compressão para o 

compósito de PPS reforçado com fibras de carbono curtas e contínuas são apresentadas na 

Figura 51. Nos compósitos aqui analisados, o módulo elástico foi determinado assumindo que 

os componentes do material (fibra e matriz) comportam-se elasticamente até o início do 

rompimento da matriz e, a contribuição axial resultante da tração transversal (fibras alinhadas 

a 90°) foi negligenciada. Nos ensaios de resistência à tração longitudinal foi observado que o 

rompimento da matriz iniciou-se em deformações próximas a 2%. 

A partir da Figura 51a pode-se observar duas inclinações distintas referentes aos 

esforços por tração. A primeira representa a região elástica do laminado, onde a partir de 

cargas de 250 MPa pode-se assumir que muitas fibras estão rompidas, resultando em uma 

mudança na inclinação. Como parte das fibras são fraturadas em carregamentos de 

aproximadamente 290 MPa, observa-se uma redução da carga, seguida da falha completa do 

material. Desta forma, este laminado exibiu uma fratura frágil sob tração e mostrou 

deformação linear em tensões mais elevadas. O comportamento em tração para o laminado 

em estudo é muito similar àquele encontrado para laminados de PPS/fibras contínuas 

(Natassia, 2015), uma vez que as propriedades em tração longitudinal são mais dependentes 

do reforço contínuo. 

Durante esforços compressivos, os materiais em estudo se comportaram de forma 

superior ao ensaio de tração, apresentando um aumento monotônico da tensão em função do 

deslocamento até sua falha frágil (Figura 51b). 
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Figura 51 – Comportamento Mecânico do Laminado de S-CCF/PPS: (a) Esforços de Tração; 
(b) Esforços de Compressão. 

(a) 

 
(b) 

 
Fonte: Autor 

 

Devido à construção anisotrópica dos laminados, o processo de fratura dos compósitos 

poliméricos sujeitos ao carregamento em compressão é muito complexo. Diferentes 

mecanismos de falhas podem ocorrer influenciados por quatro fatores principais: as 

características das fibras, o comportamento da matriz polimérica, o ângulo de empilhamento e 

as propriedades da interface fibra/matriz. Quando um compósito polimérico é submetido ao 

carregamento em compressão na direção das fibras (0°), as fibras podem flambar causando a 
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formação de dobras (“kink zones”) e o rompimento das fibras devido às grandes tensões de 

flexão localizadas. Porém, carregamentos em compressão de um compósito quando aplicado 

perpendicularmente às fibras envolve falhas/trincas na matriz e na interface fibra/matriz e 

ocorre, frequentemente, na forma de cisalhamento (plano de falha inclinado). Uma vez que 

neste trabalho optou-se por trabalhar com reforços contínuos na forma de tecido plain weave, 

espera-se uma combinação de ambos os mecanismos quando considerados esforços por 

compressão.  

A Tabela 9 apresenta os principais resultados obtidos com relação aos ensaios de tração 

e compressão aplicados no compósito S-CCF/PPS, em estudo (E (módulo elástico), νmean 

(Poisson), máx (resistência máxima) e εmáx (deformação máxima)). 

 

Tabela 9 – Propriedades de Tração e Compressão do Laminado de S-CCF / PPS. 

Carregamento E(GPa) σmáx (MPa) εmáx (%) νmean 

Tração 34,9±2,8 324,3±9,9 1,96±0,8 0,25±0,1 
Compressão 18,9±0,9 152,0±8,1 0,99±0,5 ----- 

Fonte: Autor 
 

De acordo com os resultados obtidos e apresentados na Tabela 9 foram encontradas 

reduções para o laminado S-CCF / PPS de 52% e 44% com relação à resistência e ao módulo 

de tração, respectivamente, quando  comparados aos resultados disponíveis na literatura 

científica para laminados de PPS / fibra contínua de carbono  (Batista et al., 2016, Davis et 

al., 2010, ; Rojas et al., 2017). Porém, quando comparado a laminados de PPS/fibras curtas, 

foram observados aumentos de 270% (14,7 GPa) e 300% (107,3 MPa), respectivamente, do 

módulo e da resistência à tração (STOEFFLER, ANDJELIC, LEGROS, ROBERGE, 

SCHOUGAARD, 2013). Ainda, quando comparados aos resultados obtidos a partir do ensaio 

de excitação por impulso, os valores quanto ao módulo de elasticidade foram concordantes.  
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Figura 52 – Comparação das propriedades do CF / PPS Contínu, S-CCF / PPS e CF / PPS 
Descontínuo 

