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RESUMO 

 Este trabalho mostra o estudo fractográfico de superfícies de fratura 

resultantes de carregamentos estáticos em tração e compressão de compósitos 

termoplásticos de polipropileno (PP) e de poli(propileno-co-etileno) (PP-PE) 

reforçados com fibras de carbono (FC) contínuas. A matriz de PP-PE foi modificada 

por dois agentes denominados de AM1 (contendo o compatibilizante, anidrido 

maleico) e de AM2 (contendo um agente elastomérico), respectivamente. Assim, 

quatro diferentes laminados foram analisados - FC/PP, FC/PP-PE, FC/PP-PE(AM1) 

e FC/PP-PE(AM2). Análises por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por 

estereoscopia óptica das superfícies de fratura e análises reológicas das matrizes 

poliméricas foram realizadas. As análises de MEV evidenciaram os aspectos 

fractográficos das superfícies de fratura e permitiram avaliar a adesão interfacial 

fibra/matriz. A fraca adesão é indicada pela presença de impressões de fibras nas 

regiões ricas em matriz e superfícies de fibras totalmente desprotegidas de matriz 

polimérica. Estas observações foram mais evidentes para os laminados de FC/PP, 

FC/PP-PE e FC/PP-PE(AM2). Por outro lado, a adesão mais consistente é 

observada no laminado FC/PP-PE(AM1), atribuída à presença do anidrido maleico, 

que favoreceu uma boa interação entre os constituintes deste laminado. Estas 

observações são concordantes com resultados de ensaios mecânicos de tração e 

de compressão disponíveis na literatura, para esses mesmos laminados. Os 

resultados das análises reológicas mostram que as viscosidades para estas 

matrizes poliméricas não influenciaram o molhamento do reforço.  

Palavras-chave: Fractografia, Compósito termoplástico, Fibra de carbono, PP, PP-

PE. 



 

ABSTRACT 

This work shows the fractographic study of fracture surfaces resulting from 

static loadings in tension and compression of thermoplastic composites based on 

polypropylene (PP) and poly(propylene-co-ethylene) (PP-PE) reinforced with 

continuous carbon fibers (CF). The PP-PE matrix was modified by two agents called 

AM1 (containing maleic anhydride) and AM2 (containing an elastomeric agent), 

respectively. Thus, four different laminates were analyzed - CF/PP, CF/PP-PE, 

CF/PP-PE(AM1) and CF/PP-PE(AM2). Scanning electron microscopy (SEM) and 

optical stereoscopy of the fracture surfaces and rheological analyses of the polymeric 

matrices were performed. SEM analyses showed the fractographic aspects of the 

fractured surfaces and allowed to evaluate the fiber/matrix interfacial adhesion. The 

poor adhesion is indicated by both the presence of fiber impressions on the matrix 

rich regions and fiber surfaces totally unprotected of polymeric matrix. These 

observations were more evident for the CF/PP, CF/PP-PE and CF/PP-PE(AM2) 

laminates. Moreover, the more consistent adhesion is observed for the CF/PP-

PE(AM1) laminate, attributed to the maleic anhydride presence, that favored a good 

interaction between the constituents of this laminate. These observations are 

consistent with the results of mechanical tests of tension and compression available 

in the literature for the same laminates. In this case, the rheological results show that 

the viscosity of the polymeric matrices did not influence the reinforcement wetting.  

 

Keywords: Fractography, Thermoplastic composite, Carbon fiber, PP, PP-PE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais, os materiais compósitos poliméricos estruturais estão sendo 

introduzidos na indústria, destacando-se: a aeronáutica, espacial, automobilística e 

esportiva, devido às elevadas propriedades de rigidez, resistência mecânica, vida 

em fadiga, resistência à corrosão e baixa condutividade térmica, associadas à baixa 

massa específica dessa classe de materiais. Características essas que permitem 

maior flexibilidade no desenvolvimento de projetos, no processamento e na 

fabricação de peças e componentes de diferentes dimensões e geometrias 

complexas, e que atendem a rígidos requisitos de desempenho estrutural em serviço 

(MORGAN et al., 2001; FERABOLI, MASINI, 2004; SOUTIS, 2005; ROESELER, 

SARH, KISMARTON, 2007; SAVAGE, 2010; REZENDE, COSTA, BOTELHO, 2011).  

Muito se reporta das inúmeras aplicações desses materiais e o ganho de 

diversos fatores agregados, o que, a princípio, pode causar a impressão de que 

essa classe de materiais de engenharia é nova. Porém, os materiais compósitos são 

antigos e têm sua origem na própria natureza. A madeira é um dos mais clássicos 

exemplos dessa classe de materiais e, consequentemente, ainda muito utilizada. Na 

realidade, a madeira é composta por feixes de fibras de celulose flexíveis e 

resistentes, embebidos por um material natural rígido, conhecido por lignina. Nesse 

sentido, o conceito moderno de reforçar os sistemas poliméricos, termorrígidos ou 

termoplásticos, com fibras contínuas de vidro, aramida ou carbono, por exemplo, 

para produzir um compósito manufaturado, foi baseado na estrutura proveniente do 

bambu (MORGAN et al., 2001; CORREA et al., 2003; CALLISTER, 2008).  

O material compósito é normalmente processado simultaneamente com a 

obtenção do produto desejado, por meio da utilização de técnicas de fabricação 

apropriadas à sua aplicação. A adequada escolha da técnica de processamento visa 

consolidar o laminado de acordo com a orientação das camadas de fibras, definida 

no projeto do componente (JANG, 1994; CÂNDIDO, ALMEIDA, REZENDE, 2000; 

EDWARDS, 2004; REZENDE, COSTA, BOTELHO, 2011; WANG, ZHENG, ZHENG, 

2011).  

Os materiais compósitos apresentam fases quimicamente distintas, separadas 

por uma interface. Usualmente, são constituídos de duas fases, matriz e fase 

dispersa ou reforço. A fase dispersa, com maior resistência mecânica, contribui para 

a resistência do compósito à solicitação mecânica. Já a matriz, relativamente menos 



13 

resistente, tem a função de proteger, transportar e distribuir a carga aplicada ao 

reforço. A interface formada entre ambas as fases se comporta de tal forma que, em 

toda a sua extensão, o carregamento é transferido da matriz para o reforço 

(CORREA et al., 2003; LEVY NETO, PARDINI, 2006; CALLISTER, 2008). 

Normalmente, os materiais compósitos poliméricos são obtidos a partir da 

necessidade de melhorar características mecânicas, como tenacidade, rigidez, 

resistência às condições ambientais e elevadas temperaturas, para produzir peças 

ou componentes com menor massa específica e resistência suficiente para suportar 

cargas adequadas à finalidade da aplicação (LEVY NETO, PARDINI, 2006; 

MARINUCCI, 2011; FRIEDRICH, ALMAJID, 2013). 

A utilização de compósitos poliméricos estruturais tem um destaque diferenciado 

na indústria aeronáutica, por esses conferirem menor peso, maior economia de 

combustível e menor custo operacional, mas sem comprometer a segurança em voo 

das aeronaves (REZENDE, COSTA, BOTELHO, 2011; KAKO, ROTH, 2015). Nos 

dias atuais, já é uma realidade a operação de aeronaves de transporte comercial 

com boa porcentagem em massa de materiais compósitos poliméricos e futuramente 

estará em mais 50% da massa estrutural da aeronave (SOUTIS, 2005; MRZOVA, 

2013; REN, XIANG, ZHENG, 2015).  

Este trabalho envolve a utilização de compósitos poliméricos reforçados com 

fibras contínuas que, de modo geral, podem ser divididos em quatro gerações. Na 

primeira geração, têm-se os compósitos produzidos com resinas termorrígidas 

reforçadas com fibras de vidro; na segunda, os baseados em resinas termorrígidas 

com fibras de carbono; na terceira, os compósitos termoplásticos reforçados com 

fibras de vidro e na quarta e última, os compósitos termoplásticos com fibras de 

carbono (LEVY NETO, PARDINI, 2006; MARINUCCI, 2011; REZENDE, COSTA, 

BOTELHO, 2011). 

Nesse sentido, os compósitos de matriz termoplástica reforçada com fibras 

contínuas vêm ocupando um espaço cada vez maior no segmento industrial, como 

materiais que proporcionam elevado desempenho estrutural e propriedades 

mecânicas similares ou superiores às obtidas com os compósitos termorrígidos. De 

modo geral, os compósitos termoplásticos são produzidos com menores ciclos de 

fabricação, podendo ser prensados a quente ou consolidados em autoclave em 

múltiplas formas complexas (NOGUEIRA, MARLET, REZENDE, 1999; 

FERNÁNDEZ, BLAS, FRÖVEL, 2003; MARQUES, et al., 2010). Sua utilização 
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possibilita, também, uma maior integração de componentes por diferentes técnicas 

de soldagem, reduzindo o número de fixações por rebites, prendedores ou 

parafusos, com menores valores de peso ao final da montagem e de custo total de 

fabricação do conjunto montado (VODICKA, 1996; PETERS, 1998; MANZUMDAR, 

2001; STAVROV, BERSEE, 2005; AHMED, et al., 2006; DUBÉ, et al., 2007; 

MARQUES, et al., 2010; COSTA, et al., 2012).  

Outra característica apresentada pelos compósitos termoplásticos, quando 

comparados aos termorrígidos, é a capacidade de absorver a energia de impacto de 

modo mais eficiente, minimizando o efeito do dano, por meio do comportamento 

viscoelástico da matriz. Isso confere ao material maior tenacidade à fratura, 

contribuindo para a redução e a propagação da falha por delaminação na vida em 

serviço. Entre os polímeros termoplásticos empregados no processamento de 

compósitos estruturais, para uso em intervalos de temperaturas mais amplos (por 

exemplo, de -52ºC a 120ºC), pode-se citar o poli(sulfeto de fenileno) (PPS), a 

poli(éter-imida) (PEI), a poli(éter-éter-cetona) (PEEK), a poli(éter-cetona-cetona) 

(PEKK), o policarbonato (PC) e a polisulfona (PSU). Para emprego em outros 

intervalos de temperaturas (por exemplo, entre -10ºC e 130ºC), pode-se citar a 

utilização do polipropileno (PP), uma vez que sua temperatura de transição vítrea se 

encontra na faixa de 4ºC a 12ºC e a temperatura de fusão na faixa de 165ºC a 

175ºC; o polietileno (PE), com temperatura de fusão 110ºC a 135ºC e transição 

vítrea em torno de -120ºC e o poli(cloreto de vinila) (PVC), com temperatura de 

fusão de 273ºC e transição vítrea na faixa de 60ºC a 80ºC. Enquanto que, os 

reforços de fibras podem ser, por exemplo, de carbono, vidro e aramida, na 

configuração de cabos ou tecido (BOYE, LUA, YUE, 1993; ROBROEK, 1994; BIGG, 

1995: cap. 7; HOU, YE, MAI, 1997; HOU, YE, LEE, 1998; MANO, MENDES, 1999; 

COSTA, 2006).   

Apesar dos materiais compósitos apresentarem interessantes vantagens, quando 

comparados aos materiais convencionais são susceptíveis à presença de defeitos e 

danos na estrutura do laminado, que podem acontecer por características de projeto 

ou gerados durante as etapas de fabricação do laminado ou causados 

acidentalmente por energias de impactos resultantes das atividades em serviço. Os 

defeitos podem suceder em forma de descontinuidade na camada, porosidades, 

vazios, entalhes, trincas, regiões ricas em matriz, desalinhamento e ondulação de 

fibras, descolamento na interface fibra/matriz, delaminações ou ocasionados pela 



15 

degradação ambiental (PAIVA, MAYER, REZENDE, 2003; LIEBIG et al., 2015; 

LIANG et al., 2015). Nesse último caso, a exposição do material compósito a 

condições ambientais severas, tais como: elevadas temperaturas, altas 

porcentagens de umidade relativa do ar, ou a combinação desses dois fatores e/ou a 

exposição à radiação ultravioleta, contribui para aumentar significativamente o efeito 

da degradação das características físicas e químicas do polímero, reduzindo, 

consequentemente, as propriedades mecânicas do laminado compósito (COSTA, 

REZENDE, ALMEIDA, 2005; MOUZAKIS, ZOGA, COSTAS, 2008; SETHI, RAY, 

2015; RAY, RATHORE, 2014).    

Os danos podem também ser provocados por cargas de impacto sobre o 

laminado, onde a intensidade relativa para a ocorrência do modo de falha depende 

do nível de energia solicitado. Assim, um impacto considerado de baixo nivel de 

energia pode ocasionar a formação de trincas não visíveis; enquanto que o impacto 

de média energia resulta no esmagamento local da superfície do laminado e provoca 

o surgimento de trincas internas, delaminações e ruptura de fibras e, por fim, o 

impacto de elevada energia produz delaminações e perfuração das camadas do 

laminado (HAWYES, CURTIS, SOUTIS, 2001; PAIVA, MAYER, REZENDE, 2003; 

NING et al., 2007; MATADI BOUMBIMBA et al., 2015; ZHONG, JOSHI, 2015). Nem 

sempre a irregularidade é perceptível em uma inspeção visual, mas pode 

comprometer significativamente a resistência do compósito pela ação de 

mecanismos de danos, o que pode induzir a estrutura do material ao colapso, 

quando submetido a um carregamento mecânico. 

Mediante o expressivo avanço na utilização da classe de materiais compósitos 

poliméricos de engenharia e o contínuo cuidado com a segurança de sua utilização, 

é crescente o investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de materiais 

compósitos, considerando os critérios para a correta seleção de materiais utilizados 

em projeto de componentes estruturais e das técnicas de processamento. Aliados a 

isto, são crescentes os estudos analíticos detalhados de áreas danificadas, onde 

seja possível avaliar as causas da origem e propagação do dano, com o intuito de 

gerar orientações quanto à otimização de projeto e processamento de componentes. 

Porém, todos esses cuidados não asseguram que defeitos e danos possam estar 

ausentes na estrutura do material (REZENDE, 2007).  

Em face disso, a análise de falhas por meio da técnica fractográfica está sendo 

reconhecida como uma ferramenta de fundamental importância, para determinar a 



16 

sequência de eventos de falhas e confirmar ou remover todas e quaisquer suspeitas 

sobre os modos de falha ocorridos no material compósito. A análise está sempre 

correlacionada com a estrutura/propriedade dos compósitos, incluindo a resistência 

e as condições de carregamento a que foi submetido o material (REZENDE, 2007).  

No entanto, na busca bibliográfica realizada neste estudo pode-se verificar que a 

maioria dos estudos fractográficos é referente a compósitos de matriz termorrígida, 

mais especificamente, compósitos à base de fibra de carbono/resina epóxi, sendo 

encontrados poucos trabalhos envolvendo estudos fractográficos de compósitos 

termoplásticos e nenhum estudo utilizando compósitos de fibra de carbono/PP ou 

PP-PE (PURSLOW, 1987; DESHMANE et al., 2007; FRANCO, GRAÇA, SILVA, 

2008; BONHOMME et al.,2009; FRANCO et al., 2009;; CAMPOS, 2010; VINOD et 

al., 2010; VACCHE et al., 2011; KUMAR et al., 2012; CÂNDIDO et al., 2012; 

BIENIAŚ, OSTAPIUK, SUROWSKA, 2012; CÂNDIDO et al., 2014; OPELT et al., 

2015a). 

 

1.1 Motivação  

 

Diante do exposto, a realização deste estudo teve como motivação o desafio de 

ampliar o conhecimento na área de fractografia aplicada a compósitos poliméricos 

termoplásticos, considerando o crescente desenvolvimento e a aplicação desta 

classe de materiais compósitos nas diferentes engenharias.  

No atendimento deste desafio, este estudo buscou o esclarecimento dos modos 

de falhas observados em compósitos de fibra de carbono/PP e fibra de carbono/PP-

PE, ensaiados em carregamentos estáticos de tração e compressão, em um estudo 

anterior realizado por NOGUEIRA (2004). Para isto, foi feita a correlação dos modos 

de falhas observados com as características dos materiais constituintes e com as 

interfaces observadas. 

A execução deste estudo baseou-se na habilidade não só de correlacionar os 

resultados das análises fractográficas com os modos de falha observados, mas 

também na capacidade de descrever cada um dos aspectos fractográficos 

característicos observados e interpretar os resultados de modo satisfatório. Neste 

caso, foi indispensável a realização da análise da superfície de fratura do compósito 

pela técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV). Esse exame consiste na 

captura de imagens de amostras convenientemente preparadas para auxiliar no 
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reconhecimento do local de início da falha, mecanismo de dano atuante, verificação 

da influência de anormalidades presentes no material, ação de efeitos ambientais e 

identificação dos aspectos da fratura no compósito (REZENDE, 2007; 

GREENHALGH, 2009).  

  

1.2 Objetivo  

 

O objetivo deste trabalho é avaliar, detalhadamente, as superfícies de fratura de 

laminados compósitos de fibras de carbono impregnados com matrizes de PP e de 

copolímeros de PP-PE, submetidos a ensaios estáticos de tração e compressão 

para identificar os aspectos fractográficos revelados na fratura do material, assim 

como verificar se o surgimento dos mesmos depende da integridade estrutural do 

compósito ou da qualidade da adesão na interface fibra/matriz.  

 

1.3 Metodologia  

 

As principais etapas deste trabalho estão apresentadas no fluxograma da Figura 

1(b) e consistem no estudo de superfícies de fratura de laminados compósitos 

termoplásticos de matrizes de PP e PP-PE, reforçadas com fibras de carbono 

contínuas. Os corpos de prova selecionados são oriundos de campanhas de ensaios 

de um estudo anterior, executado por NOGUEIRA (2004), que realizou o 

processamento de laminados de fibras de carbono impregnados com quatro 

diferentes matrizes poliméricas à base de PP e de copolímeros de PP-PE. No 

estudo realizado por NOGUEIRA (2004), os laminados foram submetidos a 

caracterizações mecânicas e térmicas.   

