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RESUMO 

A presença de junções de camadas em compósitos poliméricos, durante o processamento 

de componentes estruturais de grandes dimensões e geometrias complexas, é inevitável, 

devido à limitação nas dimensões dos prepregs, como também às particularidades dos 

processos de fabricação. No entanto, as juntas cocuradas alteram a distribuição de tensões 

na vizinhança das descontinuidades das camadas, com a redução das propriedades 

mecânicas do compósito e a promoção da sua falha prematura. Visando contribuir com a 

área de compósitos estruturais, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da 

presença de juntas topo a topo de camadas de prepreg cocuradas, em laminados de fibra 

de carbono/resina epóxi, submetidos ao condicionamento higrotérmico e ensaiados na 

condição ambiente, para avaliar a resistência à tração e o comportamento à fratura. Quatro 

configurações de arranjos geométricos de juntas, escalonadas em 25, 15, 10 e 5 mm, 

foram avaliadas. Os resultados mostram que o emprego de junções de camadas topo a 

topo em componentes estruturais é viável em relação ao compósito de fibras contínuas, 

obtendo-se até 93% da resistência à tração para a condição ambiente e até 85% para a 

condição úmida. Com relação ao arranjo geométrico das juntas no laminado, os resultados 

confirmam que a presença de juntas coincidentes reduz mais fortemente a resistência 

mecânica do compósito, especialmente na condição úmida. Tem-se, ainda, que cada 

família de configuração de juntas apresenta uma resposta específica de resistência à 

tração, quando a distância de escalonamento é variada. De forma geral, as distâncias de 

25 e 15 mm, sem juntas coincidentes, afetam menos a resistência dos laminados, nas duas 

condições ambientais. Já as amostras com escalonamento de 15 mm, com juntas 

coincidentes, apresentam um melhor comportamento mecânico, especialmente quando 

expostas à umidade. As configurações com maiores comprimentos de juntas apresentam 

múltiplas fraturas, com característica mais dúctil. Já as demais configurações, com 

comprimento de juntas mais curto, apresentam fratura frágil em uma única região. Todas 

as configurações apresentam fratura nas regiões das juntas, com a ocorrência de falha 

coesiva da matriz proveniente da cocura, associada à forte adesão interfacial com as fibras 

da trama, na condição ambiente. Maior incidência de descolamento é observada na 

condição úmida. Contudo, não há evidências de degradação na interface entre fibras e 

matriz, devido à absorção de água pelos compósitos. 

Palavras-chave: Compósito; Fibras descontínuas; Junções de camadas de prepreg; 

Resistência mecânica; Fractografia.   



ABSTRACT 

The presence of ply joints in polymeric composites, during the manufacturing of 

structural components of great dimensions and complex geometry, is inevitable, due to 

the limitation of the available prepreg dimensions, as well as to the particularities of the 

manufacturing process. However, co-cured ply joints regions affect the stress distribution 

in the vicinity of layer discontinuities, reducing the mechanical properties of composite 

and promoting its premature failure. Aiming to contribute to the structural composite 

area, this work aims to evaluate the influence of butt joints in co-cured prepreg plies in 

carbon/epoxy laminates, submitted to hygrothermal conditioning in ambient and wet 

conditions, on both tensile strength and fracture behavior. Four geometric arrangements 

of joints, staggered at 25, 15, 10 and 5 mm, were evaluated. The results show that the use 

of butt joints in structural components is feasible, since up to 93% of the baseline tensile 

strength, for the ambient condition, and up to 85% for the wet condition, were obtained. 

Regarding the geometric arrangements of the joints, the results confirm that the presence 

of coincident joints reduces more strongly the strength of the composite, especially in the 

wet condition. Furthermore, each joint configuration group presents a specific tensile 

strength response, when the staggering distance is varied. In such a way, the distance 

values of 25 and 15 mm, without coincident joints, affect less the tensile strength of 

laminates, in both environmental conditions. On the other hand, samples with staggering 

of 15 mm, with coincident joints, present a better mechanical behavior, especially when 

exposed to moisture. The configurations with longer joint length present multiple 

fractures, with a more ductile behavior. The other configurations, with shorter joint 

lengths, present fragile fracture in a single region. All configurations present fracture at 

the butt joints region, with the occurrence of cohesive failure of the matrix from the co-

cure process, associated with strong interfacial adhesion with the weft fibers, in ambient 

condition. Greater debonding incidence is observed in the wet condition. However, there 

is no evidence of degradation at the fiber/matrix interface due to the water absorption by 

the composites. 