 
Fonte: Autor 

 

Aplicando-se a regra das misturas, considerando a razão dos reforços contínuo e 

descontínuo e da matriz do material, como apresentada neste trabalho, era esperada uma 

redução do módulo de tração entre 32% a 48%. Desta forma, os valores encontrados para o 

laminado de S-CCF/PPS encontram-se na faixa esperada, validando a possível utilização de 

fibras curtas recicladas. 

Ainda, de acordo com os resultados obtidos quanto à resistência a compressão do 

laminado de PPS / fibra contínua disponíveis em literatura (c = 162,1 MPa (BATISTA, 

2015)), foi encontrada uma diminuição de 11,9% desta propriedade para o laminado S-CCF / 

PPS.  

Os corpos de prova, em sua maioria, tiveram uma fratura tipo LGB na região útil 

inferior, caracterizando os ensaios, quanto a fratura, como validos. Na Figura 53 pode-se 

observar um corpo de prova após a realização do ensaio de tração. 

 



82 
 

Figura 53 – Corpo de Prova Fraturado. 

 
Fonte: Autor 

 

4.2.2 Ensaio de Cisalhamento 

 

Com o intuito de avaliar a qualidade da interface entre fibra/matriz, assim como para 

levantar um banco de dados envolvendo carregamentos por cisalhamento para compósitos S-

CCF/PPS, durante o desenvolvimento deste trabalho foram realizados dois ensaios de 

cisalhamento, sendo estes o cisalhamento interlaminar por short beam (ILSS) e o ensaio de 

cisalhamento Iosipescu. 

No estudo envolvendo o teste por ILSS, foi observado que os ensaios realizados 

satisfizeram os requerimentos de falha interlaminar, pois foi possível observar a queda 

característica na curva de carregamento para este ensaio (Figura 54a) e, quando analisadas por 

microscopia óptica, a maioria das amostras ensaiadas apresentaram-se cisalhadas, com trincas 

horizontais ou verticais, como era esperado devido ao comportamento viscoelástico do 

polímero. Da mesma forma, foi observado que este requisito também foi antendido para os 

ensaios por Iosipescu, como apresentado pela Figura 54b. 

Sabendo-se que uma boa adesão entre a fibra e a resina é pré-requisito para uma boa 

transferência de tensões nos laminados, a análise do modo de falha interfacial, deve ser uma 

condição essencial para explicar a resistência ao cisalhamento interlaminar. 

A Tabela 10 apresenta os principais resultados obtidos a partir dos ensaios de 

cisalhamento ILSS e Iosipescu para os laminados S-CCF / PPS e de fibras contínuas de 

carbono / PPS (BATISTA, 2015). 
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Figura 54 – Resultados Quanto aos Esforços por Cisalhamento do Compósito S-CCF / PPS: a) 
Ensaios de ILSS; b) Ensaios de Iosipescu. 

(a) 

 

(b) 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 10 - Propriedades de Resistência ao Cisalhamento ILSS e Iosipescu para os 

Laminados S-CCF / PPS e Fibras Contínuas de Carbono / PPS. 

Amostra Fu (MPa) - Iosipescu  (MPa) – ILSS 

CF/PPS 109,2 ± 11,1 31,4 ± 1,9 

S-CCF / PPS 73,6 ± 9,0 15,1 ± 2,7 

Fonte: Autor, * COSTA; BOTELHO; PARDINI, 2011; SIQUEIRA et al., (2011) 

 

Comparando os resultados encontrados por cisalhamento Iosipescu para o laminado S-

CCF / PPS com um laminado de fibra de carbono contínua / PPS foi observada uma redução 

de 32,6% na resistência ao cisalhamento para o laminado em estudo. Da mesma forma como 

ocorre com os resultados de tração e compressão, esta variação era esperada uma vez que a 

quantidade de fibras contínuas de carbono é menor no laminado em estudo, quando 

comparado ao laminado de fibras contínuas de carbono / PPS. Porém, o elevado valor 

observado evidencia a qualidade da interface da matriz polimérica com os reforços utilizados, 

mostrando um efeito sinérgico entre a matriz e o reforço.  