O critério adotado no presente estudo, para a seleção das superfícies de fratura, 

baseia-se nos valores máximo e mínimo encontrados por NOGUEIRA (2004), para 

cada conjunto de corpos de prova ensaiados em tração e compressão, à 

temperatura ambiente. Os corpos de prova selecionados foram inicialmente 

inspecionados visualmente e, em seguida, pela técnica de estereoscopia óptica para 

identificar, de maneira prévia, os modos de falha atuantes e verificar a possível 

presença de irregularidades superficiais ou descontinuidades na estrutura do 

compósito. As informações obtidas foram registradas, fotografadas e 

complementadas com dados técnicos, relativos aos materiais constituintes, 
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configuração do laminado, características do processo de fabricação utilizado e 

condições do carregamento mecânico aplicado ao laminado compósito, antes de 

preparar as amostras para análise por MEV. 

Com o estudo fractográfico por MEV, foram identificados os aspectos que 

levaram o material à falha; estudada a região interfacial; feita a correlação entre os 

aspectos fractográficos encontrados com as características do processo de 

manufatura e avaliada a qualidade dos compósitos. 

E para um melhor entendimento dos aspectos fractográficos observados por 

microscopia eletrônica de varredura, análises reológicas dos filmes foram realizadas 

com o intuito de conhecer o comportamento da viscosidade complexa das matrizes 

poliméricas em função do aumento da temperatura, correlacionando-o com os 

aspectos observados. 

 

Figura 1- Fluxograma esquemático das etapas envolvidas neste trabalho. (a) 
detalhamento das matrizes termoplásticas utilizadas nos laminados estudados. (b) etapas 

abordadas no presente trabalho. 

 

Fonte: (AUTORA).  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho foi elaborado em etapas construídas de forma sistêmica. 

Além deste capítulo de introdução, este texto apresenta mais quatro capítulos. 
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No Capítulo 2, Revisão da Literatura, é apresentada uma revisão sobre 

materiais compósitos e, de modo mais específico, os de matriz termoplástica. Assim 

como, o papel da interface na composição final do material compósito, a técnica de 

processamento dos corpos de prova avaliados nesta dissertação e os princípios da 

ferramenta denominada fractografia, com o intuito de mapear os eventos que 

levaram os materiais à fratura. 

No Capítulo 3, Materiais e Procedimento Experimental, encontra-se de 

maneira detalhada a origem dos materiais analisados nesta dissertação, todo o 

procedimento experimental de preparação das amostras e dos ensaios mecânicos 

que geraram as superfícies de fratura e a metodologia utilizada para a 

caracterização e análise das superfícies de fratura. 

O Capítulo 4, Resultados e Discussão, apresentada os resultados 

experimentais obtidos com o auxílio das técnicas de estereoscopia óptica, reologia e 

MEV, com o intuito de evidenciar os aspectos fractográficos para correlacioná-los 

com as características dos laminados.  

No Capítulo 5 são apresentas as Conclusões, seguido por algumas 

Sugestões para Trabalhos Futuros, no Capítulo 6. 

E finalizando, o Capítulo 7 exibe os títulos dos Trabalhos Técnicos-

Científicos gerados a partir dos resultados obtidos nesta dissertação. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Materiais compósitos 

 

Há registros já nos anos de 1950 do emprego do termo material compósito no 

vocabulário dos pesquisadores da área de materiais. Porém, somente a partir dos 

anos de 1960 é que essa classe começou a ser difundida. Esse complexo sistema 

multifásico é difícil de ser definido, mas possui ampla aplicação na engenharia do 

cenário atual. Uma das definições aceitas considera que um material compósito 

pode ser entendido como todo e qualquer material formado pela combinação 

racional de dois ou mais tipos de materiais constituintes, insolúveis entre si, 

diferentes na forma e composição química, cujas propriedades são aprimoradas ou 

apenas equilibradas, em comparação às propriedades presentes nos componentes 

isolados. Esses materiais, quando observados microscopicamente, apresentam 

fases heterogêneas e distintas interfaces (REZENDE e BOTELHO, 2000; 

CALLISTER, 2008; WANG, ZHENG, ZHENG, 2011). 

Os materiais compósitos são empregados em diversos segmentos do setor 

produtivo industrial, especialmente nas indústrias aeronáutica, espacial e 

automobilística, em busca de redução de peso em relação aos metais, associados à 

preservação da rigidez e resistência mecânica do componente em serviço, 

capacidade de preservação de suas propriedades individuais, em conformidade com 

a atribuição estrutural e reciclabilidade. Combinação essa que resulta em uma 

considerável economia nos custos com combustível, por exemplo, de veículos 

mecânicos aéreos (ZAGAINOV; LOZINO-LOZINSKY, 1996; LEVY NETO, PARDINI, 

2006; REZENDE, COSTA, BOTELHO, 2011).   

Os materiais compósitos são formados, em sua maior parte, por reforços, nas 

formas de fibras ou partículas, embebidas em uma matriz de natureza metálica, 

cerâmica, carbonosa ou polimérica. Como exemplo de reforço convencional, pode-

se citar o de natureza lignocelulósica, que confere maior resistência à deterioração 

ambiental, melhor estabilidade dimensional e a possibilidade de obtenção de perfis 

diversificados (SCHWARTZ, 1997; CORREA et al., 2003).  

As propriedades e o desempenho estrutural resultantes desses materiais estão 

diretamente relacionados às propriedades das fases constituintes (reforço e matriz), 

quantidade, geometria e disposição do reforço, sequência de empilhamento das 
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camadas e características da interface reforço/matriz (MAYER, 2003; LEVY NETO, 

PARDINI, 2006; CALLISTER, 2008; MARINUCCI, 2011). 

Os compósitos reforçados com fibras contínuas ou descontínuas são muito 

importantes do ponto de vista tecnológico e têm como principais objetivos aumentar 

a resistência e/ou rigidez do material em relação ao seu peso. Porém, suas 

propriedades mecânicas também dependem da intensidade da carga aplicada e 

transmitida pela matriz, orientação, concentração e distribuição das fibras. A fase 

dispersa pode se apresentar na forma de partículas, whiskers e fibras. Os whiskers 

são monocristais finíssimos com elevado grau de perfeição cristalina e, em princípio, 

livres de defeitos. As fibras e as partículas podem ser amorfas ou policristalinas, 

sendo que as fibras apresentam uma relação entre o comprimento e o diâmetro 

muito superior a 1, ao contrário do observado nas partículas (IGUCHI et al., 1982; 

MONTEIRO et al., 2006; CASARIL, et al., 2007; CALLISTER, 2008).  

Entre os vários tipos de reforços disponíveis, as fibras podem ser consideradas o 

melhor agente de reforço, quando a principal função é aprimorar as propriedades 

mecânicas do material que compõe a matriz. As fibras mais comuns são as de 

carbono, vidro e aramida e o que determina seu uso depende de parâmetros como 

aplicação, custo, desempenho e durabilidade. São também utilizados reforços, tais 

como: boro, alumina e carbeto de silício, porém são mais limitados (LEVY NETO, 

PARDINI, 2006; WANG et al., 2011; MARINUCCI, 2011). 

Com relação às matrizes, material contínuo não orientado, as mais utilizadas são 

as de origem polimérica e metálica, devido à ductilidade, o que não impede também 

a utilização de matrizes cerâmicas, desde que a mesma possua algum agente 

modificador para melhorar a sua tenacidade à fratura (LEVY NETO, PARDINI, 2006; 

WANG, ZHENG, ZHENG, 2011; MARINUCCI, 2011).  

As propriedades finais dos compósitos estão diretamente direcionadas às 

propriedades das matrizes, que por sua vez também definem a escolha da técnica 

de processamento e seus parâmetros. Sabe-se que, as propriedades mecânicas, 

principalmente no sentido longitudinal, dependem do tipo de reforço escolhido, mas 

a funcionalidade da matriz não pode ser excluída, pois esta é responsável pela 

junção do reforço e atua como meio por onde a tensão aplicada é transmitida e 

distribuída para o reforço. Sua viscosidade garante o sucesso ou o fracasso da 

impregnação do reforço. No caso de compósitos com fibras contínuas, a matriz 

protege as fibras contra danos superficiais, capazes de separar as fibras e, em 
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virtude de sua dureza e plasticidade, a matriz previne a propagação de trincas de 

uma fibra para outra, evitando uma falha catastrófica. Outra importante função da 

matriz está relacionada à preservação das fibras contra a degradação por efeitos 

ambientais e químicos. E é fundamental que as forças de ligação presentes entre o 

reforço e a matriz sejam suficientes para minimizar o arrancamento do reforço (LEVY 

NETO, PARDINI, 2006; WANG, ZHENG, ZHENG, 2011; MARINUCCI, 2011).  

Alguns dos fatores que devem ser considerados para uma correta escolha da 

matriz refere-se ao seu desempenho, seja esse, estrutural ou não, militar ou 

comercial; intensidade e direção do carregamento que será exigido em serviço; 

condições ambientais e de atmosfera; necessidade de boas propriedades elétricas, 

ópticas, entre outros parâmetros que podem ser averiguados, dependendo da 

aplicação final do compósito. Também se deve considerar o modo de 

processamento e, por último, e não menos importante, o custo-benefício (REZENDE 

e BOTELHO, 2000; LEVY NETO, PARDINI, 2006; WANG, ZHENG, ZHENG, 2011; 

MARINUCCI, 2011). 

De modo geral, uma matriz deve apresentar maior resistência, durabilidade e 

baixo custo, por outro lado o reforço deve contribuir com elevada resistência 

mecânica, condutividade térmica e elétrica e rigidez (REZENDE e BOTELHO, 2000; 

LEVY NETO, PARDINI, 2006; WANG, ZHENG, ZHENG, 2011; MARINUCCI, 2011). 

O sistema de matriz polimérica, alvo deste trabalho, é o componente que define a 

aplicação do compósito, em função de suas propriedades térmicas e facilidade de 

fabricação, é complexo e algumas vezes formado por mais de um polímero. Sugere-

se que a escolha do polímero seja baseada em suas características mecânicas, 

dielétricas, de temperatura de serviço, de facilidade de processamento e de 

antienvelhecimento. E, quando necessário, seu desempenho pode ser melhorado 

por meio da adição de agentes modificadores, de cura, diluentes, tenacificantes e 

pigmentos (HULL, CLYNE, 1996; LEVY NETO, PARDINI, 2006; WANG, ZHENG, 

ZHENG, 2011). 

As matrizes poliméricas são classificadas em termorrígidas e termoplásticas. 

Resinas epóxi, fenólica e poliéster insaturado são exemplos de matrizes 

termorrígidas. Em se tratando de termoplásticas, têm-se os seguintes exemplos: 

poliamida, PSU, PP, PE, PVC, entre outros e são introduzidas no compósito em pó, 

filme, fibras ou grânulos. Nesta classe de polímeros, ocorrem preponderantemente 
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transformações físicas durante o processamento (PAIVA, 2001; LEVY NETO, 

PARDINI, 2006; MARINUCCI, 2011). 

 

2.2 Compósitos poliméricos estruturais 

 

Os compósitos poliméricos estruturais são aqueles formados por uma matriz 

reforçada por fibras contínuas de carbono, vidro ou aramida. Esses apresentam 

boas características, quando comparados aos metais, tais como elevados valores de 

resistências e módulos específicos, resistência à fadiga, tolerância ao dano 

mecânico, amortecimento, boa resistência à abrasão, boas propriedades elétricas e 

magnéticas, resistência à corrosão, baixa massa específica (<2 g/cm3), facilidade de 

processamento, anisotropia e maior versatilidade em projetos de componentes 

complexos. Porém, ainda apresentam pontos que precisam ser melhorados, tais 

como a automação e a mecanização dos processos de fabricação, a variação das 

propriedades do material em função da orientação das fibras e a susceptibilidade 

aos parâmetros de processamento (HULL, CLYNE, 1996; PETERS, 1998; PARDINI, 

2000; MAZUMDAR, 2002; WANG, ZHENG, ZHENG, 2011).  

Nesta classe de compósitos, os reforços são contínuos e podem se apresentar 

em diferentes tipos de arranjos, nas formas de fitas, tecidos e mantas. Deve-se 

atentar à seleção apropriada do tipo, quantidade e orientação das fibras, para a 

obtenção de produtos compósitos com as propriedades e características desejadas 

no desenvolvimento do projeto. (FRANCO, 2003; MAYER, 2003). O reforço de fibra 

tem influência principal sobre a propriedade de resistência à tração, enquanto que o 

sistema de matriz domina as propriedades de compressão e de cisalhamento do 

compósito. Os compósitos poliméricos estruturais utilizam reforços com fibras 

contínuas com fração volumétrica elevada (50-60%), para obter o melhor 

desempenho mecânico em serviço (HULL, CLYNE, 1996; SCHWARTZ, 1997; 

PETERS, 1998; MAZUMDAR, 2002). 

A anisotropia dos materiais compósitos laminados, característica que confere 

distintas propriedades físicas por toda a extensão de diferentes direções do material, 

é caracterizada pela arquitetura das camadas, ou seja, a configuração do reforço na 

matriz, previamente definida para o processamento do laminado. Assim, a 

ordenação das camadas de reforço no interior da matriz está diretamente ligada ao 

processo de fabricação do compósito. Isso define quais os possíveis tipos de 



24 

defeitos que podem ocorrer no material e a interferência relativa de cada um sobre o 

desempenho do compósito (HULL, CLYNE, 1996; PETERS, 1998; MAZUMDAR, 

2002). 

Os compósitos estruturais podem ser obtidos por meio de diferentes processos 

de fabricação, sendo que o processamento de compósitos poliméricos 

termoplásticos de aplicação estrutural, alvo deste trabalho, faz uso extensivo da 

técnica de processamento conhecida como moldagem por compressão a quente, 

devido à facilidade de obtenção e baixo custo operacional, quando comparado a 

outros processos, tais como autoclave e extrusão.  

As fibras de carbono apresentam uma diversidade de propriedades mecânicas e 

físicas, entre elas, maiores valores de rigidez e resistência, à temperatura ambiente 

e facilidade para assumir formas complexas. Propriedades essas, que minimizam 

suas vulnerabilidades, como comportamento frágil, susceptibilidade a ambientes 

úmidos e oxidação a temperaturas elevadas (acima de 400ºC). Seu uso baseia-se 

no desempenho mecânico e não no custo, uma vez que são relativamente de maior 

custo. Sendo assim, são utilizadas em sua grande maioria em compósitos 

avançados (BEBER, CAMPOS, CAMPAGNOLO, 1999; FIORELLI, 2002;). 

De modo geral, em se tratando de custo, as fibras de vidro são as mais 

utilizadas, quando comparadas com as de carbono, pois apresentam boa resistência 

mecânica, baixo coeficiente de expansão térmica e facilidade de processamento. No 

entanto, tendem a ser mais vulneráveis a ataques químicos e físicos, podem causar 

efeitos abrasivos nos equipamentos de processamento, possuem maior densidade e 

na maioria dos casos, um baixo desempenho interfacial (FREIRE; MONTEIRO; 

CYRINO, 1994). 

As fibras de aramida apresentam elevadas resistências à tração, impacto e a 

altas temperaturas, excelente módulo elástico, rigidez, baixa densidade. No entanto, 

são suscetíveis à umidade e à temperatura. Sabendo-se que, seus compósitos estão 

sujeitos à degradação, devido à ação química, à radiação ultravioleta e à umidade 

(BERNARDI, 2003; CARDOSO et al., 2011). 

 

2.3 Interface fibra/matriz em materiais compósitos 

 

Existem basicamente três fases físicas presentes nessa classe de materiais, 

ilustradas na Figura 2. A matriz, fase contínua; o reforço disperso e embebido na 



25 

INTERFACE 

INTERFASE 

matriz e a interface. Em alguns casos, tem-se a presença de uma região interfacial 

entre o reforço e a matriz, denominada de interfase. Essa região possui 

propriedades físicas e químicas diferentes das fases vizinhas, cuja morfologia e 

estrutura têm um impacto direto no comportamento mecânico do compósito 

(JOHANNA et al., 2015). 

A interfase pode ser construída de modo intencional pela aplicação ou formação 

de uma camada bem fina de polímero ou desenvolvida espontaneamente por 

interações entre fibra/matriz (NOHARA et al., 2007). 

 

Figura 2 - Diagrama esquemático de um material compósito, ilustrando os conceitos de 
interfase e interface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BURAKOWSKI e REZENDE (2001). 

 

A interface fibra/matriz é considerada o terceiro componente do material 

compósito e está localizada entre duas fases coexistentes em um sistema de fases 

diferentes. Esta é mais amplamente definida como um plano contínuo, que atua 

como um contorno entre o reforço e a matriz. É o componente-chave diretamente 

ligado à adesão entre esses materiais e, por conseguinte, considerada a terceira 

fase constituinte do compósito. Já a região interfacial é definida por uma região de 

espessura finita, com início na interface e que se prolonga para dentro da matriz. 

Essa região possui propriedades diferentes da matriz e do reforço e, se 

adequadamente formada, pode resultar em uma boa consolidação do compósito, 

refletindo em um bom comportamento mecânico do artefato final (JANG, 1994; 

BURAKOWSKI, REZENDE, 2001; REZENDE, COSTA, BOTELHO, 2011; WANG, 

ZHENG, ZHENG, 2011).  

As características da interface dependem da configuração do laminado, 

qualidade da adesão fibra/matriz e propriedades físicas e químicas de ambos os 
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constituintes. Se a adesão na interface entre fibra e matriz é fraca, o descolamento 

da fibra é favorecido e o compósito apresenta baixas resistência e rigidez, com 

maiores limitações para suportar grandes cargas estáticas, pois a transferência de 

esforços entre o reforço e a matriz é deficiente. No entanto, quando a adesão na 

interface é forte, este aspecto propicia uma eficiente transferência de esforços entre 

o reforço e a matriz e influencia de maneira positiva a resistência, rigidez e 

comportamento de falha do compósito, além de proteger os reforços contra ataques 

de agentes ambientais. Porém, nessa condição, o compósito torna-se mais 

susceptível a danos por impacto, com possível comprometimento da resistência à 

fratura do material (BURAKOWSKI, REZENDE, 2001). 

No início da era dos materiais compósitos, o que se buscava era criar materiais 

com uma fraca interface fibra/matriz, pois se acreditava que a trinca se propagaria 

pela matriz frágil e chegaria à superfície da fibra e que a mesma se descolaria da 

matriz, absorvendo essa energia. Caso contrário, a propagação seria diretamente 

através das fibras, levando à falha catastrófica. Em alguns casos, essa teoria até 

pode ser aplicada para compósitos termorrígidos, mas, no caso de matrizes 

termoplásticas, esse conceito não é aplicável, pois essa classe de polímeros é 

capaz de dissipar energia dentro da própria matriz (COGSWELL, 1992).  