Keywords: Composite, discontinuous fibers; prepreg ply joint; mechanical strength, 

fractography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

Pesquisas relacionadas a aplicações de materiais compósitos poliméricos na 

indústria aeronáutica tiveram início por volta de 1930, com o principal objetivo de 

minimizar o peso estrutural de aeronaves, preservando elevadas resistência e rigidez 

(MCMULLEN, 1984). Desde então, avanços em relação ao desenvolvimento e melhoria 

desses materiais, como também nos processos de fabricação, vêm crescendo e permitindo 

a concepção de estruturas com geometrias complexas, fabricadas quase que inteiramente 

em materiais compósitos (GALOS, 2020);(SABA; JAWAID, 2018). A Figura 1 apresenta 

uma estrutura aeronáutica primária fabricada em compósito polimérico reforçado com 

fibras contínuas. 

 

Figura 1 – Seção da fuselagem dianteira da aeronave A350 XWB. 

 

Fonte: (AINONLINE, 2011). 

 

Os compósitos poliméricos proporcionam flexibilidade na produção de peças 

complexas e com propriedades locais específicas, garantindo a otimização do 
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desempenho mecânico de componentes estruturais (GALOS, 2020). Dessa forma, em 

projetos de estruturas que utilizam esse tipo de material é possível definir uma variedade 

de parâmetros que influenciam diretamente o comportamento estrutural dos 

componentes, tais como os materiais da fibra e da matriz, suas respectivas frações 

volumétricas, orientação do reforço, sequência de empilhamento das camadas, quantidade 

e espessura das camadas (NIKBAKT; KAMARIAN; SHAKERI, 2018).  

Além dessas características, o uso de compósitos poliméricos também possibilita 

aplicar a filosofia de projeto altamente integrado, já que essa tecnologia permite a 

fabricação de grandes estruturas com formas complexas, combinando várias peças 

separadas em um único componente (HAGNELL; LANGBECK; ÅKERMO, 

2016);(FINK et al., 2010). Esse conceito de projeto permite eliminar etapas de montagem 

e inspeção, bem como o uso de prendedores mecânicos, com vantagens que impactam 

positivamente o projeto de estruturas com grandes dimensões, uma vez que proporciona 

a redução de custo e de peso (CAMPBELL, 2004);(VIZZINI, 2001); (HAGNELL; 

LANGBECK; ÅKERMO, 2016); (FINK et al., 2010).  

No entanto, para moldar peças com grandes dimensões e geometrias complexas, 

torna-se inevitável a presença de descontinuidade no reforço, seja na forma de camadas 

internas interrompidas (conhecidas como ply drop-off), a fim de se obter uma variação 

gradual na espessura da peça, ou na forma de emendas ou junções das camadas durante a 

laminação, devido à limitação nas dimensões das matérias-primas fornecidas pelo 

fabricante, sejam essas fitas unidirecionais ou tecidos bidirecionais pré-impregnados com 

resina, os denominados prepregs (WOIGK et al., 2021); (ABDULHAMID et al., 2015) 

(MALKIN et al., 2013); (LAN et al., 2015).  

No caso das emendas de camadas de pré-impregnados (ou prepregs), sua presença 

no laminado resulta em junções cocuradas, que são classificadas como juntas de 

sobreposição e juntas topo a topo, de acordo com a norma ASTM D5687 (ASTM 

INTERNATIONAL, 2015a). A Figura 2 ilustra ambos os tipos de juntas definidos pela 

norma. 
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Figura 2 – Representação dos tipos de emendas de camadas de material pré-

impregnado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Um efeito comum, devido às emendas de camadas, é a ocorrência de regiões ricas 

em resina (bolsas de resina) no laminado, que atuam como concentradores de tensão e 

que provocam alteração da rigidez e da resistência mecânica do compósito. Além disso, 

essas bolsas de resina se tornam potenciais locais para iniciação de trincas na matriz e até 

mesmo delaminações, levando à fratura prematura e catastrófica do compósito durante 

sua vida em serviço (FALCÓ et al., 2014);(AHAMED et al., 2016a);(AHAMED et al., 

2016b). 

Nesse contexto, as emendas de camadas devem ser laminadas em locais da peça 

com baixa solicitação mecânica e devem ser projetadas de acordo com a distribuição de 

cargas atuantes nessa região específica. Estas considerações são importantes para o 

propósito de torná-las capazes de transmitir os esforços e garantir, então, a integridade 

estrutural da peça.  