Os resultados obtidos quanto ao cisalhamento ILSS foram similares uma vez que foram 

observadas diminuições, para esta propriedade, quando comparados os laminados S-CCF / 

PPS e CF/PPS, corroborando para esta discussão. 

 

4.3  ANÁLISE FRACTOGRÁFICA 

 

A análise agora é voltada para os resultados da fractografia das amostras após estas 

terem sido submetidas a carregamentos de tração, compressão, e cisalhamento Iosipescu. 

Uma análise fractográfica dos corpos de prova após serem submetidos ao ensaio de 

tração, utilizando um microscópio eletrônico de varredura (MEV), é inicialmente apresentada 

na Figura 55. Primeiramente, pode ser observado uma região predominante de reforço 

contínuo, sugerindo boa adesão fibra/matriz. 
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Figura 55 – Análise Fractográfica do Compósito S-CCF / PPS Realizada por Microscopia 
Eletrônica de Varredura. 
 

 
Fonte: Autor 

 

Analisando a superfície da fratura do S-CCF / PPS apresentada na Figura 53, observa-

se, ainda, a presença de fibras fraturadas e a presença de matriz aderida. 

Após uma análise mais minuciosa da região fraturada (Figura 53), além dos aspectos já 

observados é também possível identificar a presença de escarpas e cusps. As escarpas são 

originadas durante a separação planar das frentes das trincas, e sua propagação geralmente 

ocorre na mesma direção de propagação da trinca ou em frentes de trincas próximas que se 

propagam paralelamente. Desta forma, verifica-se que a falha ocorreu na matriz, pois é 

possível observar uma boa interface entre as fibras e a mesma, o que sugere uma boa adesão 

interfacial no material (FRANCO, 2003). 

Sabe-se que a orientação e a distribuição inadequadas das fibras e a presença de 

microvazios e de fibras defeituosas (de diferentes diâmetros ou superfícies irregulares) podem 

modificar as propriedades mecânicas e o modo de falha do compósito, sendo responsáveis 

pelo surgimento dos diferentes aspectos observados na fratura do material (FRANCO, 2003). 

Desta forma, quando da utilização de fibras descontínuas com contínuas, é previsto eventuais 

problemas relacionados a compactação e a presença de regiões ricas e pobres em matriz 

polimérica no compósito em questão. Na Figura 56 pode-se observar uma região onde as 
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fibras não estão impregnadas e o reforço se encontra exposto, podendo este comportamento 

ser atribuído a uma região de fraca adesão interfacial fibras/matriz (HELENA et al., 2017). 

 

Figura 56 – Região com Fraca Adesão de Matriz na Fibra. 

 
Fonte: Autor 

 

A partir da Figura 57 pode-se observar áreas de reforço contínuo e descontínuo, bem 

como uma região de fratura. Após estas análises fractográficas, conclui-se que o material em 

estudo sofre uma fratura aparentemente frágil, ou seja, a propagação das trincas se dá de 

forma rápida e a fratura de forma repentina. Este mesmo comportamento foi observado para 

compósitos de PPS/fibras de carbono contínuas (BATISTA, 2015), ou seja, aparentemente a 

presença de fibras descontínuas não está influenciando significativamente nos modos de falha 

do compósito. 
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Figura 57 – Região de Fratura do Compósito. 

 
Fonte: Autor 

 

A Figura 58. apresenta, de forma ampliada, uma região proveniente da Figura 57. 

Aparentemente, não foram identificadas falhas envolvendo efeito “pull out” (arranchamento) 

de fibras, efeito este que caracteriza uma boa adesão entre a matriz e o reforço, porém, para 

que esta conclusão possa ser melhor elaborada, análises adicionais envolvendo maiores 

ampliações devem ser conduzidas. 

 

Figura 58 – Ampliação da Região de Fratura do Compósito. 

 
Fonte: Autor 
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A partir da Figura 59 observa-se a fratura de uma única fibra por carregamento em 

tração. Com as fibras da borda estando bem tracionadas, estas se rompem e apresentam modo 

de falha do tipo DAFF (Directly Attributable Fiber Failure) nos seus topos, indicando a 

direção da fratura da borda para o centro (FRANCO, 2003). Neste local provavelmente ocorre 

o aspecto de falha por flexão, apresentando uma região de fácil identificação envolvendo a 

direção percorrida pela trinca, direcionada para o interior da fibra. 