Sabe-se que, a matriz e a fibra possuem suas características particulares, porém 

a existência de interface faz com que os papéis da matriz e da fibra tornem-se 

independentes e interdependentes, uma vez que a soma de suas propriedades 

confere as características do compósito final. Desta maneira, todos os eventos que 

ocorrem na interface refletem as mudanças das propriedades e o processamento 

dos compósitos, tais como: resistência à corrosão e propriedades reológicas 

(WANG, ZHENG, ZHENG, 2011). 

Como já citado, alguns autores definem interface como um plano 

bidimensional, que une o reforço e a matriz por um determinado mecanismo de 

adesão com espessura “zero” (NAHORA et al., 2004; CALLISTER, 2008; WANG, 

ZHENG, ZHENG, 2011). No entanto, outros estudos citam que a interface é uma 

camada de espessura considerável e não uma superfície geométrica ideal e sem 

espessura e que possui propriedades diferentes das duas fases adjacentes e que 

exerce 3 diferentes efeitos sobre o material compósito: 1 - físico, difusão, variação 

de energia livre e a miscibilidade de cada componente; 2 - químico, reação química 
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na interface a fim de formar uma nova camada de interface; 3 - mecânico, 

distribuição de tensões (WANG, ZHENG, ZHENG, 2011). 

De acordo com WANG, ZHENG, ZHENG (2011) a área da interface é composta 

por uma superfície de átomos e uma subsuperfície, mas ainda não se sabe a 

quantidade relativa de átomos que ocupa essa subsuperfície e que afeta a interface. 

Sabe-se que, a distância entre a superfície de átomos da fibra e da matriz vai 

depender da afinidade entre os átomos, o tamanho dos átomos e grupamentos, e do 

seu rearranjo após a preparação do compósito. 

As propriedades da interface são importantes, mas difíceis de ser controladas e 

medidas, dada a combinação fibra/matriz. A resistência à fratura de um compósito é 

determinada pelo papel desempenhado pela interface. Materiais que apresentam 

uma interface fraca entre matriz e fibra possuem baixas resistência e rigidez e 

podem apresentar descontinuidades, que resultam na delaminação das camadas. 

Por outro lado, elevadas resistência e rigidez, são sinônimos de material quebradiço 

(ZAGAINOV, LOZINO-LOZINSKY, 1996; WANG, ZHENG, ZHENG, 2011). 

A formação da interface ocorre em duas fases: 1 - contato e infiltração entre 

reforço e matriz, cuja capacidade de interação vai depender dos materiais utilizados, 

sempre com o intuito de diminuir a energia superficial; 2 - cura do polímero, no caso 

de matriz termorrígida, sendo que nessa etapa o polímero é curado e sofre 

mudanças físicas e químicas até formar a interface. No caso de matrizes 

termoplásticas, pode-se desenvolver a região interfacial, com a formação da 

interfase. Esta fase 2 é influenciada pela anterior, que por sua vez influencia 

diretamente as propriedades finais do compósito (WANG, ZHENG, ZHENG, 2011). 

Em polímeros semicristalinos têm-se a denominada região interfacial, 

considerada uma zona difusa, podendo ser uma zona para nucleação ou reação 

química, uma fina camada de cobertura da fibra ou de maneira mais complexa, a 

combinação dos eventos anteriormente citados. E um assunto crítico é a presença 

da cristalinidade, que afeta diretamente as propriedades da matriz, que for sua vez é 

afetada pelas condições de processamento. Em compósitos termoplásticos, a 

nucleação e o crescimento da região transcristalina em torno da fibra de reforço são 

considerados pontos fundamentais para a melhoria das propriedades dos 

compósitos, uma vez que uma boa resistência à tração pode ser obtida se a matriz 

apresentar uma estrutura esferulítica bem definida (JANG, 1994; DENAULT, 

GUILLEMENET, 1996). 
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Uma boa interação fibra/matriz previne a propagação de trincas na interface em 

materiais compósitos. Porém, quando existem regiões com interface fraca, esses 

materiais ficam sujeitos ao início de falhas e o crescimento dessas pode ser 

contínuo e gradativo por um longo período de tempo, contribuindo para o 

desencadeamento do processo de fratura. Desta maneira, quando um material está 

em serviço e apresenta uma região de interface fraca existe a possibilidade de 

descolamento na interface fibra-matriz, promovendo falhas na matriz e/ou na 

matriz/reforço (MOORE, CERVENKA, 2002). 

 

2.4 Compósitos com matrizes de PP e PP-PE 

 

Embora os polímeros termorrígidos ainda sejam os mais utilizados como matrizes 

em compósitos estruturais, os termoplásticos vêm conquistando um espaço cada 

vez maior, devido à sua versatilidade de processamento. Os polímeros 

termoplásticos são sólidos à temperatura ambiente, sofrem fusão ou amolecimento 

quando aquecidos e retornam ao estado sólido quando resfriados. De modo geral, 

apresentam cadeias lineares ou ramificadas e podem ser reciclados com o 

fornecimento de calor (FARIA, 2008). Os polímeros termoplásticos, quando 

comparados aos termorrígidos, são dúcteis e apresentam menores valores de 

rigidez e de resistência mecânica, em relação a outros materiais estruturais 

(ZWEBEN, HAHN, CHOU, 1989). No entanto, essa classe de polímeros se destaca 

pelo rápido processamento, sem a necessidade de ciclos de cura e sem a liberação 

de subprodutos químicos (FARIA, 2008). 

Dentre os polímeros termoplásticos amplamente utilizados como matriz de 

compósitos convencionais encontra-se o PP, com módulo elástico em torno de 1,0 – 

1,4 GPa, utilizado em diversas aplicações, podendo ser moldado de diferentes 

maneiras, como chapas, tubos, fios, filmes e revestimento de cabos. Além disso, 

apresenta baixo custo, baixa massa específica, bom acabamento superficial e está 

livre de odores após o processamento (ZWEBEN, HAHN, CHOU, 1989; BIGG, 1995; 

HULL, CLYNE, 1996; MANO, MENDES, 1999).  

Segundo DENAULT, GUILLEMENET (1996), conhecer o grau de cristalinidade do 

PP é de fundamental importância para garantir uma boa resistência interfacial. 

Característica essa associada ao molhamento do reforço pela matriz, à ligação 

química entre fibra/matriz e à cristalização do PP na interfase. Esses autores 
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também mostram que o desempenho mecânico dos compósitos termoplásticos está 

diretamente ligado à morfologia da matriz, que se comporta de acordo com os 

eventos térmicos envolvidos. Nesse sentido, os parâmetros de processamento 

apresentam influência significativa na morfologia do compósito e, 

consequentemente, no seu desempenho mecânico e na superfície de fratura gerada. 

A presença de cristalinidade nas amostras de PP é apresentada por NOGUEIRA 

(2004) em estudos envolvendo microscopia óptica de luz polarizada (MOLP), onde 

se observam esferulitos de diferentes tamanhos, conforme ilustra a Figura 3. 

 

Figura 3 – MOLP de uma amostra de PP obtida por moldagem de compressão a quente 
seguida por resfriamento lento, ampliado 200x. 

 

Fonte: NOGUEIRA (2004). 

 

NOGUEIRA (2004) também mostra estudos da nucleação e cristalinidade de 

matrizes de PP e de copolímeros PP-PE na presença de filamento de fibra de 

carbono (Figura 4). A análise da Figura 4(c) mostra para o copolímero PP-PE(AM1), 

onde AM1 é anidrido maleico, utilizado como compatibilizante, na presença de um 

filamento de fibra de carbono, a formação de interface e o desenvolvimento da 

interfase, com evidências da formação da região transcristalina. No caso da amostra 

de PP-PE (Figura 4(b)) também se observa em menor quantidade a formação da 

interfase. Já amostra de PP (Figura 4(a)) mostra a formação de esferulitos bem 

desenvolvidos, mas sem interação com o filamento de fibra de carbono.  
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Figura 4 - MOLP da cristalização controlada do PP (a), PP-PE (b) e PP-PE(AM1) (c) na 
presença de fibra de carbono. 200x  

 

Fonte: NOGUEIRA (2004).  

 

NOGUEIRA (2004) em seu estudo também mostra a influência das matrizes 

poliméricas de PP e PP-PE no comportamento mecânico (ensaios de tração, flexão, 

compressão e impacto) de compósitos com fibra de carbono, obtidos por meio da 

técnica de moldagem por compressão a quente (Figura 7). De maneira geral, essa 

autora mostra que o laminado de fibra de carbono impregnado com a matriz do 

copolímero PP-PE, contendo o agente modificador AM1, apresenta os melhores 

resultados de resistências à tração, flexão e compressão. Já o melhor 

comportamento nos ensaios de impacto foi obtido para o laminado impregnado com 

o sistema PP-PE(AM2), onde o agente AM2 tem características elastoméricas 

(Figura 5). Assim, a correlação entre a presença da região interfacial e as 

resistências à tração e ao impacto dessas matrizes reforçadas com fibra de carbono 

mostra que a presença da interfase melhora a resistência à tração dos compósitos 

com fibra de carbono, mas a resistência ao impacto diminui. A Tabela 1 mostra os 
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valores obtidos por NOGUEIRA (2004) para os referidos laminados ensaiados em 

tração e compressão. 

 

Figura 5 - Comparação entre os valores médios de resistências mecânicas (tração, 
compressão, impacto e flexão) encontrados na caracterização de compósitos de fibra de 

carbono/PP e fibra de carbono/PP-PE. 

 

Fonte: NOGUEIRA (2004).  

 

Tabela 1 - Resultados dos ensaios de resistência à tração e compressão dos laminados. 

Compósito Resistência à tração 

(MPa) 

Resistência à 

compressão (MPa) 

FC/PP 458,3 ± 18,6 316 ± 37 

FC/PP-PE 440,1 ± 35,9 401 ± 40 

FC/PP-PE(AM1) 507,6 ± 11,8 631 ± 78 

FC/PP-PE(AM2) 422,8 ± 27,9 481 ± 76 

Fonte: NOGUEIRA (2004). 

 

A Figura 6 mostra imagens de MEV em baixo aumento dos referidos laminados 

não ensaiados, onde se observa uma boa impregnação/consolidação em todas as 

amostras processadas por moldagem por compressão a quente (NOGUEIRA, 2004). 

Apesar de se visualizar alguns danos, como descolamento na interface (Figura 6 

(b)).  

Nas últimas décadas verifica-se, também, o aumento do número de estudos 

envolvendo compósitos de PP com fibras vegetais, visando diversas aplicações que 

exigem desempenho estrutural. Considerando que essa classe de compósitos pode 
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apresentar resistência a falhas, aumento da tenacidade à fratura, rápido 

processamento, boa tolerância ao impacto, facilidades de reciclagem e de reparo, 

capacidade de produção em escala produtiva e contribuição sustentável (HOU, YE, 

MAI, 1997; MARINELLI et al., 2008; SOBCZAK, LANG, HAIDER, 2012; ARRAKHIZ 

et al., 2012).  

 

Figura 6 - MEV dos laminados processados não ensaiados: (a) FC/PP (b) FC/PP-PE (c) 
FC/PP-PE(AM1) (d) FC/PP-PE(AM2). 

 

Fonte: NOGUEIRA (2004). 

 

Também é possível encontrar estudos envolvendo compósitos de PP com reforço 

de fibra de vidro e de fibra de carbono, onde a comparação dos desempenhos 

mecânicos mostra para ambos os compósitos o decréscimo do comportamento 

mecânico com o aumento da fração volumétrica de reforço (FU et al., 2000). 

 

2.5 Moldagem por compressão a quente 

 

Diferentes técnicas de processamento podem ser empregadas na obtenção de 

materiais compósitos poliméricos, pelo uso de fibras contínuas ou descontínuas 

incorporadas à matriz. Nesse sentido, a literatura cita, por exemplo, a utilização de 

processos de pultrusão, extrusão seguida de injeção, moldagem por compressão a 

quente, bobinagem de filamentos, entre outros. Em se tratando de reforço 

incorporado via pré-impregnação polimérica, o processamento baseia-se 
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principalmente na laminação e na consolidação em autoclave ou via moldagem por 

compressão a quente. Nesse último caso, pela utilização de prensas equipadas com 

sistema de aquecimento. Além disso, podem-se associar outros processos como, 

moldagem em bolsa de vácuo, laminação contínua ou descontínua em alta/baixa 

pressão, termoformagem e moldagem por transferência de resina (MALLICK, 1993; 

PILATO, MICHNO, 1994; SCHWARTZ, 1997). 

Os processos de fabricação existentes hoje são decorrentes do aprimoramento e 

do desenvolvimento de técnicas baseadas na modificação de métodos aplicados na 

produção de compósitos termorrígidos. Destacando-se a moldagem por compressão 

a quente, a pultrusão e a termoformagem pelo uso de ferramental do tipo macho-

fêmea, o que tem motivado o desenvolvimento de vários trabalhos na área de 

compósitos termoplásticos (KREBS, BHATTACHARARYYA, FRIEDRICH, 1997; 

NOGUEIRA, 2004). Geralmente, os laminados de compósitos termoplásticos 

reforçados com fibras contínuas são produzidos com menos ciclos de 

processamento, podendo ser prensados a quente, termoformados, pultrudados, 

consolidados em autoclave em múltiplas formas complexas de grandes dimensões 

ou por tecnologias automatizadas (MARQUES et al., 2010; NOVO et al., 2015; 

SCHÄFER et al., 2015; HOANG, SIMPSON, HOA, 2015). 

Para a consolidação de um laminado compósito via moldagem por compressão a 

quente, técnica utilizada para a obtenção dos compósitos avaliados nesta 

dissertação, o polímero termoplástico pode estar nas formas de pó, fios, grânulos ou 

filmes e deve ser distribuído homogeneamente sobre as camadas do material de 

reforço, posicionadas dentro do molde, de maneira orientada ou não. O molde, 

usualmente metálico, é então fechado e posicionado em uma prensa hidráulica com 

um sistema de aquecimento. Em seguida, o material é submetido a um ciclo de 

aquecimento, atingindo uma temperatura máxima superior à sua temperatura de 

fusão/amolecimento e a um determinado valor de pressão (por exemplo, 4 MPa), 

permanecendo por um espaço de tempo, denominado de tempo de residência. A 

próxima etapa é o resfriamento, onde o sistema é resfriado a uma taxa pré-

estabelecida, à pressão constante, durante todo o processo. Após o resfriamento, o 

molde é aberto e o compósito retirado (BOURBAN et al., 2001; NOGUEIRA, 2004).  

Apesar desta técnica de processamento parecer simples, vários parâmetros 

precisam ser levados em consideração com o intuito de se obter um produto livre de 

defeitos. A moldagem por compressão destaca-se pela qualidade final do compósito, 
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com uma porcentagem menor de deformação e sem a presença de muitas regiões 

tensionadas, presentes, por exemplo, na saída de um molde de injeção (ADVANI, 

SOZER, 2003). 

Outro ponto positivo é que as fibras não são danificadas durante o 

processamento, pois a mistura fibra/matriz é realizada antes da compressão. Além 

disso, é um processo relativamente simples, com tempos de ciclos rápidos e fácil de 

reproduzir em pequena ou grande escala (ADVANI, SOZER, 2003; CAMPBELL, 

2004). Como principal desvantagem tem-se a necessidade de investimento inicial 

em moldes e prensas, muitas vezes de grandes dimensões; o fluxo da matriz 

polimérica durante o processamento da peça pode apresentar algumas 

irregularidades, gerando pequenos defeitos, que podem induzir tensões residuais, 

delaminação ou empenamento, de modo a afetar a qualidade da peça final 

(ADVANI, SOZER, 2003; KURTZ, 2004). 

No caso do processamento de compósitos com matrizes de PP e PP-PE, a 

temperatura de processamento pode variar de 135ºC a 160ºC e a pressão de 3,5 a 

15 MPa e tempos de ciclo de 1 a 6 min. Independente das variáveis em serviço, é 

fundamental o controle da taxa de resfriamento para se conhecer o grau de 

cristalinidade da matriz e a morfologia do compósito (CARLSSON, PIPES, 1997; 

BOURBAN et al., 2001; ZAFEIROPOULOS, BAILLIE, MATTHEWS, 2001; ADVANI, 

SOZER, 2003; NOGUEIRA, 2004). Assim, o grau de cristalinidade pode ser 

controlado pela taxa de resfriamento, conforme sugere a literatura (MIL-HDBK-17-

3F, 2002). 

De modo geral, os polímeros termoplásticos são sólidos à temperatura ambiente 

e bem viscosos. É possível encontrar matrizes termoplásticas com viscosidade muito 

superior à da água (10.000 Pa.s), o que dificulta seu processamento, se tiverem que 

ocupar espaços vazios entre fibras. Deste modo, dois mecanismos podem ajudar a 

reduzir a viscosidade. O primeiro deles é a temperatura. De modo geral, a 

temperatura diminui a viscosidade para a maioria dos termoplásticos, porém altas 

temperaturas exigem custos e ciclos de tempo mais elevados e melhores 

equipamentos, podendo ainda degradar o polímero. Lembrando que, grande parte 

dos termoplásticos apresenta comportamento pseudoplástico, ou seja, sob elevado 

cisalhamento sua viscosidade diminui (ADVANI, SOZER, 2003). 



35 

A Figura 7 ilustra, de forma esquemática, os quatro mecanismos principais 

durante o processo de consolidação dos compósitos termoplásticos e o 

comportamento do polímero (COGSWELL, LEACH, 1988; BOURBAN et al., 2001):  

a)  Aquecimento - com a elevação da temperatura o polímero fundido/amolecido 

começa a percolar as camadas de fibras; 

b) Impregnação - o fluído percola toda a espessura do reforço de fibras, molhando 

e impregnando toda a rede; escoando, simultaneamente, ao longo do 

comprimento do material de reforço;  

c) Resfriamento - a taxa de resfriamento está diretamente ligada às propriedades 

mecânicas finais do compósito; 

d) Desmoldagem. 