 

1.2 Motivação /Contribuição 

 

Conforme mencionado anteriormente, durante a fabricação de componentes 

estruturais com grandes dimensões e formas complexas, pelo uso de materiais compósitos 

poliméricos reforçados com fibras contínuas, torna-se necessário o emprego de emendas 

ou junções de camadas de prepregs durante o processo de laminação manual ou 

automático da peça. Essa prática está relacionada às limitações nas dimensões das 

matérias-primas fornecidas pelo fabricante, como também nas características do processo 
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de fabricação, atribuídas à complexidade do ferramental (moldes macho e fêmea ou com 

dupla curvatura, por exemplo), ou a aspectos relacionados às máquinas de deposição de 

camada durante a laminação automática (ZHU et al., 2020);(LAN et al., 

2015);(MAROUENE et al., 2016). Além disso, a presença de emendas de camadas no 

laminado altera a distribuição de tensões na vizinhança da descontinuidade, gerando 

concentradores de tensão que reduzem as propriedades mecânicas do compósito e 

promovem a sua falha prematura (FALCÓ et al., 2014);(AHAMED et al., 2016a). 

Apesar da literatura disponibilizar recomendações em alguns livros e normas de 

como efetuar a laminação das emendas ou junções de camadas durante o processamento 

da peça (ASTM INTERNATIONAL, 2015a); (US DEPARTMENT OF DEFENSE, 

2002); (CAMPBELL, 2004); (NIU, 2000), não há concordância em como especificar seus 

principais parâmetros geométricos. Além disso, embora haja algumas contribuições 

científicas na análise de compósitos contendo emendas de camadas de prepregs 

(AHAMED et al., 2016a); (ZHU; CHEN; HU, 2019); (MIN et al., 2016); (LAN et al., 

2016); (CZÉL et al., 2015), esse assunto é um campo aberto e bastante promissor para 

novas pesquisas, uma vez que, existe um grande número de possibilidades de como 

distribuir e estabelecer o tipo de juntas ao longo do laminado. 

Além disso, muitos estudos sobre o efeito do escalonamento de juntas, tamanho 

do vão entre as camadas (para juntas topo a topo), tamanho da sobreposição (para juntas 

de sobreposição) no desempenho mecânico dos laminados são realizados em centros de 

pesquisa e desenvolvimento de empresas especializadas. Dessa forma, detalhes sobre 

como especificar essas juntas cocuradas para torná-las capazes de transmitir os esforços 

atuantes e garantir a integridade estrutural da peça durante sua vida em serviço não são 

publicados, por serem considerados informações tecnológicas confidenciais. 

Diante do exposto, este trabalho busca avaliar a influência de diferentes distâncias 

de escalonamento e arranjos geométricos de juntas topo a topo em laminados de fibra de 

carbono/resina epóxi na resistência à tração, além de compreender os principais 

mecanismos de fratura atuantes, quando esses laminados são submetidos ao esforço 

mecânico. Dessa forma, espera-se que os resultados deste trabalho possam contribuir para 

ampliar o conhecimento e melhorar o entendimento sobre os efeitos de emendas de 

camadas topo a topo em laminados sólidos. Além de propor uma configuração de junta 

cocurada que apresente desempenho mecânico que melhor se aproxime ao do laminado 

com fibras contínuas e que também seja capaz de reduzir a manifestação de falha 

catastrófica.  
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1.3 Objetivo 

 

O objetivo principal deste projeto de doutorado é avaliar a resistência à tração de 

compósitos de fibra de carbono/resina epóxi que apresentam emendas de camadas do tipo 

topo a topo, submetidos ao condicionamento higrotérmico. Este estudo busca também 

entender e caracterizar os mecanismos de fratura atuantes, uma vez que essas regiões de 

emendas apresentam descontinuidades de reforço, formando áreas ricas em resina, que 

agem como concentradores de tensão. 

Para atingir este objetivo principal, a execução do presente trabalho buscou 

atender aos seguintes objetivos específicos: 

a) avaliar a influência da distância de escalonamento entre as emendas na 

resistência à tração do compósito de fibra de carbono/resina epóxi; 

b) avaliar a influência do arranjo geométrico das emendas dentro do laminado de 

fibra de carbono/resina epóxi na resistência à tração; 

c) avaliar o efeito do condicionamento higrotérmico na resistência à tração do 

laminado fibra de carbono/resina epóxi contendo as diferentes configurações das emendas 

topo a topo; 

d) caracterizar os aspectos da fratura, devido à ação dos mecanismos de fratura 

atuantes por meio de análises fractográficas, verificando se os modos de falha observados 

são influenciados pelas diferentes configurações das junções topo a topo, e 

e) determinar a configuração de junção topo a topo que melhor desempenha suas 

funções de resistência mecânica à tração no compósito de fibra de carbono/resina epóxi, 

com base em ferramentas estatísticas. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos, conforme apresentado de forma 

sucinta a seguir. 

O Capítulo 1 apresenta as considerações iniciais, a motivação e contribuição do 

trabalho e os objetivos pretendidos. 