 

Figura 59 – Região da Fratura de uma Fibra de Carbono por DAFF. 

 
Fonte: Autor 

 

As Figuras 57, 58 e 59 apresentam os aspectos de fratura no compósito em estudo, após 

este ter sido submetido a esforços de compressão. Como estas fractografias foram obtidas a 

partir da técnica de microscopia óptica, estas não puderam ser analisadas com a riqueza de 

detalhes apresentadas nas análises fractográficas do compósito. 

Em todos os casos em que uma falha ocorre no compósito, a fratura pode ser 

classificada de três modos diferentes: interlaminar, intralaminar e translaminar. A fratura 

interlaminar pode ser definida como aquela orientada entre as camadas de um laminado, 

enquanto que a fratura intralaminar é muitas vezes definida como aquela localizada 

internamente à camada. Em ambos os casos, os modos de fratura ocorrem no plano do 

laminado e, por essa razão, geralmente poucas fibras são fraturadas. Por outro lado, a fratura 

translaminar envolve uma significativa ruptura das fibras, pois este modo é orientado 

transversalmente ao plano de carregamento do laminado (FRANCO, 2003). Durante este 
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estudo foi identificado que em todas as amostras ensaiadas por compressão a falha ocorreu 

por cisalhamento (shear failure), como observado na Figura 60. Ainda, a partir desta figura, é 

possível observar que as falhas ocorreram de forma inter e translaminar, em todos os casos.  

 

 

A fratura ocasionada nas fibras ocorreu devido à mudança de plano da fratura, ou seja, 

há uma alteração de propagação da falha na matriz para um plano distanciado a um diâmetro 

de fibra ou mais, direcionando a propagação da falha por entre as fibras e, por fim, 

ocasionando uma falha translaminar nessa região (FRANCO, 2003). 

A Figura 61 apresenta evidências de cisalhamento interlaminar durante o carregamento 

por compressão nos compósitos em estudo. A partir desta figura, pode ser observada a 

presença de múltiplas fraturas interlaminares, e sua propagação que ocorre diagonalmente na 

amostra. Associada a este tipo de fratura, também aqui são observadas fraturas intralaminares 

com rompimento de fibras, indicadas por círculos brancos, porém em menor intensidade, 

sugerindo uma boa compactação do material e uma boa interação entre a fibra e a matriz.  

 

Figura 60 – Avaliação Fractográfica por Microscopia Óptica do Laminado em Estudo após 
Carregamento por Compressão. 

 
Fonte: Autor 
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Figura 61 – Evidências de Cisalhamento Interlaminar Durante Carregamento por Compressão 
do Laminado em Estudo. 

 
Fonte: Autor 

 

A Figura 62 apresenta uma vista geral da amostra em estudo após esta ter sido 

submetida a carregamentos por compressão, onde podem ser observadas as bandas de 

flambagem envolvendo fibras e os vazios que surgem entre estas bandas. As setas brancas 

indicam as delaminações entre as fibras e o círculo vermelho destaca uma região da banda de 

flambagem. 

A partir desta figura pode ser observado que as fibras de reforço mais externas não se 

romperam, mas apenas se deformaram, dobrando, gerando assim a falha por microflambagem 

e delaminações. Porém, as fibras no interior do círculo se romperam. As setas azuis indicam a 

orientação das fibras 0° em bandas de flambagem e o círculo destaca uma região onde as 

fibras saem do alinhamento e se dobram, dando início à microflambagem. 
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Figura 62 – Presença de Microflambagem em Amostras Ensaiadas por Compressão. 