 

Figura 7 - Representação de um ciclo típico de processamento de compósito termoplástico, 
por moldagem por compressão a quente. 

 

  

Fonte: BOURBAN et al. (2001). 

 

Quando o polímero é pressionado ocorre sua percolação (1) através do reforço, 

seguido pelo escoamento (2) ao longo do plano do reforço. Se o compósito for 

termoplástico ocorrerá mais as etapas de cisalhamento intralaminar (3) ao longo da 

direção das fibras e o deslizamento interlaminar das camadas (4) em orientações 

diferentes. 
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2.6 Fractografia 

 

A fractografia vem sendo utilizada há séculos e os primeiros registros datam de 

1940, quando técnicas de microscopia foram desenvolvidas durante a Segunda 

Guerra Mundial, para estudos de facetas granulares individuais de estruturas 

cristalinas fraturadas. Inicialmente, foi desenvolvida com o intuito de controlar a 

qualidade dos metais ferrosos e não-ferrosos, mas com o passar do tempo e a 

evolução dos materiais, essa ciência amadureceu e hoje estudiosos procuram 

relacionar morfologias obtidas por análises fractográficas com modos de falha de 

diferentes materiais (ZAPFFE, LANDGRAF JUNIOR, WORDEN JUNIOR, 1948; 

PARRINGTON, 2002; GREENHALGH, 2009; HAYES, EDWARDS, SHAH, 2015). 

A palavra fractografia é semelhante etmiologicamente à palavra metalografia, 

‘fracto’ vem de fractus do latim e significa fratura e grafia deriva do grego grapho e 

remete a tratamento descritivo (ZIPP, DAHLBERG, 1987). Assim, a fractografia é o 

termo utilizado para descrever a ciência que examina uma superfície de fratura e 

investiga a causa de falhas em materiais. E o exame fractográfico detalhado de uma 

superfície de fratura é aplicado na análise de falha de peças ou componentes 

estruturais. Uma vez que, a falha de um material muitas vezes induz a ruptura, a 

fractografia pode ser empregada para identificar a origem da fratura e a direção de 

propagação da trinca (PURSLOW, 1981; CINA, 1995; PARRINGTON, 2002; 

CÂNDIDO et al., 2014). 

A interpretação correta dos aspectos fractográficos nem sempre é simples e 

imediata. No entanto, se a superfície de fratura for avaliada com precisão, dados de 

projeto e parâmetros de processamento, com potencial para ocasionar falhas, 

podem ser identificados e analisados para evitar que outros eventos inesperados 

ocorram no futuro. Assim, o estudo fractográfico vem sendo fortemente disseminado 

e empregado, não só para estudos de materiais metálicos, como também, para 

materiais compósitos poliméricos reforçados com fibras contínuas (CINA, 1995; 

HAYES et al. 2015). 

Uma busca por artigos com a palavra ‘fractografia’ no Portal de Periódicos 

CAPES/MEC revelou 787 artigos relacionados, no período de 1948 até junho de 

2015. No início, observa-se que a fractografia estava totalmente direcionada para os 

metais e suas ligas e a busca pelo entendimento da presença de trincas e suas 

morfologias, mecanismos de corrosão, morfologias de grãos e características 
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cristalográficas de fratura resultantes de ensaios de tração (http://www-periodicos-

capes-gov-br.ez69.periodicos.capes.gov.br. Acesso em: 06 de julho de 2015). A 

partir dos anos 70 começam a surgir os primeiros artigos envolvendo fractografia na 

área de polímeros e o aprimoramento do uso de técnicas no auxílio da análise 

fractográfica. Nesse caso, pode-se mencionar a análise fractográfica de resinas 

poliéster, com o uso do ultrassom para o mapeando de trincas em polímeros 

(OWEN, ROSE, 1975; WHITE, TEH, 1978; TAKAHASHI, KIMURA, HYODO, 1978).  

Somente no final da década de 80, Purslow dá início aos estudos fractográficos 

envolvendo polímeros termoplásticos e mais ferramentas auxiliares são 

incorporadas, como o uso da estereoscopia, difratometria de raios X e a microscopia 

eletrônica de transmissão. A partir de então, o uso da fractografia começa a se 

expandir para outras áreas, como no estudo de resinas para uso odontológico 

(VAINSHTOK et al., 1979; STEPANENKO, 1980; PURSLOW, 1981; HMELO et al., 

1983). 

Para a fractografia, o entendimento dos modos de falhas presentes no material é 

muito importante. De modo geral, os modos de falha presentes nos materiais 

metálicos e poliméricos são semelhantes e incluem fratura frágil, dúctil, por impacto 

e/ou fadiga e também fazem uso das mesmas etapas na análise, como ilustra a 

Figura 8 (PARRINGTON, 2002). As caixas de texto realçadas compõem as etapas 

abordadas nesta dissertação. 

As características da morfologia da superfície de fratura dos materiais são 

resultantes da sua microestrutura e dos mecanismos de fratura atuantes e é a 

principal fonte de referência para a determinação da causa da falha. Analisadas por 

meio da fractografia, que fornece dados muito importantes da sequência de eventos 

que caracterizaram a falha do material. Assim, a observação é realizada não só com 

o intuito de documentar a morfologia da falha, mas também de coletar informações 

que ajudem a determinar as suas causas (FRANCO, 2003; REZENDE, 2007). 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez69.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez69.periodicos.capes.gov.br/
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Figura 8 – Etapas da análise dos modos de falha em materiais. 

 

Fonte: PARRINGTON, (2002). 

 

O primeiro procedimento utilizado para avaliar a fratura é a inspeção visual, tida 

para muitos investigadores como uma habilidade muito importante, principalmente 

para os que atuam em campo, visto que pode direcionar para uma investigação mais 

específica por microscopia óptica e até mesmo microscopia eletrônica de varredura. 

A inspeção visual pode fornecer informações sobre a fratura, desde o seu 

crescimento e direção das trincas, até os possíveis modos de carregamento 

exercidos sobre o material (TOMITA, TAMAKI; MORIOKA, 1998). A Tabela 2 

apresenta as características que podem ser visualizadas nesta etapa.  

Em seguida, a avaliação não destrutiva é indicada para estabelecer a relação 

entre a superfície e os danos subsuperficiais, na tentativa de elucidar os caminhos 

que revelam a sequência da falha e indicar a qualidade do material, evidenciando ou 

não a presença de poros, delaminações e a sequência de empilhamento de 

camadas, todos estes imperceptíveis em uma inspeção visual. Existem várias 

técnicas não destrutivas que podem ser utilizadas para materiais compósitos, onde 

se destacam o ultrassom, líquido penetrante e difração de raios X (HENEEKE, 1987; 

SMITH, 1987; KAR, 1992; GREENHALGH, 2009). 

Com todos esses dados disponibilizados, parte-se para uma investigação 

minuciosa dos detalhes. Para isso, em muitos casos, é necessário preparar uma 

amostra da superfície de fratura com muito cuidado, com a menor inserção possível 

de danos pós-falhas, para não modificar a morfologia original da fratura 

(GREENHALGH, 2009). 
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Tabela 2- Características observadas por inspeção visual. 

Características Evidências 

Superfícies como-recebidas 

Distorções visíveis Possível evidência de danos subsuperficiais ou 

delaminações. 

Mossas, entalhes, poros 

e outros defeitos visíveis 

Possível local de iniciação de trinca e evidências de 

impacto.  

Separação de superfícies 

ou vazios  

Danos internos, por exemplo, delaminações, que 

podem indicar instabilidades, tais como flambagem 

ou danos pós-falha. 

Descoloração ou 

desbotamento 

Provas de exposição a substâncias químicas ou 

radiações ionizantes. 

Superfícies de fratura translaminar 

Impressões radiais  Originam do local de iniciação trinca e mostram sua 

direção de propagação. 

Superfície plana sem 

brilho 

Falha em compressão ou evidência de deterioração 

da superfície. 

Superfície brilhante 

escura 

Falha em tração. 

Marcas radiais Falha em torção. O sentido de rotação deduzido a 

partir da orientação das marcas. 

Superfícies de fraturas interlaminar e Intralaminar 

Marcas de praia  Indicação de carregamento cíclico. Propagação do 

centro do raio de curvatura. 

Superfície de fratura 

grosseira 

Modo II de cisalhamento interlaminar ou superfície 

desgastada 

Superfície de fratura 

brilhante 

Modo I Interlaminar domina a superfície de fratura 

Descoloração da 

superfície de fratura 

Qualquer contaminação pós-falha ou evidência de 

corrosão antes da falha 

Mudança na tonalidade 

da superfície 

Evidência de uma mudança no modo de fratura ou 

direção de crescimento de trinca 

Fonte: GREENHALGH (2009). 
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Durante o corte da amostra é importante que a água usada no sistema de 

refrigeração não entre em contato com a superfície da fratura, de modo a evitar a 

contaminação. Se necessário, a região pode ser vedada com uma fita, impedindo o 

contato com a água e impurezas. Após o corte, as amostras precisam ser limpas e o 

procedimento mais indicado é por meio do uso de um compressor de ar seco ou de 

uma escova de fibras orgânicas. Se isto não for suficiente, a amostra deve ser 

imersa em água destilada, limpa com o auxílio de um banho de ultrassom e seca a 

vácuo. O próximo passo é o exame macroscópico, que pode ser realizado com o 

auxílio de uma câmera fotográfica para documentar todas as etapas do processo de 

investigação (GREENHALGH, 2009).  

As inspeções por microscopia estereoscópica e microscopia eletrônica de 

varredura são as ferramentas mais utilizadas no estudo de superfícies de fratura. A 

estereoscopia pode fornecer dados qualitativos e quantitativos. Enquanto que, a 

microscopia eletrônica de varredura pode fornecer ainda mais informações, devido à 

sua excelente resolução e profundidade de foco. As técnicas microscópicas podem 

determinar a evolução dos eventos dos danos e as condições que levaram à falha, 

sendo possível por meio dos detalhes reconstituírem os eventos ocorridos, 

determinando-se, assim, o local e porque a trinca se iniciou. Buscando desta forma, 

um melhor entendimento sobre os modos e direções de propagação das trincas, os 

tipos de falhas encontrados e os aspectos que identificam as condições de 

carregamento envolvidas (STEPANENKO, 1980; GREENHALGH, 2009). 

De modo geral, o primeiro objetivo é sempre identificar o que levou à fratura do 

material. Frequentemente, a falha pode estar associada ao projeto, processo de 

fabricação, especificação do material e sua utilização, além de fatores externos. Sua 

análise é uma experiência complicada para o investigador, que a partir de peças 

quebradas, que tendem a pó, tentar descobrir como tudo se originou e isso pode 

levar tempo (PARRINGTON, 2002; GREENHALGH, 2009). 

 

2.6.1 Fractografia de materiais compósitos  

 

Os polímeros sintéticos existem há cerca de 130 anos, contra milhares de anos 

de existência dos metais. Diante desse cenário, o desenvolvimento, aplicabilidade, 

controle de qualidade e domínio científico estão mais consolidados para os materiais 

metálicos. De qualquer forma, ambas as classes não estão livres de falhas, sejam 
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elas pontuais ou catastróficas, ligadas à perda financeira ou de vidas, ou qualquer 

outra eventual perda. Assim, o desenvolvimento de métodos de análise de falhas 

melhorou consideravelmente e embora seu custo ainda seja maior que o do produto, 

é menor que o serviço de um possível reparo ou perda.  

Vários métodos, aplicados há muito tempo na avaliação de falhas em materiais 

metálicos, estão sendo adotados com sucesso na análise de falhas de materiais 

compósitos, apoiando o entendimento detalhado do comportamento da fratura do 

material e seus modos de falha (PURSLOW, 1981; PARRINGTON, 2002). 

Considerando-se que, peças estruturais estão sendo fabricadas com materiais 

compósitos para substituir os metais, existe um esforço muito grande para transferir 

todas as técnicas de análise de falhas utilizadas nos metais para os materiais 

compósitos (KLINE, CHANG, 1980). No entanto, devido à fragilidade dos polímeros, 

faz-se necessário, de modo geral, o estudo de várias peças fraturadas. E, assim, 

pode ser difícil identificar onde o problema começou, mesmo partindo-se de todas as 

informações coletadas sobre a história do componente que falhou e suas condições 

de falha (GREENHALGH, 2009). 

Nos compósitos poliméricos, a fractografia é utilizada para esclarecer a sequência 

de eventos que acontece na fratura, imperfeições estruturais oriundas nas etapas de 

fabricação do material, características das tensões atuantes no momento da ruptura 

e outras irregularidades, que podem contribuir para a origem, crescimento e 

finalização do processo de falha do material (PURSLOW, 1981; CINA, 1995).  

Nos materiais compósitos, as falhas podem ser descritas pelos mecanismos de 

danos que ocorrem na superfície da fratura, entre eles, rompimento das fibras, trinca 

na matriz ou delaminação, que juntamente com a progressão do carregamento e o 

possível acúmulo de danos, provocam a falha final do compósito (SLEIGHT, 1999). 

Devido à complexidade da classe dos materiais compósitos, os danos podem 

ocorrer de inúmeras maneiras e estão diretamente relacionados com a orientação 

das fibras e a direção do carregamento aplicado. Assim, antes de se iniciar a análise 

fractográfica é fundamental uma compreensão dos possíveis riscos associados aos 

compósitos e o entendimento de como mitigar seu aumento e/ou propagação, com o 

intuito de preservar os aspectos da superfície de fratura.  

De maneira similar ao apresentado anteriormente, na maioria dos casos, a 

investigação fractográfica de materiais compósitos inicia-se com a observação 

visual, seguida pela observação óptica macroscópica, microscopia óptica 
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estereoscópica, microscopia eletrônica de varredura e, em alguns casos, 

microscopia eletrônica de transmissão (TOMITA, TAMAKI, MOIOKA, 1998; 

GREENHALGH, 2009). De modo geral, três operações básicas são seguidas na 

análise de materiais compósitos, como ilustra a Figura 9 (FRANCO, 2003). 

 

Figura 9 - Operações básicas da fractografia em materiais compósitos. 

  
Fonte: FRANCO (2003).  

 

O carregamento pode ser por tração, compressão, cisalhamento e/ou flexão de 

natureza estática ou sob fadiga, como ilustrado na Figura 10 (SMITH, 1987).  

 

Figura 10 - Condições e natureza de carregamento mecânico. 

 

Fonte: (AUTORA). 

 

Os possíveis modos de falhas encontrados em materiais compósitos podem ser 

dos tipos interlaminar, intralaminar e translaminar (Figura 11). 

Entende-se como fratura intralaminar, ou trinca na matriz, como o processo de 

propagação da trinca na matriz entre as fibras (Figura 11 (a)). Enquanto que, a 

fratura interlaminar ou delaminação é o processo de propagação de trinca na matriz 

entre as camadas do laminado Figura 11 (b). E, por último, a fratura translaminar, o 
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processo de propagação da trinca onde as fibras se quebram Figura 11(c) (MOORE, 

CERVENKA, 1991). 

 

Figura 11 - Planos de separação de compósitos com fibras contínuas. (a) fratura 
intralaminar, (b) fratura interlaminar e (c) fratura translaminar. 

 

Fonte: SMITH (1993). 

 

Purslow deixa claro em um dos seus trabalhos que a fractografia não é feita de 

modo quantitativo e o número de amostras observadas não atesta nada, quando não 

se sabe o que extrair delas (PURSLOW, 1987). 

Vale também ressaltar que, danos mecânicos ou químicos podem ser 

introduzidos à superfície já fraturada, recobrindo as morfologias da fratura original, 

dificultando ou mascarando a sua interpretação. Fraturas geradas sob compressão 

tendem a não se separar, protegendo a superfície de fratura. Ao contrário das 

superfícies geradas sob tração, que tendem a se separar durante a falha, tornando-

se mais suscetíveis a danos pós-falha, introduzidos de maneira não intencional por 

manuseio ou armazenamento inadequado (PARRINGTON, 2002; GREENHALGH, 

2009). 

Outro ponto a ser considerado é que os aspectos fractográficos encontrados em 

amostras de polímeros não são os mesmos observados nos polímeros reforçados 

convencionais e nos compósitos estruturais contendo elevado conteúdo de reforço, 

por exemplo, ~60% em volume em fibras (PARRINGTON, 2002). 

 

2.6.1.1 Principais aspectos e análise fractográfica em materiais compósitos 

 

O modo de falha de um material compósito é muito complexo, devido à 

diversidade de mecanismos de fratura que este tipo de material pode apresentar, 
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quando comparado aos metais, por exemplo. No caso dos materiais compósitos, 

esses apresentam diferenças na propagação de trincas na matriz, quebra de fibras e 

delaminação, onde a combinação desses fatores pode levar à falha total do 

componente (PURSLOW, 1981; CINA, 1995). 

A seguir, são apresentados os principais aspectos fractográficos observados em 

materiais compósitos poliméricos e alguns se encontram identificados na Tabela 3. 

Com o embasamento necessário fundamentado pode-se reduzir o número de 

amostras investigadas, ganhando tempo e conclusões mais assertivas (CLEMENTS, 

1986).  É importante ressaltar que, investigações abordando a influência de outros 

parâmetros, como temperatura e umidade, só devem ser consideradas quando os 

aspectos básicos estiverem bem compreendidos (PURSLOW, 1989). 

A presença de defeitos na estrutura do material como microvazios na matriz, 

oriundos de descontinuidades de camadas, bolsas de resina, impurezas e/ou 

voláteis não removidos antes ou durante o processamento, propiciam a formação de 

pontos concentradores de tensão. Quando o compósito sofre carregamento do tipo 

tração, os microvazios podem coalescer e servir de local de iniciação de microtrincas 

(Tabela 3). O surgimento de ‘microtrincas’ já foi investigado em diferentes resinas 

termorrígidas, sendo observado que este tipo de dano difere apenas na extensão de 

onde ocorrem. Já nos termoplásticos, este aspecto se encontra de maneira menos 

nítida e com uma única superfície de fratura diferente do observado, por exemplo, 

em matrizes de resina epóxi (PURSLOW, 1986; CAMPBELL, 2004). 

É possível detectar nódulos com 10nm ou mais, agrupados em aglomerados da 

ordem de 100nm, alinhados com a direção de propagação da fratura para formar 

uma estrutura granular. A direção dos grãos é de muita relevância para o 

entendimento de como surgem vários aspectos que resultam da propagação da 

fratura no material. Em aumentos de baixa magnitude pode ser observado que os 

nódulos apresentam um ‘aspecto de pena’, evidenciando que a propagação da 

fratura avança como uma ponta de dedo, em muitas linhas que se curvam. Esses 

aspectos podem se propagar por planos diferentes e causar pequenas perturbações 

no plano da fratura, formando ‘marcas de rio’ na matriz (Tabela 3). Com o avanço da 

fratura, o plano subsequente converge na direção de confluência das marcas de rio, 

sinalizando a direção de propagação da trinca (PURSLOW, 1986; HAYES, 

EDWARDS, SHAH, 2015). 
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À medida que a separação planar aumenta entre as frentes de trincas, o desvio 

entre cada plano necessário para a convergência gera um aspecto denominado de 

‘escarpa’, também conhecido como ‘cadência de clivagem’, ocorrendo em laminados 

em que as fibras estão orientadas a 0º na direção do carregamento. Neste caso, a 

escarpa encontra-se alinhada no sentido da direção de propagação da trinca e 

frentes de trincas adjacentes seguem se propagando paralelamente e, tendem a 

iniciar e interromper o seu próprio crescimento, quando a superfície de fratura 

apresenta dois planos de fibras adjacentes, compondo um perfil afiado na resina 

entre esses planos. Porém, as escarpas não podem ser totalmente relacionadas 

com a direção de propagação, pois as frentes de trincas podem se mover em 

direções diferentes (PURSLOW, 1986; MAZUMDAR, 2002; HAYES, EDWARDS, 

SHAH, 2015). 

De modo geral, os planos de fratura sobrepõem-se, após coalescerem, gerando 

as denominadas ‘costelas’ (também chamadas de ‘linhas de solda’ ou ‘estrias’), 

anexas ou não às superfícies da fratura. Esse aspecto forma uma área de aparente 

heterogeneidade que se coloca à frente de uma trinca que avança no mesmo plano. 

Neste caso, uma falha secundária pode surgir na descontinuidade, antes de ser 

atingida pela trinca principal, formando uma escarpa com a forma de ‘parábola’ 

(Tabela 3) (PURSLOW, 1986). 

Se uma faixa do compósito está sujeita a tensões de cisalhamento, o início da 

falha se dá pela formação de microtrincas por tração no plano da banda cisalhada. À 

medida que o esforço cisalhante aumenta o número de trincas por tração também 

aumenta e, consequentemente, essas se alongam e ao se aproximarem dos limites 

das bandas de cisalhamento começam a se curvar. A falha final por cisalhamento 

ocorre simultaneamente à coalescência das linhas de trincas. E, com a separação 

final, pelo menos um lado da banda de cisalhamento apresenta uma superfície com 

aspectos de ‘pontas’ ou cúspides’ (cusps em inglês), ou seja, o encontro de duas 

curvas similares (Tabela 3) (PURSLOW, 1986; MAZUMDAR, 2002; HAYES, 

EDWARDS, SHAH, 2015). 
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 Tabela 3 -  Esquemática e exemplos de alguns aspectos fractográficos. 

Aspecto Tipo de Carregamento Desenho esquemático Exemplo 

 

 

 

 

Microtrincas 

 

 

 

 

Tração 

 

 

Fonte: Hays (2015) 

Propagação de microtrinca em em uma bolsa de resina epóxi 

 

 

 

 

Marcas de rio 

 

 

 

Tração (Modo I) 

 

Desenvolvimento de marcas de rio 

 

Superfície de fratura com aspecto de marcas de rio 

 

Fonte: Hays (2015) 

 

 

Microtrinca 
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Tabela 3-  Esquemática e exemplos de alguns aspectos fractográficos.                    (Continuação) 

 

 

 

Cúspides 

 

 

 

Tração 

(Modo I e 

Modo II) 

 

 

 

Fonte: Greenhalch (2009). 

Cúspides em um tubo de fibra de vidro/resina epóxi 

 

Fonte: GREENHALCH (2009). 

 

 

 

Parábolas 

 

 

 

Tração 

 

 

Fonte: Greenhalch (2009). 

Marcas parabólicas na superfície de fratura do PVC 

 

Fonte: GREENHALCH (2009). 
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Tabela 3-  Esquemática e exemplos de alguns aspectos fractográficos.                    (Continuação) 

 

 

 

Tração 

Longitudinal 

 

 

 

Tração 

 

Fonte: Smith (1987). 

 

Fonte: LOPES (1999). 

 

 

 

DAFF 

 

 

 

Tração 

 

 

 

 

 

Fonte: GREENHALGH (2009).  
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Tabela 3-  Esquemática e exemplos de alguns aspectos fractográficos.                    (Continuação) 

 

 

 

Cisalhamento 

 

 

 

 

Compressão 

 

 

 Fonte: JELF e FLECK (1992). 

 

 

Fonte: PAIVA, SANTOS, REZENDE (2007). 

 

 

 

 

Flambagem 

(Buckling) 

 

 

 

 

 

Compressão 

 

 

 

 

 

Fonte: OPELT (2015a). 
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Tabela 3-  Esquemática e exemplos de alguns aspectos fractográficos.                    (Continuação) 

 

 

 

 

 

kinkband 

 

 

 

 

 

 

Compressão 

 

 

Fonte: JELF E FLECK (1992). 

 

Fonte: GREENHALGH (2009). 
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Com o passar dos anos, três outras regiões de falha em materiais foram 

identificadas, em função da rugosidade observada por microscopia óptica. 

Primeiramente, tem-se uma região lisa, típica no início de fratura, onde a 

propagação da trinca ocorre em baixas velocidades, conhecida como região 

‘espelhada’ (Figura 12). Com o aumento da velocidade de propagação da trinca, a 

rugosidade aumenta comparativamente considerada mediana e, neste caso, tem-se 

a região denominada de ‘mista’. Essas duas regiões são comuns em condições de 

alta taxa de deformação sob carregamento e se diferem pela textura de suas 

superfícies. Por fim, com o crescente aumento da rugosidade, observam-se as 

regiões chamadas de ‘cristas de galo’ (hackles). Na maioria das vezes, essas 

regiões são separadas por uma série de anéis concêntricos e são tipicamente 

ásperas, e estão associadas à dissipação de energia, devido à deformação plástica 

da superfície da fratura (DUTTA, HUI, KADIYALA, 2000; HAYES, EDWARDS, 

SHAH, 2015). A Figura 12 evidencia essas regiões. 

 

Figura 12 – Esquema dos principais aspectos de uma fratura frágil. 

 

Fonte: HAYES, EDWARDS, SHAH (2015) 

 

Outro aspecto bem comum de ser observado em superfícies de fratura de 

materiais poliméricos são as ‘nervuras’ ou ‘marcas de praia’. De modo geral, são os 

primeiros sinais de que o modo de crescimento da trinca é dado por fadiga. Sua 

formação pode ocorrer de diferentes maneiras, perto ou distante da origem, 

dependendo do tipo de fratura. Se o material polimérico não apresenta reforço, as 

nervuras se originam através da ramificação das trincas. Em casos de delaminação 

de compósitos de resina epóxi, as nervuras são atribuídas aos componentes 
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cisalhantes da delaminação, assim como para os materiais sem reforço. A mudança 

no tipo de fratura com a variação da velocidade da trinca também pode induzir 

nervuras, tanto em polímeros puros, quanto nos compósitos poliméricos 

(PURSLOW, 1986; FINDLAY, HARRISON, 2002; HAYES, EDWARDS, SHAH, 

2015).  

Os aspectos denominados de ‘esferoides’ são particularmente encontrados em 

matrizes epóxis modificadas, em virtude da separação de fases. Nesse caso, as 

falhas tendem a acontecer entre as fases, por meio do aparecimento de esferoides e 

depressões esféricas na superfície de fratura. Este tipo de aspecto fractográfico é 

tido como algo desfavorável, pois mascaram muitos dos outros aspectos, que 

podem estar presentes na superfície de fratura, exceto no caso de cisalhamento, 

onde a fratura ao redor dos esferoides produz um padrão de depressões 

semicirculares, indicando o movimento relativo das superfícies (PURSLOW, 1986). 

Em trações transversais a falha pode começar por meio de uma ‘inclusão’, e se 

espalhar radialmente. Em laminados muito frágeis a trinca pode se propagar 

diametralmente reta através das fibras. Porém, quando a adesão fibra/matriz é muito 

mais resistente do que a matriz que impregna as fibras, a fratura ocorre na matriz e 

deixa uma fina camada sobre as fibras. Por outro lado, em compósitos com fraca 

adesão fibra/matriz, que podem ou não ser ocasionadas por degradação ambiental, 

parte da superfície de fratura pode ser constituida por fibras descoladas ou por 

impressões dessas fibras na matriz. Ao nível macroscópico, as fraturas por tração 

transversal, principalmente em compósitos de carbono/epóxi, normalmente são 

planares no sentido das fibras, onde a falha acontece entre as lâminas e apresenta 

aparência escura (PURSLOW, 1986). 

A delaminação e o arrancamento de fibras (também conhecido por pull out) são 

também aspectos presentes em testes estruturais e de componentes de material 

compósito (Tabela 3). Neste caso, quando o material está sujeito à tração 

longitudinal, a falha inicia-se como uma tração transversal e muda progressivamente 

para o arrancamento e ruptura de fibras, enquanto a fratura se move, reduzindo a 

resistência ao cisalhamento interfacial (PURSLOW, 1986; SMITH, 1987; LOPES, 

SOUZA, 1999). 

A ‘Falha de Fibra Diretamente Atribuível’ (DAFF - Directly Attributable Fibre 

Failure) (Tabela 3) é um importante procedimento utilizado para a interpretação da 

direção de crescimento de fratura transversal em fibras longitudinais. A superfície de 
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fratura dessas fibras apresenta padrões de linhas radiais distribuídas na forma de 

um leque aberto a partir do ponto que origina a fratura em tração na seção 

transversal de uma fibra. Isto possibilita inferir o mapeamento sequencial da direção 

de crescimento da trinca local nas de fibras adjacentes. No caso de compósitos 

poliméricos reforçados com fibras de carbono, este conceito permite identificar a 

origem da falha e a direção de propagação da trinca pelas fibras por áreas 

signifcativas da falha (PURSLOW, 1986; PURSLOW, 1988; GREENHALGH, 2009; 

MASA et al., 2015). 

Os defeitos e danos presentes nos materiais compósitos podem contribuir para a 

redução de sua resistência, rigidez e vida útil. Estas irregularidades podem ser 

inseridas por: características do projeto, durante os estágios de processamento do 

material, armazenamento e transporte do componente ou ocasionalmente em 

serviço. Entre os defeitos mais comuns encontra-se o desalinhamento de fibras, 

presente principalmente em compósitos com baixa porcentagem de volume de 

reforço; descolamento de camadas, devido à fraca interface fibra/matriz, 

supostamente decorrente de uma má consolidação ou à presença de inclusões; 

vazios originários de ar retido no interior do laminado, solventes ou por outras 

contaminações; tensões residuais causadas em sua maioria pelo processo de 

consolidação da matriz, que gera microtrincas, dobramentos das fibras e 

delaminações (GREENHALGH, 2009). 

Do ponto de vista fractográfico, alguns danos comuns merecem ressalva. O 

primeiro deles é o descolamento fibra/matriz, quando o compósito está sujeito a um 

carregamento uniaxial. Esta falha ocorre devido à fraca adesão interfacial entre os 

constituintes do compósito. E, quando essas fibras estão conectadas podem 

ocasionar trincas ou microtrincas na matriz. As microtrincas podem levar o material à 

falha catastrófica, uma vez que reduz sua capacidade de carregamento e rigidez na 

direção normal às trincas, representada pela Figura 13 (TALREJA, SINGH, 2012). 

As delaminações que ocorrem no plano entre as camadas adjacentes de um 

laminado, a partir de microtrincas que coalescem no sentido longitudinal, paralelo ao 

plano das fibras, também são exemplos de danos fractográficos, conforme mostra a 

Figura 14. O cuidado na separação das partes delaminadas para análise é muito 

importante para não introduzir danos pós-falha nas superfícies de fratura 

(GREENHALGH, 2009).  
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A resistência à compressão de estruturas poliméricas reforçadas com fibra de 

carbono é, aproximadamente, 40% menor que sua resistência à tração. Assim, esse 

comportamento é um fator limitante na concepção de compósitos poliméricos 

reforçados com fibras de carbono. Além desse comportamento, essa propriedade 

pode ser afetada pelo movimento das camadas do laminado, umas em relação às 

outras, gerando fragmentos que podem encobrir os aspectos fractográficos da 

superfície de fratura. Tal comportamento exibe diferentes modos de falha, aspectos 

e sequência de eventos precedentes à fratura, ilustrado na Figura 15 

(GREENHALGH, 2009; OPELT et al., 2015a). 

 

Figura 13 – Imagem que ilustra o descolamento fibra/matriz (a) e propagação de trinca na 
matriz (b) em um compósito polimérico com fibras contínuas. 

 
Fonte: TALREJA e SINGH (2012). 

 

Figura 14 – Micrografia de uma superfície delaminada de um compósito de fibra de carbono 
evidenciando o arranjo de fibras. 

 

Fonte: GREENHALGH (2009). 
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De modo geral, a falha em compressão está relacionada com a direção do 

carregamento aplicado. Na maioria dos casos, quando o carregamento é axial tem-

se, inicialmente, a deformação plástica da matriz, seguida de microflambagem e 

zonas de kinkbands. Kinkbands é principal mecanismo de falha de fibras que se 

encontram desalhinhadas e com a tensão de cisalhamento imposta tendem a girar 

e/ou torcer e pode culminar com a formação de dois planos de fratura. (MORAN, 

LIU, SHIH, 1995; PAIVA, MAYER, REZENDE, 2005, MUKHOPADHYAY, JONES, 

HALLETT, 2015). Diferentemente do observado nas falhas por tração, as superfícies 

de fratura oriundas de esforços em compressão não estão alinhadas com a direção 

normal ao carregamento, mas ligeiramente inclinadas (GREENHALGH, 2009). 

 

Figura 15 - Principais modos de falha observados em materiais compósitos sob 
carregamento de compressão. 

 

Fonte: adaptado de OPELT (2015). 

 

Dentre os modos de falha em compressão observados nas superfícies de fratura 

analisadas neste estudo, são descritos a seguir e ilustrados na Tabela 3. 

As delaminações encontradas em materiais compósitos submetidos a 

carregamento uniaxial em compressão podem apresentar flambagem (buckling), 

seja ela local, global ou a combinação de ambas, conhecida como mista (HWANG, 
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LIU, 2001). O modo denominado de ‘fiber splitting’ ou ‘splitting’ está relacionado com 

a falha por cisalhamento da matriz entre as fibras. De modo geral, é a primeira 

evidência de falha em baixos e elevados níveis de tensão. Quando essa tensão no 

plano de corte se combina com o carregamento em compressão ocorre, de maneira 

pouco delimitada, uma separação ao longo da interface fibra/matriz, que algumas 

vezes atravessa a maior parte da extensão do laminado (ROBINSON, 

GREENHALGH, PINHO, 2012).  

A formação de kinkbands é o principal modo de falha sob compressão em 

compósitos de matrizes poliméricas, mas pode ser encontrado também em madeira, 

papel, cristais orgânicos e rochas (PIMENTA et al., 2009; ROBINSON, 

GREENHALGH, PINHO, 2012). Sua formação ocorre com a rotação das fibras, que 

inicialmente estavam desalinhadas e que sob o carregamento induzem a quebra da 

matriz. Este modo de falha apresenta parâmetros típicos, como uma faixa bem 

delimitada de propagação da falha ao longo do laminado, em forma de uma faixa, 

sob um determinado ângulo de propagação e rotação da fibra. Este tipo de dano 

pode se propagar no sentido do plano ou através da espessura do laminado e, de 

modo geral, está presente na região onde a resistência à compressão diminui 

rapidamente com a tensão de cisalhamento (BARSOUM, FARBER, EL-RAGHY, 

1999; ROBINSON, GREENHALGH, PINHO, 2012). 

A falha por cisalhamento é um aspecto muito comum e esperado, mas nem 

sempre pode ser identificado, pois sua ocorrência é facilmente mascarada, devido à 

natureza catastrófica e ao esmagamento da região da falha em compressão. Inicia-

se com um entalhe em um plano de fratura orientado a 45º, que tende a se propagar 

através das fibras e da matriz de maneira frágil e sem qualquer indício de 

deformação na região adjacente à falha. Pode culminar em kinkband durante a sua 

propagação, caso as faces de cisalhamento deslizem umas sobre as outras, 

induzindo a rotação das fibras em seu interior. Tende a ocorrer no plano, através da 

espessura do laminado ou em forma de cunha (ROBINSON, GREENHALGH, 

PINHO, 2012). 
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3 MATERIAIS E PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Este capítulo apresenta em detalhes os materiais estudados, o procedimento 

experimental utilizado na preparação dos corpos de prova e as técnicas de análise 

adotadas na caracterização dos filmes e dos compósitos selecionados.  

 

3.1 Materiais 

 

Inicialmente, vale lembrar que os corpos de prova utilizados no presente trabalho 

são oriundos de outro projeto de pesquisa, desenvolvido por NOGUEIRA (2004). 

Esse projeto teve como objetivo processar compósitos termoplásticos a partir de 

quatro matrizes à base de tecido de fibras de carbono impregnado com matrizes 

poliméricas de PP e do copolímero PP-PE via moldagem por compressão a quente, 

avaliando o comportamento mecânico dos laminados compósitos processados.  

NOGUEIRA (2004) em seu estudo obteve os compósitos a partir de matrizes 

poliméricas termoplásticas na forma de filmes, de origem nacional, gentilmente 

fornecidos, à época, pela empresa Polibrasil Resinas S.A. A Tabela 4 apresenta as 

especificações dos filmes termoplásticos utilizados. Dentre esses, os copolímeros 

PP-PE possuem aproximadamente 7% em massa de PE, sendo que duas das 

amostras dos filmes PP-PE foram modificadas pela incorporação de 1% em massa 

de agentes modificadores. Um dos agentes modificadores do copolímero PP-PE foi 

identificado pela referida empresa como AM1, relativo à adição de anidrido maleico, 

visando melhorar a interface reforço/matriz polimérica. O segundo agente 

modificador, denominado de AM2, refere-se à adição do copolímero de etileno-

octeno, com finalidade de melhorar as características de fluidez e de impacto do 

copolímero PP-PE (plastics.ulprospector.com/pt/datasheet/e30953/engage-8180, 

acessado em 18/08/2015). 