 
Fonte: Autor 

 

Também com o intuito de apoiar os testes experimentais de cisalhamento Iosipescu, 

foi realizada uma avaliação fractográfica nos espécimes testados. A partir da análise da Figura 

63 pode ser observado que para o laminado S-CCF/PPS após este ter sido submetido ao 

cisalhamento IOSIPESCU, a falha ocorre principalmente na região da ponta do entalhe, 

apresentando danos perpendiculares (intralaminar). Nesta avaliação, além de falhas 

intralaminares, também foram observadas falhas interlaminares, principalmente na região de 

entalhe. Este modo de falha pode ser caracterizado pela formação de delaminações 

ramificadas apresentando um ponto de partida comum. Um resultado semelhante foi relatado 

pela literatura sobre os laminados contínuos de fibra de carbono/PPS (BATISTA, 2015), desta 

forma, provavelmente a presença de fibras curtas não influenciam neste mecanismo de falha. 
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Figura 63 – Análise Fractográfica do Laminado em Estudo Após a Realização de Ensaios de 
Cisalhamento Iosipescu 

 
Fonte: Autor 

 

 

4.4 MODELAGEM EM ELEMENTOS FINITOS 

Objetivando estabelecer uma relação entre os dados experimentais e modelos por 

elemento finitos, para este trabalho foram modelados esforços por tração, compressão e 

cisalhamento utilizando o software ANSYS. 

 

4.4.1 Tração 

 

Para a modelagem envolvendo esforços por tração, neste trabalho foi utilizado como 

padrão de seleção o Fator de segurança Inverso (FSI), onde valores acima de um indicam a 

falha do material, como demostrados no Item 3.4. Com este intuito, foram selecionados três 

pontos para análise do modelo como apresentado na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Fator de segurança Inverso em Tração. 
Deslocamento Vertical (mm) Fator de segurança Inverso 

0,20 0,81 
0,25 1,01 
0,30 1,21 

Fonte: Autor 
 



93 
 

A partir dos dados disponibilizados na Tabela 11, pode-se observar que quando 

considerado o deslocamento de 0,25 mm, o FSI atinge o valor de 1,01, sendo este considerado 

como o ponto de início da falha do reforço do material. Desta forma, a análise da tensão e da 

deformação do laminado S-CCF/PPS se inicia a partir da modelagem deste ponto de início da 

falha, resultando na Figura 64, quando da utilização do programa ANSYS. 

 

Figura 64 – Análise da Deformação (a) e Tensão (b) do laminado S-CCF/PPS sob 
carregamento por tração. 

(a) 
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(b) 

Fonte: Autor 

 

A partir dos resultados encontrados na Figura 64 observa-se que  a falha tende a 

começar próxima a região dos tabs, na deformação de 0,4% (Figura 64a) e tensão de 149,97 

MPa (Figura 64b) Após o início da falha, esta avança pela linha central do corpo de prova. 

Este resultado está coerente com aqueles encontrados para a análise experimental, uma vez 

que durante os carregamentos por tração, a maioria dos corpos de prova apresentaram fraturas 

próximas a região de tab. Este mesmo comportamento pode ainda ser evidenciado em 

laminados de PPS / fibras contínuas sem a existência de fibras curtas. 

Com a utilização dos valores de tensão e deformação gerados a partir da Figura 64 

pode-se criar um comparativo entre os ensaios experimental e o simulado de forma virtual, 

validando o modelo de elementos finitos. A Figura 65 apresenta a comparação entre estes 

ensaios. 
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Figura 65 – Comparação Entre os Ensaios Práticos e a Simulação de Tração. 
 

 
Fonte: Autor 

 

A partir da análise do gráfico da Figura 65 pode-se observar que dentro do regime 

elástico, o modelo utilizado é representativo, uma vez que quando comparados entre si, os 

resultados experimentais e simulado (virtual) são similares. Nota-se também que ao final da 

simulação existe uma alteração na inclinação na curva do ensaio real indicando que há quebra 

de fibras nesta região. 

 

Figura 66 – Comparativo Entre o Ensaio Real e o Virtual 
Real Virtual  

ε (mm/mm) σ (MPa) ε (mm/mm) σ (MPa) Desvio Padrão 
4,0E-04 19,19 4,0E-04 15,00 2,96 
9,0E-04 39,35 9,0E-04 33,00 4,49 
1,4E-03 58,92 1,4E-03 50,99 5,61 
1,9E-03 77,68 1,9E-03 68,99 6,15 
2,4E-03 95,82 2,4E-03 86,99 6,24 
2,9E-03 113,41 2,9E-03 104,98 5,96 
3,4E-03 130,44 3,4E-03 122,98 5,27 
3,9E-03 146,53 3,9E-03 140,98 3,92 
4,4E-03 162,11 4,4E-03 158,97 2,22 
4,9E-03 177,05 4,9E-03 176,97 0,05 

Fonte: Autor 
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Utilizando o critério de Tsai-Wu pode-se ainda determinar o fator de segurança na 

região mais crítica do corpo de prova, assim como a região mais provável de falha. Pode-se 

observar na Erro! Fonte de referência não encontrada. a possível propagação da falha. 