Na preparação dos compósitos, foi utilizado como reforço camadas de um tecido 

de fibras de carbono de origem norte americana, especificação 282-3K, adquirido da 

empresa Hexcel Composites. O arranjo desse reforço é do tipo trama simples 1x1 

(Plain Weave - PW), com o mesmo número de fibras na trama e no urdume. Nesse 

tipo de arranjo do reforço, a trama altera um cabo de urdume por cima e um cabo de 

urdume por baixo no eixo X e o urdume alterna um cabo da trama por baixo e um 

cabo da trama por cima na direção Y, como ilustra a Figura 16. 
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Tabela 4 - Matrizes poliméricas termoplásticas utilizadas neste trabalho. 

Filmes Código 

PP PP 

Copolímero PP-PE-7% PP-PE 

Copolímero PP-PE-7% + 1% agente modificador AM1 PP-PE(AM1) 

Copolímero PP-PE-7% + 1% agente modificador AM2 PP-PE(AM2) 

Fonte: baseado em NOGUEIRA (2004).  

 

Figura 16 - Vista esquemática do tecido de fibra de carbono do tipo Plain Weave. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NOGUEIRA (2004). 

 

As propriedades mecânicas do tecido de fibras de carbono e suas principais 

características são apresentadas na Tabela 5, conforme catálogo do fabricante.  

 

Tabela 5 - Características e propriedades do tecido de fibra de carbono PW-282-3K. 

Propriedades Valores 

Nº de fios na trama e no urdume (fios/pol) 12,5 

Gramatura (g/m²) 196 

Espessura (mm) 0,22 

Resistência à tração da fibra (GPa) 3,6 

Módulo de elasticidade sob tração (GPa) 238 

Massa específica da fibra (g/cm³) 1,76 

Deformação na ruptura (%) 1,6 

Fonte: NOGUEIRA (2004). 
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A moldagem dos compósitos foi realizada via compressão a quente, em uma 

prensa hidráulica da marca CIOLA, com capacidade para 100 kgf.cm-², adaptada 

com duas placas paralelas de aço SAE 4340, de 600 mm x 500 mm; aquecidas por 

doze resistências elétricas do tipo cartucho, com potências de 1000 W cada. O 

controle do ciclo de aquecimento foi realizado por um controlador universal de 

processos, um registrador eletrônico LogBox e termopares do tipo J-Ferro 

Constantan. 

Antes da moldagem do compósito realizou-se o empilhamento das camadas de 

reforço e de filmes até atingir a espessura aproximada de 3 mm. A primeira camada 

em contato com as placas de aquecimento foi de filme polimérico. Em seguida, foi 

alternada uma camada de tecido de fibras de carbono e duas camadas dos filmes 

poliméricos, na respectiva ordem, totalizando 15 camadas. Tal combinação resultou 

em, aproximadamente, 60% em volume de fibras de carbono. A Figura 17 mostra de 

forma esquemática a sequência de montagem dos compósitos moldados estudados. 

 

Figura 17 - Empilhamento esquemático dos compósitos de fibra de carbono/matriz 
termoplástica para a moldagem por compressão a quente. 

 

Fonte: NOGUEIRA (2004). 

 

A moldagem por compressão a quente ocorreu até atingir a temperatura máxima 

de 230ºC, com patamar de 2h e 4 MPa de pressão. O resfriamento foi natural, 

atingindo a temperatura ambiente após cerca de 8h de desligamento do sistema de 

aquecimento. 

As características térmicas das matrizes poliméricas dos corpos de prova 

estudados neste trabalho foram obtidas do estudo realizado por NOGUEIRA (2004). 
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A Tabela 6 apresenta as temperaturas de transição vítrea (Tg), fusão (Tfusão), 

cristalização (pico mais intenso) e de início de degradação de cada amostra, em 

atmosfera de ar sintético obtidos por calorimetria exploratória diferencial (DSC) e 

termogravimetria (TGA). A análise desta tabela mostra que a incorporação dos 

agentes modificadores praticamente não alterou o comportamento térmico dos 

filmes.  

 

Tabela 6 – Temperaturas de transição vítrea, fusão, cristalização e de início de degradação 

das matrizes termoplásticas utilizadas nos compósitos estudados. 

Fiilmes Tfusão (ºC)  Tcristalização (ºC) Tdegradação (ºC) Tg(ºC) 

PP 163±0,3 128±0,7 240±0,2 240 

PP-PE* 128/163±0,5 128±0,2 240±0,2 240 

PP-PE(AM1)* 126/164±0,5 131±0,2 245±0,2 245 

PP-PE(AM2)* 126/164±0,5 131±0,2 245±0,2 245 

*Os resultados apresentados para Tfusão referem-se ao 1º e o 2 º picos, respectivamente. 

Fonte: NOGUEIRA (2004). 

 

3.2 Ensaio dos corpos de prova  

 

Os corpos de prova selecionados para este estudo foram ensaiados por 

NOGUEIRA (2004) em carregamentos de tração e compressão. O ensaio de tração 

foi executado de acordo com a norma ASTM D3039/D3039M-00, utilizando uma 

máquina de ensaios universal MTS, modelo 810, à velocidade constante de 2 

mm/min e o módulo elástico foi obtido com o auxílio de um extensômetro. Os 

ensaios de resistência à compressão foram realizados conforme a norma ASTM 

D3410-87, utilizando um dispositivo acoplado à uma máquina de ensaios MTS, 

modelo 810, com célula de carga de 10 kN, com um sistema computadorizado para 

a coleta dos valores das cargas aplicadas e dos respectivos deslocamentos. Ambos 

os ensaios mecânicos foram realizados à temperatura ambiente.  

A Figura 18 apresenta os corpos de prova ensaiados em tração e compressão 

utilizados neste trabalho. Alguns corpos de prova ensaiados em tração tiveram suas 

superfícies de fratura separadas, outros mostravam apenas delaminações bem 
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pronuciadas. Já os corpos de prova ensaiados em compressão não apresentaram 

claramente, via inspeção visual, os modos de falhas predominantes.  

Dentre todos os corpos de prova preparados e ensaiados em tração por 

NOGUEIRA (2004), foram selecionados para este estudo somente os que obtiveram 

o maior e o menor valor de resistência, apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Valores de resistência à tração dos corpos de prova de fibras de carbono 
impregnadas com PP e PP-PE, utilizados neste trabalho. 

Compósitos 
Resistência à tração (MPa) 

Mínimo Máximo 

PP 440,2 468,9 

PP-PE 383,5 474,9 

PP-PE(AM1) 477,4 531,9 

PP-PE(AM2) 381,9 458,9 

Fonte: NOGUEIRA (2004). 

 

A princípio, o mesmo critério de seleção foi utilizado para escolher os corpos de 

prova ensaiados em compressão. Porém, como a fratura não ficou evidente na 

inspeção visual recorreu-se à técnica estereoscópica para a análise do modo de 

falha de todos os corpos de prova. A partir desta análise foram selecionados os que 

apresentavam uma fratura definida ou aqueles com o início da fratura visível, para 

então gerar as superfícies de fratura passíveis de análise.  

 

3.3 Obtenção das superfícies de fratura  

 

Os corpos de prova ensaiados em tração e selecionados para este estudo foram 

novamente submetidos ao carregamento de tração, nas mesmas condições 

utilizadas no ensaio inicial realizado por NOGUEIRA (2004), descritas no item 3.2. 

Esse procedimento foi adotado de modo a promover a ruptura total do corpo de 

prova, com a exposição das superfícies de fratura. A execução destes ensaios 

utilizou uma máquina de ensaios INSTRON modelo 4206, com capacidade para 

aplicar carga até 150 KN, no Laboratório de Materiais e Processos de Fabricação 

(LMPF) do Instituto de Tecnológico de Aeronáutica (ITA).  
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Figura 18 - Corpos de prova utilizados neste trabalho, ensaiados em tração (a) e em 
compressão (b). 

 

Fonte: (AUTORA) 

 

Após a obtenção das superfícies de fratura, estas foram isoladas com uma fita 

crepe e seccionadas em uma máquina de corte com disco diamantado, com uso de 

água de refrigeração. Em seguida, as amostras cortadas foram limpas com um fluxo 

de ar seco para eliminar quaisquer impurezas e detritos produzidos na operação de 

corte. Estas duas etapas foram também realizadas com o apoio do LMPF/ITA.  

Procedimento similar foi realizado com os corpos de prova ensaiados em 

compressão, ou seja, estes foram novamente submetidos ao carregamento de 

compressão para evidenciar os aspectos dos modos de falha, mas sem romper a 

superfície, visto que o excesso de compressão sobre o compósito termoplástico 

pode esconder/mascarar as características da superfície de fratura. Estes ensaios 

foram também realizados no LMPF/ITA, utilizando os mesmos parâmetros descritos 

no item 3.2, para a máquina de ensaios INSTRON modelo 4206. 

 

3.4 Caracterização  

 

Os filmes de PP e de PP-PE foram analisados, nesta dissertação, como 

fornecidos pelo fabricante, por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por 
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análises reológicas. As superfícies de fratura dos compósitos termoplásticos foram 

caracterizadas por meio de análises de estereoscopia óptica e MEV. 

 

3.5 Análise reológica 

 

Com o intuito de melhor esclarecer alguns aspectos fractográficos observados por 

MEV, análises reológicas dos filmes de PP e PP-PE foram realizadas com o auxílio 

de um reômetro HAAKE modelo RS6000, utilizando geometria de placas paralelas, 

com um gap de 1 mm.  Os filmes foram aquecidos até 230ºC, na taxa de 

aquecimento de 1 ºC/min. As análises foram realizadas com tensão de 500 Pa, 

conforme verificado em análise prévia de regime viscoelástico linear.  As 

temperaturas de início e máxima destas análises foram definidas, baseando-se nos 

resultados da Tabela 6.  

 

3.6 Estereoscopia óptica 

 

O emprego da técnica de estereoscopia óptica neste trabalho possibilitou uma 

identificação e visualização preliminar dos modos de falha produzidos nos corpos de 

prova ensaiados em compressão. De modo geral, esta técnica é utilizada quando 

não há a necessidade de grandes ampliações para a análise dos aspectos 

averiguados, além de ser uma técnica simples e rápida, pois não necessita de uma 

preparação prévia da superfície de fratura e possibilita o registro das imagens, 

quando acoplada a uma câmara fotográfica.  

Assim, as falhas presentes nos laminados submetidos ao esforço de compressão 

foram primeiramente documentadas com o auxílio de um estereoscópio óptico 

Olympus, modelo SZ61, do LMPF/ITA. Esta análise foi conduzida utilizando 

aumentos de até 90x da superfície de fratura.  

 

3.7 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Neste trabalho, a técnica de microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para 

observar as superfícies de fratura obtidas após os carregamentos de tração e de 

compressão e a região interfacial entre a fibra de carbono e as matrizes 

termoplásticas de PP e PP-PE. A utilização desta técnica é indispensável em 
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estudos fractográficos, pelo fato dela proporcionar excelente resolução e grande 

profundidade de foco, permitindo elucidar os mecanismos de falha predominantes 

nos laminados, bem como identificar os aspectos das fraturas. Para isto, foi utilizado 

um microscópio eletrônico de varredura FEI, modelo INSPECT S50, do Instituto de 

Ciência e Tecnologia (ICT) da UNIFESP do Campus de São José dos Campos 

(UNIFESP-SJC) (Figura 19). As amostras estudadas foram metalizadas com duas 

camadas de filme de ouro, pela utilização de uma metalizadora Quorum Q150RS do 

ICT/UNIFESP-SJC. 

 

Figura 19 – Microscópio eletrônico de varredura do ICT/UNIFESP-SJC. 

 
Fonte: (AUTORA). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este item da dissertação apresenta todos os resultados obtidos nas análises 

fractográficas dos compósitos de FC/PP e FC/PP-PE e reológicas dos filmes de PP 

e do copolímero PP-PE. A apresentação dos resultados refere-se, inicialmente, à 

caracterização realizada nos filmes poliméricos por meio de análises reológicas. Em 

seguida, são apresentadas as imagens capturadas nas análises microscópicas e 

suas considerações, correlacionado, sempre que possível, as observações feitas 

com o comportamento mecânico dos laminados submetidos aos ensaios estáticos 

de tração e compressão, realizados previamente por NOGUEIRA (2004). 

 

4.1 Análise reológica dos filmes poliméricos 

 

A partir da temperatura de processamento dos filmes poliméricos (Tabela 6), foi 

estabelecido o limite de temperaturas utilizado nas análises reológicas dos filmes de 

PP e de PP-PE, realizadas neste estudo. Esta análise buscou conhecer o 

comportamento da viscosidade complexa em função do aumento da temperatura 

das matrizes poliméricas utilizadas nos compósitos termoplásticos estudados. Esta 

correlação de dados foi utilizada visando simular o comportamento da viscosidade 

das matrizes poliméricas utilizadas no processamento dos compósitos, com o 

propósito de apoiar um melhor entendimento das observações microscópicas 

realizadas. Vale mencionar que, a análise reológica de polímeros é uma ferramenta 

muito importante em apoio ao processamento de materiais compósitos. 

A Figura 20 apresenta o gráfico de viscosidade complexa em função da 

temperatura das amostras de PP, PP-PE, PP-PE(AM1) e PP-PE(AM2). Como 

esperado, a Figura 20 mostra que a viscosidade complexa de todas as amostras 

analisadas diminui com o aumento da temperatura. Este comportamento ocorre 

devido à redução gradativa das forças de interação existentes (forças de van der 

Waals) entre as cadeiais poliméricas com o aumento da temperatura. Essa 

estruturação pode também ser destruída com o aumento da taxa de cisalhamento e 

recomposta quando este parâmetro diminui (BOTELHO, 1998). 

O filme de PP-PE(AM1) apresenta valores de viscosidade mais elevados, 

variando entre 3190 a 1571 Pa.s. Estes valores mais elevados de viscosidade 
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podem ser atribuídos à presença do anidrido maleico, que possivelmente favoreceu 

a ocorrência de reação de acoplamento da poliolefina com o anidrido maleico, que 

resultou no aumento da viscosidade e, possivelmente, na massa molar do 

copolímero (MAURANO, GALLAND, MAULER, 1998). Nesta amostra é verificado, 

ainda, entre 180ºC e 200ºC o perfil de uma curva, atribuído à ação do anidrido 

maleico sobre o comportamento reológico do copolímero analisado. As matrizes de 

PP-PE e PP-PE(AM2) apresentam curvas de viscosidade complexa bastante 

próximas, com valores de viscosidade variando entre 1100 a  550 Pa.s, no intervalo 

de temperaturas entre 180 e 230ºC. No entanto, o comportamento da viscosidade do 

PP-PE é de queda contínua em todo o intervalo de temperaturas. Enquanto que, a 

curva reológica para o copolímero PP-PE(AM2) apresenta um aumento da 

viscosidade após a temperatura inicial de 180°C até aproximadamente 200°C. A 

partir de 200ºC, observa-se a queda contínua da viscosidade. A maior diminuição da 

viscosidade da amostra PP-PE(AM2) é atribuída à adição do compatibilizante 

elastomérico, que resultou em maior fluidez da amostra, conforme menciona a 

literatura.    

 

Figura 20 - Curvas de viscosidade complexa versus temperatura dos filmes poliméricos. 

 

Fonte: (AUTORA).  

 

O comportamento da viscosidade do filme de PP é de queda contínua em todo o 

intervalo de temperaturas (180ºC a 230ºC), com valores entre 1844 e 957 Pa.s.  

De modo geral, a viscosidade diminui para todos os filmes analisados à medida 

que a temperatura aumenta, conforme esperado. A princípio tal comportamento 
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favorece a percolação da matriz polimérica no reforço, facilitando o processamento 

desses materiais via moldagem por compressão a quente, conforme menciona a 

literatura (COGSWELL, LEACH, 1988; BOURBAN et al., 2001). Nesse sentido, 

espera-se, a princípio, os filmes de PP-PE e de PP-PE(AM2) são os que apresentam 

os melhores comportamentos reológicos para a impregnação do reforço de fibra de 

carbono no processamento dos compósitos laminados estudados. 

 

4.2 Análise fractográfica dos laminados submetidos a ensaios estáticos de tração 

 

Quando um laminado de matriz polimérica reforçado com fibras contínuas é 

submetido ao carregamento mecânico, tem-se o início do processo de deformação 

da matriz com a consequente geração de esforços sobre a superfície das fibras. 

Tensões interfaciais são produzidas, devido à diferença nas propriedades elásticas 

da fibra e matriz. Como esses reforços são suficientemente longos, a intensidade da 

carga transmitida pode conduzí-los à fratura e, dessa forma, contribuir plenamente 

para a resistência do compósito. No entanto, as condições para uma transferência 

efetiva de esforços da matriz para as fibras dependem da natureza da interface 

fibra/matriz. Com a existência de uma fraca adesão entre fibra e matriz, as tensões 

atuantes conduzem ao descolamento interfacial. Por outro lado, a presença de uma 

consistente adesão interfacial promove a nucleação de microtrincas na matriz. Com 

o aumento das tensões essas microtrincas se coalescem e conduz o compósito à 

falha. Assim, as características da interface formada entre o reforço e o polímero têm 

grande importância no desempenho estrutural, pois exercem influência na 

determinação das propriedades mecânicas e no processo de falha do compósito.  

A seguir são apresentadas imagens representativas das superfícies de fratura dos 

corpos de prova ensaiados em tração. Neste caso, a microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) contribuiu na observação detalhada e na captura de imagens das 

várias amostras de superfícies de fratura selecionadas, para então correlacionar os 

aspectos fractográficos identificados com os valores médios das resistências sob 

carregamento de tração, determinados para cada laminado estudado.  

 A falha produzida sob carregamento de tração é um dos modos de falha mais 

simples de ser encontrado e compreendido em materiais compósitos e há tempos é 

objeto de estudos de muitos autores (KLINE, CHANG, 1980; PURSLOW, 1981; 

PURSLOW, 1988; GREENHALGH, 2009; CÂNDIDO et al., 2011; KUMAR et al., 



68 

2012). Geralmente, a fratura decorre do desenvolvimento de vários mecanismos de 

falha que podem ser ocasionados por: arrancamento de fibras (fiber pull-out), ponte 

de fibras (fiber briding), fratura de fibras, propagação de trincas através da matriz e 

descolamento na interface fibra/matriz, por causa da concentração de tensões 

produzida no material. Áreas danificadas por delaminação de camadas provocadas 

pelo descolamento de mechas de fibras da matriz foram visualmente observadas na 

borda livre dos laminados. Dessa forma, a borda livre atuou como um concentrador 

de tensão para a propagação da trinca transversal.  

 A Figura 21, capturada com maior ampliação, apresenta detalhes do reforço de 

fibra de carbono, visualizados na superfície de fratura de um corpo de prova de FC-

PP/PE ensaiado em tração neste estudo. A Figura 21 mostra a seção longitudinal de 

uma fibra de carbono, onde se observam nitidamente as típicas ranhuras superficiais 

deste tipo de reforço. Característica essa herdada de seu precursor polimérico, a 

fibra de poliacrilonitrila (PAN), conforme cita na literatura (LEVY NETO, PARDINI, 

2006; MARINUCCI, 2011).  

 Neste caso particular, a imagem da seção da FC revela que, nesta região 

analisada no laminado, existe uma fraca adesão interfacial fibra/matriz ou não 

ocorreu a percolação completa da matriz polimérica, observada ao fundo, nas 

camadas de fibras durante o ciclo de processamento do laminado via moldagem por 

compressão a quente. Os aspectos da morfologia de fratura apresentados pela 

matriz permitem caracterizá-la como de natureza termoplástica, em função da 

exibição de uma considerável deformação plástica. Observa-se ainda a presença de 

pequenos vazios dispersos no interior da matriz. Frequentemente, nos compósitos 

termoplásticos, os vazios são nucleados sob baixos níveis de tensão, sendo muitas 

vezes desenvolvidos na interface fibra/matriz. Com a continuidade do carregamento 

aplicado, os vazios crescem por meio da deformação plástica e do comportamento 

viscoelástico da matriz, até se aglutinarem para formar a superfície de fratura do 

compósito (GREENHALGH, 2009).  

A Figura 22, igualmente capturada com elevada ampliação, mostra outro detalhe 

típico de laminados de fibras de carbono ensaiados em tração, onde se observam as 

seções da extremidade de fratura definitiva de três filamentos individuais de carbono 

isolados e desprovidos do revestimento da matriz impregnante PP-PE. Os aspectos 

fractográficos identificados estão realçados por setas na superfície de fratura de 
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cada fibra, que podem evidenciar a direção de propagação da trinca através do 

procedimento conhecido como DAFF, anteriormente ilustrado na Tabela 3.  

 

Figura 21 - Detalhes fractográficos da seção longitudinal (FC/PP-PE). 

 
Fonte: (AUTORA). 

 

Aparentemente, o início da falha na fibra, ocorre pela presença de um pequeno 

defeito existente na própria fibra ou na interface fibra/matriz. Na área imediatamente 

próxima ao ponto de início da falha, observa-se uma superfície de fratura com 

aspecto relativamente plano, denominada de região de “espelho”, o que sinaliza a 

manifestação de uma fratura lenta, em que só há energia suficiente para propagar a 

fissura. No entanto, a partir do momento que a fratura começa a se propagar, a 

velocidade aumenta e a topografia da fratura se torma mais acidentada e rugosa 

com aspectos de “névoa”, formando as marcas de linhas radiais na superfície de 
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fratura das fibras. As linhas radiais, com forma de um leque aberto a partir do ponto 

de origem da fratura da fibra, são características encontradas com frequência nas 

extremidades de fratura fibras de carbono. Esses aspectos são considerados 

relevantes na análise de falhas de compósitos poliméricos reforçados com fibras 

contínuas, submetidos ao esforço de tração, pois auxiliam no mapeamento da 

direção de crescimento de trincas locais. Aspectos semelhantes são relatados na 

literatura (PURSLOW, 1988; GREENHALGH, 2009). 

As imagens subsequentes são representativas de regiões que falharam por 

delaminação nos compósitos termoplásticos estudados. Ao contrário do observado 

em estudos fractográficos de laminados de compósitos termorrígidos, onde os 

aspectos fractográficos são mais facilmente identificados e explicáveis, a avaliação 

fractográfica de compósitos termoplásticos é muito mais difícil (PURSLOW, 1981; 

PURSLOW, 1986; GREENHALGH, 2009). 

Esta diculdade é dada pelo fato das matrizes termoplásticas apresentarem 

poucos vestígios, devido à sua natureza viscoelástica gerar contínuas deformações, 

durante aplicação do esforço mecânico. Assim, o investigador deve conhecer muito 

bem as características dos componentes individuais e do processo de manufatura 

utilizado, de modo a extrair informações a partir de um cenário complexo e pouco 

elucidativo. 

 Apesar da maior dificuldade em se analisar compósitos termoplásticos, a análise 

das imagens apresentadas neste estudo mostra que as matrizes de PP, PP-PE, PP-

PE(AM1) e PP-PE(AM2) apresentam morfologias de fratura diferentes, atribuídas às 

características intrínsecas de cada polímero e aos agentes modificadores utilizados 

nas referidas formulações (Tabela 4).  
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Figura 22 - Extremidade de fratura da fibra de carbono do laminado FC-PP/PE ensaiado em 
tração. 

 
Fonte: (AUTORA). 

   

 A Figura 23 ilustra a superfície de fratura do laminado FC/PP, onde se observa 

uma região rica em matriz polimérica com aspecto rugoso, característico de 

materiais que exibem uma acentuada deformação plástica antes de suceder a 

ruptura. Nessa região, tem-se a presença de canaletas, oriundas das marcas de 

ancoragem das fibras de carbono do tecido Plain Weave, com o alinhamento dos 

cabos do reforço nas direções a 0° e a 90°. Este tipo de aspecto evidencia a 

presença de interface fraca ou mesmo a ausência de interface entre reforço e matriz 

polimérica. Esta imagem também mostra a presença de fragmentos de fibras, 

sinalizando a ocorrência de falha do compósito por tração, com o rompimento do 

reforço de carbono, que apresenta caracterísitica frágil (LEVY NETO, PARDINI, 

2006; MARINUCCI, 2011; REZENDE, COSTA, BOTELHO, 2011). Observa-se ainda 
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a exposição total de fibras a 90º sem impregnação, decorrente da fraca adesão na 

interface fibra/matriz do compósito de FC/PP.  

  

Figura 23 - Detalhes da topografia de fratura dos laminados de FC/PP. 

 
Fonte: (AUTORA). 

 

 O laminado FC/PP-PE (Figura 24), quando comparado com os demais laminados 

compósitos estudados, apresenta a pior qualidade de impregnação, revelando 

regiões de mechas de fibras com orientação a 0º desprovidas de matriz e 

completamente expostas. Da mesma forma, observa-se extensas regiões de matriz 

posicionadas entre as camadas de tecido, apresentando significativa deformação 

plástica, assinaladas com as impressões de mechas de fibras a 90º, que foram 

descoladas com a propagação da falha interlaminar durante o carregamento.  
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Figura 24 - Detalhes da topografia de fratura dos laminados de FC/PP-PE. 

 
Fonte: (AUTORA). 

 

 A presença destes aspectos fractográficos na morfologia de fratura analisada 

evidencia a fraca adesão interfacial fibra/matriz. Além disso, pode ser facilmente 

observado que o plano de fratura do laminado está identificado na ruptura das fibras 

a 0º, ocorrido em vários níveis, devido à percolação insuficiente da matriz polimérica 

nas camadas de tecido e à fraca adesão fibra/matriz.  

 A Figura 25, representativa de uma região de fratura do laminado FC/PP-

PE(AM1), mostra um compósito mais bem consolidado, onde a matriz termoplástica 

apresenta-se mais coesa e com uma textura mista, com regiões lisa e rugosa e mais 

bem distribuída que a verificada no laminado FC/PP-PE. Neste caso, observa-se 

que o reforço está mais bem incorporado na matriz, ou seja, está melhor impregnado 
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pela matriz polimérica. Estes aspectos indicam que este laminado apresenta uma 

interface fibra/matriz mais forte que a observada na Figura 24. 

 

Figura 25 - Vista parcial da topografia de fratura do laminado FC/PP-PE(AM1). 

 
 

Fonte: (AUTORA). 

  

 A análise da Figura 26 mostra os aspectos identificados na região de falha por 

delaminação do laminado FC/PP-PE(AM2). As impressões de fibras na matriz e 

algumas fibras soltas sugerem a existência de uma fraca adesão na interface 

fibra/matriz, como observado no laminado FC/PP-PE (Figura 24). No entanto, neste 

caso, a matriz polimérica apresenta uma textura mais lisa, diferente da observada 

nos outros dois laminados, com evidências de deformação plástica, porém com 

regiões mais contínuas de matriz. Provavelmente, a manifestação dessas 
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características pode ter sido influenciada pelo agente elastomérico AM2, adicionado 

à esta composição de PP-PE (Tabela 4). 

 As Figura 27(a-d), capturadas com menores aumentos, mostram vistas parciais 

de regiões do reforço. Na Figura 27(b) e Figura 27(d) é claramente evidenciada a 

presença de fibras de carbono soltas desalinhadas e quebradas, referentes aos 

laminados FC/PP-PE e FC/PP-PE(AM2), respectivamente. Na Figura 27(a), 

representativa do laminado FC/PP, é possível identificar os alinhamentos das 

mechas da trama (90º) e da urdidura (0o), do tecido estilo Plain Weave, além de 

impressões de fibras na matriz de PP, evidenciando a fraca adesão. 

 

Figura 26 - Detalhe da topografia de fratura do laminado FC/PP-PE(AM2). 

 
Fonte: (AUTORA). 
 

 Na Figura 27(b) observam-se regiões ricas em matriz, que se desprenderam das 

camadas adjacentes ao plano de falha, com impressões de fibras, confirmando mais 
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uma vez a fraca adesão interfacial entre os constituintes do laminado de FC/PP-PE. 

Já na Figura 27(d) é possível identificar a presença de fibras desprotegidas de 

matriz, desalinhadas e com  muitos fragmentos de deformação da matriz dispersos 

sobre a superfície, o que revela a ocorrência de anormalidades nos estágios de 

processamento do compósito por moldagem por compressão a quente.  

  

Figura 27 - Vistas parciais da morfologia de fratura dos laminados de (a) FC/PP, (b) FC/PP-
PE, (c) FC/PP-PE(AM1), (d) FC/PP-PE(AM2), com ênfase no reforço. 

  

 
 

Fonte: (AUTORA).  

 

 A Figura 27(c) mostra as fibras de carbono aglutinadas pela matriz polimérica de 

PP-PE(AM1), indicando o molhamento do reforço pela matriz e, por conseguinte, 

uma melhor consolidação, com uma interface mais consistente entre os constituintes 

do compósito. A presença de fibras quebradas em diferentes tamanhos, unidas à 

matriz, consiste em um aspecto fractográfico atribuído ao fato do laminado falhar em 
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diferentes níveis de tensão, com o aumento da carga aplicada. Este comportamento 

é mais uma evidência de que o emprego do agente de acoplamento AM1 melhorou 

a interação reforço/matriz, em relação aos outros dois laminados com o copolímero 

PP-PE, sugerindo uma melhor adesão interfacial, que proporcionou uma maior 

resistência à tração em comparação às matrizes PP-PE e PP-PE(AM2) (Figura 

27(b), (d). 

 Na moldagem de compósitos por compressão a quente, é condição essencial que 

aconteça a completa percolação da matriz polimérica por entre as camadas de 

reforço para propiciar a aglutinação das fibras e, assim, consolidar uma estrutura 

laminada ordenada e com consistente adesão interfacial fibra/matriz.  

 A Figura 28, Figura 29, Figura 30 e Figura 31 mostram imagens representativas 

da impregnação do reforço de fibra de carbono pelas matrizes poliméricas de PP, 

PP-PE, PP-PE(AM1) e PP-PE(AM2), respectivamente. A comparação dessas 

imagens mostra que em se tratando de impregnação do reforço, o laminado de 

FC/PP-PE(AM1) apresenta a melhor impregnação do tecido de fibras de carbono 

(Figura 30). A textura dessa imagem, mostrada na Figura 30 sugere que a qualidade 

obtida no molhamento das fibras pela matriz aditivada com o agente AM1 aumentou 

a interação dos constituintes do compósito. Já nos outros laminados (Figura 28, 

Figura 29 e Figura 31) se observam fibras de carbono pouco impregnadas ou 

totalmente descobertas de matriz termoplástica, evidenciando uma fraca adesão 

interfacial.  

 A correlação das observações microscópicas realizadas é concordante com os 

resultados de resistência à tração apresentados na Figura 5 e na Tabela 1 por 

NOGUEIRA (2004), revelando que o laminado FC/PP-PE(AM1), com a melhor 

impregnação do reforço, é o que apresenta os maiores valores de resistência à 

tração (507,6 ± 11,8 MPa) e de módulo de elasticidade (54,7 ± 2,4 GPa), em relação 

aos outros três laminados. A principal influência da fraca adesão interfacial é a 

redução dos valores de propriedades mecânicas, o que compromete a aplicação 

final do compósito. 
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Figura 28 - Detalhes da impregnação do laminado de FC/PP. 

 
Fonte: (AUTORA). 
 

  Já a comparação das imagens da superfície de fratura com as curvas reológicas 

das matrizes poliméricas (Figura 20) mostra que o maior valor da viscosidade da 

matriz de PP-PE(AM1) não afetou o molhamento do reforço, pois o laminado 

processado com este filme é o que apresenta a melhor impregnação e o melhor 

desempenho mecânico. Este resultado mostra que o agente AM1 (anidrido maleico) 

apresentou efeito preponderante e atuou como um bom agente de acoplamento, 

melhorando a interação reforço/matriz, com o aumento da polaridade da matriz 

polimérica. A eficiência de utilizar o anidrido maleico para melhorar a adesão e a 

hidrofobicidade de poliolefinas, como compatibilizante em copolímeros e blendas já 

tem sido reportado na literatura (MAURANO, GALLAND, MAULER, 1998; LU, 

CHUNG, 2000).  
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Figura 29 - Detalhes da impregnação do laminado de FC/PP-PE. 

 
Fonte: (AUTORA). 
 

 A correlação das morfologias apresentadas na análise fractográfica, com os 

comportamentos reológicos medidos para os filmes poliméricos em estudo e com o 

comportamento mecânico dos compósitos ensaiados em tração, permite sumarizar 

que as matrizes poliméricas tiveram influência significativa no comportamento 

mecânico e no processo de falha dos corpos de prova ensaiados em tração. Assim, 

tem-se que a adição dos agentes modificadores apresentou maior influência nas 

características da matriz e de sua capacidade de formar ou não interface com a fibra 

de carbono. Já a viscosidade não mostrou influência na eficiência de impregnação 

do reforço de carbono. 
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Figura 30 - Detalhes da impregnação do laminado de FC/PP-PE(AM1). 

 
Fonte: (AUTORA). 
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Figura 31 - Detalhes da impregnação do laminado de FC/PP-PE(AM2). 

 
Fonte: (AUTORA). 

 

4.3 Análise fractográfica dos laminados submetidos ao ensaio estático de 

compressão 

 

A falha produzida em laminados sob carregamento de compressão aplicado na 

direção das fibras longitudinais, normalmente produz características fractográficas 

com fibras distorcidas provenientes da microflambagem (microbuckling) e formação 

de kinkbands, seguido da ruptura de fibras, em consequência das significativas 

tensões de flexão que se desenvolvem nessa região do compósito. Dessa forma, as 

propriedades da matriz e das fibras, a qualidade da adesão interfacial fibra/matriz e 

o conteúdo de vazios ou porosidades no material, influenciam na resistência à 

compressão do compósito. A falha de compressão em compósitos poliméricos de 
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fibras contínuas pode ocorrer por meio da propagação de uma série de modos e, 

para cada modo, pode ser atribuído a manifestação de vários aspectos em 

sequências de eventos que conduzem à fratura do material. A máxima resistência é 

alcançada quando acontece o cisalhamento das fibras. No entanto, em 

circunstâncias onde o módulo da matriz é relativamente baixo e a adesão na 

interface fibra/matriz é fraca, a falha prematura do laminado ocorre pelo mecanismo 

de microflambagem (CARLSSON, PIPES, 1997; PURSLOW, 1981; GREENHALGH, 

2009; OPELT et al., 2015a). 

 

4.3.1 Estereoscopia óptica dos laminados 

 

A análise fractográfica de falhas oriundas de esforços de compressão é difícil.  A 

propagação de trincas ao longo de grandes áreas não acontece e danos pós-falha 

podem ser induzidos, devido ao movimento relativo das superfícies fraturadas que, 

em muitos casos, permanecem em contato. Neste caso, o aspecto específico a ser 

considerado na falha em compressão dos laminados estudados é a influência do 

entrelaçamento das mechas de fibras do tecido Plain weave. A falha em compressão 

em laminados de tecido é geralmente acompanhada pela linha de ondulação das 

fibras orientadas na direção longitudinal, desde que a deformação das mechas na 

região de falha, favoreça a microflambagem das fibras (GREENHALGH, 2009).  

Assim, com o objetivo de identificar os modos de propagação da falha presentes 

nos laminados submetidos ao ensaio estático de compressão, os corpos de prova 

ensaiados foram analisados em ambas laterais por estereoscopia óptica, como 

ilustra a Figura 32. Nessa etapa foram realizadas 78 análises. A seguir são 

apresentadas as imagens representativas dos principais aspectos observados em 

cada família dos quatro laminados em estudo. 

Segundo GREENHALGH (2009), muitas vezes é difícil assegurar um 

carregamento apenas de compressão, uma vez que a flambagem pode também 

ocorrer, conduzindo a cargas de flexão, que podem sobrepor a compressão 

aplicada. Desta forma, a delaminação, muito comum em superfícies expostas à 

compressão, tende a ser induzida pela componente de flexão, reduzindo 

significamente a resistência das camadas a 0º. 
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Figura 32 - Esquema de um corpo de prova de compressão indicando os lados analisados 
para identificar os modos de falha. 