 

Figura 67 – Fator de segurança Inverso do Corpo de Prova sob Tração. 

 

  
Fonte: Autor 

 

Comparando com os resultados experimentais, verifica-se que nos corpos de prova a 

fratura ocorreu em uma região mais próxima do centro, acima da prevista a partir da 

simulação. Atribui-se isto ao fato da simulação considerar o material como isento de falhas.  

 

4.4.2 Compressão 

 

Da mesma forma como foi realizado para carregamentos por tração, nas simulações por 

compressão foram escolhidos três valores de deslocamento ao redor do valor 1 (um) do fator 

de segurança inverso FSI como pode ser observado na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Fator de Segurança inverso para simulações por compressão. 
Deslocamento Fator de segurança inverso 

-0.010 mm 1,13 
-0,009 mm 1,01 
-0,008 mm 0,90 

Fonte: Autor 
 

A partir dos dados apresentados na Tabela 12 foi obtida a Figura 68 na qual pode-se 

observar o comportamento da tensão e deformação do corpo de prova utilizando-se o 

deslocamento de 0,009 mm A partir destes dados, tem-se como valor de tensão, no momento 

de início da falha, como sendo 117,83 MPa. 

 

Figura 68 – Resultados de Tensão Provenientes da Modelagem em Carregamento por 
Compressão do Material em Estudo. 

 
Fonte: Autor 

 

A partir da Figura 68, pode-se observar que a tensão se inicia nas bordas superiores na 

região útil do corpo de prova e se propaga pelo centro do material em estudo. 

A Figura 69 apresenta uma comparação entre os resultados experimentais e os 

provenientes da simulação.  

De forma análoga ao comparativo de tração, a curva gerada pelo software assemelha-se 

a curva real durante o regime elástico, no entanto, durante o ensaio de compressão a curva se 

manteve linear por todo o período verificado pela simulação. 
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Figura 69 – Comparação Entre o Ensaio Experimental e a Simulação de Compressão 

 
Fonte: Autor 

 

Na Figura 70 pode-se observar o fator de segurança baseado no critério de Tsai-Wu do 

corpo de prova. Pode-se observar que a fratura tende a começar na região superior do corpo 

de prova e se propagar para a região central. 

 

Figura 70 – Fator de Segurança em Compressão 

 
Fonte: Autor 
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4.4.3 Cisalhamento 

 

Assim como foi realizado para os outros dois carregamentos ou seja, tração e 

compressão, também para a modelagem por cisalhamento  foram escolhidos três valores de 

deslocamento próximos do valor 1 (um) do FSI, como  pode ser observado na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Pontos Utilizados para a Modelagem do Ensaio em Cisalhamento. 
Deslocamento Fator de segurança inverso 
-0,0016 mm 0,88 
-0,00019 mm 1,05 
-0.0022 mm 1,21 

Fonte: Autor 
 

Baseando-se nos resultados da Tabela 13 e utilizando o ANSYS para simular esforços 

de cisalhamento, o comportamento do corpo de prova quanto a deformação e tensão pode ser 

observado na Figura 71. 

 

Figura 71 – Simulação dos comportamentos em deformação (a) e tensão(b) para o 
laminado S-CCF / PPS em um carregamento por cisalhamento 

(a) 
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(b) 

 
Fonte: Autor 

 

O coeficiente de segurança no provável início da fratura, baseado no critério de Tsai-

Wu, foi calculado e pode ser observado na Figura 72. A partir desta avaliação, pode-se 

observar que a fratura por cisalhamento tem uma maior probabilidade de se iniciar na região 

de contato do corpo de prova com o dispositivo e tende a se propagar posteriormente pela 

região do entalhe. Este resultado é concordante com as observações provenientes da avaliação 

fractográfica para este material, onde foi observado que a falha ocorre principalmente na 

ponta do entalhe, resultando em danos perpendiculares (intralaminar), mas também em falhas 

interlaminares nesta região, resultando na formação de delaminações ramificadas, 

apresentando um ponto de partida comum, validando esta simulação. 
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Figura 72 – Fator de Segurança do Corpo de Prova sob Cisalhamento. 

 
Fonte: Autor 

 

Com base na comparação entre os resultados experimentais, estudo fractográfico e das 

simulações envolvendo os esforços de tração, compressão e cisalhamento, pode-se observar 

que a presença de fibras curtas resultou em um efeito sinérgico ao compósito, viabilizando a 

utilização destas fibras, possibilitando a utilização de fibras de carbono recicladas em 

aplicações estruturais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir  que um compósito 

constituído de matriz de PPS com reforço de fibras de carbono contínua e descontínua pode 

ser processado por moldagem por compressão a quente. Com a utilização deste 

processamento, o compósito apresentou uma boa distribuição do reforço descontínuo quando 

da laminação envolvendo lâminas intercaladas de fibras contínuas e descontínuas. Desta 

forma, este trabalho pode ser extrapolado para a utilização de fibras curtas recicladas de 

carbono, auxiliando nas soluções envolvendo o reaproveitamento deste tipo de material. 

Ainda, baseando-se nos valores encontrados referentes aos esforços de tração, 

compressão e cisalhamento, conclui-se que o compósito S-CCF / PPS, apresenta uma redução 

destas propriedades mecânicas quando comparado ao compósito constituído somente com 

reforços contínuos, porém, esta redução foi menor que a esperada.  Desta forma, baseando-se 

no banco de dados das propriedades mecânicas levantadas nesta dissertação, pode-se ainda 

concluir que a utilização de fibras curtas combinadas com fibras contínuas é viável para 

aplicações que necessitam de um comportamento mecânico intermediário entre compósitos 

processados com fibras curtas e aqueles obtidos a partir de fibras contínuas.  

Os resultados obtidos a partir da análise por excitação por impulso do laminado S-CCF / 

PPS são similares aqueles encontrados a partir dos ensaios mecânicos realizados. Desta 

forma, conclui-se que esta técnica, não destrutiva, pode ser utilizada para a avaliação de 

propriedades como E e G, com a vantagem de utilizar pouca quantidade de amostra. Com a 

utilização das análises fractográficas, foi possível concluir que houve uma boa adesão entre a 

fibra e a matriz na região com fibras contínuas, porém foram encontradas regiões com fibras 

expostas provenientes da presença de fibras descontínuas. Foi possível também determinar 

alguns aspectos de falha no laminado, porém, estes são similares aqueles encontrados quando 

da utilização de compósitos constituídos apenas de fibras contínuas, indicando que a 

utilização de fibras descontínuas não prejudica a propagação da trinca após os carregamentos 

mecânicos avaliados neste estudo.  

Considerando as simulações utilizadas, verificou-se que o modelo considerado neste 

trabalho permite, com uma boa precisão, a obtenção da resposta do material sob esforços de 

tração, compressão e cisalhamento dentro do regime elástico, além de prever com um desvio 

médio de 9%, o início da falha do material. Com o atual banco de dados levantado, podem ser 
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realizadas simulações de peças utilizando um laminado de S-CCF / PPS carregadas com 

esforços simples. 

 

5.2 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir do presente trabalho tem-se como sugestão para trabalhos futuros os seguintes 

temas: 

A partir do desenvolvimento desta dissertação de mestrado, sugere-se como temas de 

trabalhos futuros: 

 Realizar ensaios de impacto com o objetivo de analisar a tenacidade do 

laminado; 

 Verificar a influência de fibras descontínuas com comprimentos subcríticos nas 

propriedades mecânicas do laminado; 

 Realizar ensaios de fadiga para a determinação da curva S-N e, deste modo, 

possibilitar a realização de qualquer tipo de simulação utilizando um laminado 

de S-CCF / PPS; 

 Avaliar a influência do intemperismo ambiental nas propriedades mecânicas 

destes laminados; 

 Estudar a utilização de outras frações volumétricos envolvendo fibras curtas; 

 Realizar estudos de caso para verificar possíveis aplicações deste material na 

indústria. 
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