 

Fonte: Baseado em: (OPELT et al., 2015b). 

 

A Figura 33 apresenta uma imagem de estereoscopia óptica representativa do 

laminado de FC/PP. Nesse compósito foram encontradas múltiplas delaminações 

localizadas na região do modo de falha do laminado e em diferentes camadas, com 

pouca evidência de fratura do laminado. Além disso, nesta Figura é possível 

identificar uma banda de fibras, delimitada pelas linhas pontilhadas, que se propaga 

ao longo da seção transversal do laminado, quando os dois lados do corpo de prova 

são analisados. Observa-se nessa região que as fibras falharam em distâncias 

aproximadamente semelhantes, acompanhada pela linha de ondulação das mechas 

de fibras a 0º do tecido Plain weave, o que possibilitou a manifestação do 

mecanismo de microflambagem de fibras (GREENHALGH, 2009). 

 A Figura 34 mostra imagens representativas das análises por estereoscopia do 

laminado FC/PP-PE. A análise destas imagens revela, inicialmente, que este 

laminado apresenta um comportamento semelhante ao já descrito para o laminado 

de FC/PP. Observa-se nesta Figura a presença de delaminações e microflambagem, 

delimitadas pelas linhas pontilhadas, na região do modo de falha. De maneira geral, 

a análise de diferentes regiões deste laminado mostra que as camadas estão mais 

compactadas em relação ao FC/PP. Assim, a textura deste laminado de FC/PP-PE é 

concordante com o comportamento mecânico apresentado por NOGUEIRA (2004), 

onde tem-se uma maior resistência à compressão (401 ± 40 MPa), quando 

comparado com a resistência do compósito de FC/PP (316 ± 37 MPa) (Tabela 1). 
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Figura 33 - Estereoscopia dos laminados de FC/PP ensaiados em compressão. 

 
Fonte: (AUTORA).  

 

Figura 34 - Estereoscopia dos laminados de FC/PP-PE ensaiados em compressão. 

 
Fonte: (AUTORA).  

 

Múltiplas delaminações 
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A Figura 35 mostra imagens representativas das análises por estereoscopia 

óptica de corpos de prova preparados a partir do laminado de FC/PP-PE(AM1), 

ensaiados em compressão. Os corpos de prova deste laminado apresentam falhas 

bem definidas, que puderam ser previamente identificadas na inspeção visual. As 

análises realizadas por estereoscopia óptica só vieram a confirmar as observações 

macroscópicas.  

Neste caso, são também observadas delaminações e regiões com 

microflambagem (Erro! Fonte de referência não encontrada.5). A Figura 35 

mostra uma nítida região de falha por cisalhamento e a presença da formação de 

uma kinkband local (região assinalada na figura). Este laminado é o que apresenta a 

melhor compactação. Esta característica é concordante com o comportamento 

mecânico determinado por NOGUEIRA (2004), onde este laminado de FC/PP-

PE(AM1) apresenta a maior resistência à compressão (631 ± 78 MPa), dentre todos 

os laminados estudados (Tabela 1). 

 

Figura 35 - Estereoscopia dos laminados de FC/PP-PE(AM1) ensaiados em compressão. 

 
Fonte: (AUTORA).  
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A Figura 36 mostra imagens representativas das análises por estereoscopia 

óptica de corpos de prova obtidos do laminado de FC/PP-PE(AM2), ensaiados em 

compressão. De modo geral, as superfícies de fratura observadas para este 

compósito apresentam os mesmos aspectos fractográficos já descritos para os 

outros três laminados anteriores, ensaiados em compressão, salvo pela formação de 

uma cunha (linhas pontilhadas na Figura 36(a)). 

Neste caso, as duas falhas se encontram com o formato de uma cunha. A 

imagem mostra que as bandas de fibras a 0º falharam e conduziram à formação de 

kinkbands (delimitadas pelas linhas pontilhadas na Figura 36(b), que é uma 

característica típica da falha de compressão em compósitos reforçados com fibras 

contínuas. No caso do laminado de FC/PP-PE(AM2), observa-se uma região de 

falha com fibras menos aglutinadas Figura 36(b). 

 O comportamento mecânico deste laminado no ensaio de resistência à 

compressão foi inferior (481 ± 76 MPa) ao observado para o laminado de FC/PP-

PE(AM1) (631 ± 78 MPa), mas superior ao determinado para os laminados de 

FC/PP (401 ± 40 MPa) e de FC/PP-PE (316 ± 37 MPa), respectivamente (Tabela 1).  

Comparativamente, o laminado de FC/PP-PE(AM1) é o que apresentou o melhor 

desempenho no ensaio de resistência à compressão e também a melhor 

consolidação das camadas no processamento por moldagem por compressão a 

quente.  

 

Microflambagem 
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Figura 36 - Estereoscopia dos laminados de FC/PP-PE(AM2) ) ensaiados em compressão. 

 
Fonte: (AUTORA).  
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4.3.2 Miicroscopia eletrônica de varredura dos laminados 

 

Como já foi mencionado anteriormente, a análise fractográfica de laminados que 

falham em compressão é complexa, pois as superfícies continuam em contato após 

a falha. Somado a isto, os danos que são gerados pós-falha, podem ocultar a 

morfologia da fratura ou destruir aspectos fractográficos de interesse. Além disso, as 

características de superfícies da fratura geradas em compressão, em compósitos 

termoplásticos, não são suficientemente elucidativas, já que podem se alterar a cada 

passo do ensaio mecânico, encobrindo os primeiros aspectos gerados e, também, 

durante a progressão do evento de microdeformação e o movimento das superfícies 

de fratura já quebradas, que estão em contato. 

A Figura 37 e a Figura 38 apresentam superfícies de fratura representativas de 

falha em compressão, evidenciando detalhes dos eventos que ocorreram na 

extremidade de fratura da fibra de carbono.  

A Figura 37 capturada com elevado aumento realça a fratura típica de uma fibra 

de carbono ocorrida durante o ensaio de compressão.  

A análise mais aprofundada caracteriza as regiões da superfície de fratura em 

que as fibras trabalharam simultaneamente em tração e compressão, separadas na 

transição da falha por uma linha neutra. O aspecto de linhas radiais, começando em 

“O” e com propagação até a linha neutra indica o lado em que a fibra falhou por 

tração, “T”, enquanto a aparência de linhas horizontais paralelas e posicionadas 

abaixo da linha neutra aponta o lado em que a fibra rompeu por compressão, “C” 

(PURSLOW, 1988; GREENHALGH, 2009). 

Ao contrário das superfícies de fratura obtidas sob tração, as superfícies de 

fratura sob compressão não ocorrem no sentido do carregamento e sim de maneira 

ligeiramente angular. Se mesmo após a falha a carga for mantida, danos 

secundários como separações longitudinais e delaminações podem ocorrer. É 

importante salientar que a presença de fragmentos em superfícies de fratura 

oriundas de ensaios de compressão é comum, principalmente nos compósitos 

termorrígidos, e pode mascarar importantes indícios nas extremidades das fibras, 

dificultando a interpretação da morfologia da fratura (GREENHALGH, 2009). 

A análise da Figura 37 mostra também as típicas ranhuras observadas na seção 

longitudinal de fibras de carbono desprovidas da impregnação de matriz, em razão 
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da fraca adesão interfacial fibra/matriz e fragmentos de matriz polimérica aderidos à 

superfície da fibra. 

 

Figura 37 – Detalhe da superfície de fratura característica de esforço em compressão. “0”: 
início da trinca, “C”: região de compressão e “T”: região de tração (FC/PP-PE(AM1) 

 
Fonte: (AUTORA).  

 

Já na Figura 38, além das fibras com aspectos de fratura produzidos pelo ensaio 

de compressão, com regiões “T” e “C”, observa-se a presença de matriz polimérica se 

soltando de uma fibra de carbono, mostrando o aspecto fractográfico denominado de 

impressão de fibra, característico de interface fraca.  

A Figura 39 mostra um detalhe da borda livre de um corpo de prova de 

compressão, localizado na região do modo de falha, onde pode ser observada a 

presença predominante de fibras de carbono do tecido Plain Weave orientadas a 

(90º), como resultado do processo de corte do compósito. Esta imagem também 

Fragmentos 

Ranhuras na 

Fibra 
T 

C 

0 

Linhas Radiaias 
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ilustra o efeito de uma interface fraca, onde as fibras tendem ao descolamento de 

modo independente em diferentes pontos, com o esrforço aplicado no laminado 

 

Figura 38 – Detalhe da superfície de fratura característica de esforço em compressão do 
laminado de FC/PP-PE(AM1). 

 

Fonte: (AUTORA).  

 

  Os conjuntos de micrografias apresentados a seguir, Figuras 40 - 43, de 

superfícies de fratura dos laminados de compósitos termoplásticos estudados, 

evidenciam os principais aspectos encontrados sob cargas de compressão. 

  A Figura 40 é representativa de superfícies de fratura típicas do laminado de 

FC/PP. De modo geral, é possível identificar que o laminado de FC/PP não possui 

uma boa consolidação das camadas, com a presença do mecanismo de 

microflambagem das mechas de fibras longitudinais (0º) (Figura 40 (a)). 

Tração 
Impressão da 

       Fibra 

Fragmentos 

Compressão 
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Figura 39 - Detalhe da superfície de corte da borda livre de um corpo de prova de 
compressão, com fibras orientadas a 90º (FC/PP-PE(AM2). 

 
Fonte: (AUTORA). 
 

A observação desses aspectos é concordante com os eventos já verificados nas 

análises por estereoscopia óptica (Figura 33). Na Figura 40(b) observam-se fraturas 

do tipo interlaminar, ou seja, delaminações próximas e/ou paralelamente às mechas 

de fibras com orientações a 0º e 90º e do tipo intralaminar, ou seja, na mecha de fibra 

a 90º. A Figura 40(c) também evidencia fratura intralaminar. A Figura 40(d) mostra a 

presença de canaletas, que evidenciam a interface fraca entre a FC e o PP, com a 

presença de fibras soltas e fragmentos de deformação plástica da matriz. 

 
  

Fibras soltas 
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Figura 40 - Vistas parciais do modo de falha do laminado de FC/PP. 

  

  
Fonte: (AUTORA). 

 

A Figura 41 é representativa de superfícies de fratura típicas do laminado de 

FC/PP-PE. O lado direito da Figura 41(a) mostra uma região mais consolidada do 

laminado. Esta observação já tinha sido feita nas análises por estereoscopia óptica. 

O lado esquerdo desta imagem mostra uma fratura intralaminar na mecha de fibra a 

90º. A Figura 41(b) mostra uma região rica em matriz do copolímero PP-PE, com 

deformação plástica e a presença de uma fibra de carbono quebrada. A Figura 41(c) 

ilustra uma região do laminado de FC/PP-PE, onde se pode observar a fraca adesão 

na interface entre o reforço e a matriz de PP-PE. Esta imagem também mostra a 

presença de um vazio, originado pela perda de uma fibra de carbono sem adesão 

com o PP-PE na região do modo de falha. A Figura 41(d) mostra fibras sem 

recobrimento de matriz polimérica.  
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Figura 41 - Vistas parciais do modo de falha do laminado de FC/PP-PE. 

 

 

  
Fonte: (AUTORA).  

 

A Figura 42 é representativa de superfícies de fratura típicas do laminado de 

FC/PP-PE(AM1). A Figura 42(a) mostra que este laminado apresenta uma boa 

consolidação das camadas. Nesta imagem é ainda possível observar a presença de 

fraturas translaminar e interlaminar e a microflambagem de uma camada de reforço 

orientada a 0º.   

A Figura 42(b) mostra uma kinkband local e confirma a boa consolidação do 

laminado. Como a delaminação não se desenvolveu, permitiu a deformação das 

fibras, originando a kinkband, com a deformação do laminado fora do plano. Apesar 

deste laminado apresentar-se mais bem consolidado, decorrente de uma interface 

mais forte, ainda é possível observar a presença de regiões de fibras sem 
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impregnação e do aspecto denominado de impressão de fibra (canaleta) (Figura 

42(c)). Nesta imagem tem-se também a presença de deformação plástica da matriz. 

A Figura 42(d) ilustra a imagem de uma região do corpo de prova com a presença 

de fibras de carbono fraturadas, soltas e desalinhadas, juntamente com fragmentos 

de matriz polimérica.  

 

Figura 42 - Vistas parciais do modo de falha do laminado de FC/PP-PE(AM1). 

  

  
Fonte: (AUTORA). 
 

A Figura 43 é representativa de superfícies de fratura típicas do laminado de 

FC/PP-PE(AM2). A Figura 43(a) mostra que este laminado apresenta uma boa 

consolidação das camadas. Nesta imagem é ainda possível observar a presença de 

fratura translaminar. Já na Figura 43(b,d) observa-se a presença de fraturas 

interlaminares.  
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Figura 43 - Vistas parciais do modo de falha do laminado de FC/PP-PE(AM2). 

  

  
 Fonte: (AUTORA). 

 

A Figura 43(c) mostra a presença de deformação plástica da matriz, de canaletas com 

impressões de fibras e de fibras sem impregnação.  

 De maneira similar ao já realizado na análise dos resultados obtidos dos corpos de 

prova ensaiados em tração, a correlação das morfologias apresentadas na análise 

fractográfica dos corpos de prova ensaiados em compressão, com os seus respectivos 

comportamentos mecânicos, mostra, mais uma vez, que as matrizes poliméricas tiveram 

influência no resultado final e no processo de falha dos corpos de prova. Verificou-se 

também que a viscosidade não mostrou influência na eficiência de impregnação do 

reforço de carbono.  
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5 CONCLUSÃO 

 Neste trabalho, foi realizada a análise fractográfica qualitativa de superfícies de 

fratura oriundas de quatro laminados de fibras de carbono (FC) aglutinadas com 

matriz termoplástica à base do homopolímero de PP e do copolímero PP-PE, 

ensaiados em carregamentos de tração e compressão, à temperatura ambiente. 

Duas matrizes de PP-PE foram modificadas com os agentes modificadores 

designados de AM1 (contendo anidrido maleico) e AM2 (agente elastomérico), com 

o objetivo de melhorar o comportamento mecânico dos laminados processados. A 

partir dos resultados obtidos têm-se as seguintes conclusões: 

(1) A análise morfológica da fratura dos laminados ensaiados em tração e 

compressão mostra que o compósito processado com o filme de PP-PE(AM1) 

apresentou-se melhor compactado, indicando uma interface mais forte entre a 

FC e a matriz polimérica. Esse comportamento é atribuído à presença do 

anidrido maleico no agente modificador AM1; 

(2) A avaliação da adesão interfacial fibra/matriz, a partir da análise da morfologia 

de fratura dos laminados, mostra que a fraca adesão é indicada pela presença 

de impressões de fibras nas regiões ricas em matriz e superfícies de fibras 

totalmente desprotegidas de matriz polimérica, à medida que a adesão mais 

consistente é indicada pela maior compatibilidade entre os constituintes do 

laminado;  

(3) Deformações plásticas são identificadas na morfologia de fratura das regiões 

ricas em matriz, atribuída ao comportamento viscoelástico dos termoplásticos. 

Outro aspecto fractográfico constatado foi o modelo de linhas radiais, que se 

formaram na superfície de fratura das fibras orientadas a 0º, sob o carregamento 

de tração. Esses aspectos são relevantes, pois auxiliam no mapeamento da 

direção de crescimento de trincas; 

(4) A análise fractográfica dos laminados ensaiados em compressão mostra que 

o principal aspecto identificado é consistente com microflambagem de fibras. 

Este tipo de mecanismo é caracterizado na superfície de fratura da fibra, onde a 

região correspondente à falha em tração exibe as marcas de linhas radiais, à 

medida que a região que falha por compressão apresenta linhas horizontais e 

paralelas, separadas por uma linha neutra; 
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(5) As áreas com volume de fibras sem impregnação e desalinhadas foram 

atribuídas às possíveis variações no processo de moldagem do compósito e à 

fraca interface do reforço com matriz polimérica. A correlação destes resultados 

com a avaliação da viscosidade complexa das matrizes poliméricas mostra que 

esse parâmetro não mostrou influência sobre o molhamento do reforço.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros têm-se: 

 

 complementar o presente estudo com a análise fractográfica dos referidos 

laminados ensaiados em tração e compressão, previamente expostos a 

condicionamento higrotérmico a 80ºC e 90% de umidade relativa do ar; 

 

 complementar o presente estudo com a análise dos corpos de prova ensaiados 

em resistências ao impacto, cisalhamento interlaminar (ILSS) e à flexão;  

 

 correlacionar a análise de corpos de prova ensaiados em resistências ao impacto, 

com estruturas impactadas;  

 

 aprofundar a análise fractográfica dos corpos de prova ensaiados em 

compressão; e 

 

 desenvolver um protocolo para a análise fractográfica de aeronaves acidentadas. 
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7 TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS GERADOS 

 A partir dos resultados obtidos nesta dissertação foram produzidos dois 

trabalhos técnico-científicos já submetidos e um em fase final de elaboração, a 

seguir apresentados. 

 

1. Paula H. S. Cirilo, Geraldo M. Cândido, Mirabel C. Rezende. Evidências 

fractográficas de falha translaminar em compósitos poliméricos com fibras 

contínuas bidirecionais. 13º Congresso Brasileiro de Polímeros. Natal/RN, 

out/2015. Aceito. 

 

2. Paula H. S. Cirilo, Clara L. Nogueira, Jane M. F. Paiva, Lilia M. Guerrini, 

Geraldo M. Cândido e Mirabel C. Rezende. Caracterizações fractográfica e 

reológica de compósitos de FC/copolímero de PP-PE ensaiados em tração. 

Polímeros: Ciência e Tecnologia. Submetido. 

 

3. Paula H. S. Cirilo, Clara L. Nogueira, Jane M. F. Paiva, Geraldo M. Cândido 

e Mirabel C. Rezende. Análise fractográfica de compósitos de FC/PP-PE 

ensaiados em compressão. Polímeros: Ciência e Tecnologia. Em fase final 

de elaboração. 
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