O Capítulo 2 contempla a revisão da literatura relevante para a realização da 

pesquisa. 
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O Capítulo 3 detalha os materiais e a metodologia experimental utilizados na 

execução deste trabalho. 

O Capítulo 4 refere-se à análise e discussão dos resultados obtidos. 

O Capítulo 5 apresenta as conclusões do estudo. 

No Capítulo 6 são descritas as sugestões para trabalhos futuros  

O Capítulo 7 contempla a produção técnico-científica realizada no período de 

execução desta tese. 

Por fim, são apresentados as referências da literatura consultadas, os anexos e 

apêndices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Emendas ou junções de camadas durante a laminação de peças 

 

Uma das principais vantagens dos materiais compósitos poliméricos reforçados 

com fibras contínuas é a possibilidade de se fabricar grandes estruturas, de forma 

integrada (FINK et al., 2010). Isso permite ao projeto eliminar peças menores e 

prendedores mecânicos, uma vez que muitas estruturas podem ser cocuradas ou coladas 

umas às outras simultaneamente, para integrar um número significativo de peças em uma 

única montagem (CAMPBELL, 2004), (HAGNELL; LANGBECK; ÅKERMO, 2016).  

Nesse contexto, a presença de emendas ou junções de camadas durante a etapa de 

laminação torna-se necessária devido às dimensões e/ou à geometria complexa da 

estrutura, uma vez que há limitações nas dimensões do pré-impregnado fornecido pelo 

fabricante (ZHU et al., 2020);(ZHU; CHEN; HU, 2019). Além disso, o uso de emendas 

também facilita a conformação do prepreg no molde, evitando a formação de rugas em 

peças que possuem dupla curvatura (MIN et al., 2016); (ZHU; CHEN; HU, 2019). 

Dessa forma, as características específicas dos processos de fabricação, como a 

complexidade do ferramental em que o laminado é processado (moldes macho e fêmea 

ou com dupla curvatura), assim como os aspectos relacionados às máquinas de deposição 

de camada sobre o molde, no caso de processamento automático, também induzem à 

presença de emendas de camadas durante a laminação da peça (MIN et al., 2016); (LAN 

et al., 2015); (MAROUENE et al., 2016) 

De acordo com a ASTM D5687 (ASTM INTERNATIONAL, 2015a), a emenda 

de camadas, referida como junta pela norma, é definida como o local onde duas bordas 

de pré-impregnados se encontram durante o empilhamento de camadas. Segundo a 

mesma norma, existem dois tipos comuns de juntas. Um primeiro tipo é caracterizado 

pela junta topo a topo, onde duas camadas são alinhadas borda a borda e, como 

consequência, uma região rica em resina é formada entre elas (gaps). O segundo tipo 

refere-se à junta com sobreposição, onde a borda de uma dada camada é sobreposta à 

outra camada em uma largura específica, causando regiões com maior espessura, além da 

formação de bolsas ricas em resina na terminação das camadas (Figura 2) (ASTM 

INTERNATIONAL, 2015a) (FALCÓ et al., 2014). A Figura 3 e a Figura 4 ilustram com 

mais detalhes as juntas topo a topo e de sobreposição, respectivamente.  
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Figura 3 - Representação de juntas topo a topo. 

 

Fonte: Adaptado de Ahamed et al (2016a).  

 

Figura 4 - Representação de juntas de sobreposição. 

 

Fonte: Adaptado de Ahamed et al (2016b). 

 

As regiões ricas em resina são formadas durante o processo de cura do compósito, 

onde a resina em excesso flui e preenche o espaço vazio causado pela descontinuidade da 

camada, promovendo a junção entre as camadas de prepreg. A partir desse processo tem-

se a formação das juntas cocuradas no laminado. No entanto, a presença dessas bolsas de 

resina modifica a propriedade de rigidez do compósito e gera concentração de tensão 

interlaminar, tornando-se potenciais locais para a nucleação de trincas na matriz. Trincas 

essas que podem se propagar ao longo da matriz existente entre as camadas de prepreg, 
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na forma de delaminações (FALCÓ et al., 2014); (MAROUENE et al., 2016); 

(AHAMED et al., 2016a); (ABDULHAMID et al., 2015); (PETROSSIAN; WISNOM, 

1998); (VARUGHESE; MUKHERJEE, 1997).  

Dessa forma, a técnica de escalonamento das juntas deve ser empregada com o 

objetivo de reduzir a influência das áreas ricas em resina no desempenho mecânico dos 

laminados. Ou melhor dizendo, a técnica de escalonamento deve prevenir a aglomeração 

das bolsas de resina e, assim, evitar a nucleação de trincas em um mesmo local, ao longo 

da espessura do laminado (FALCÓ et al., 2014). 

A norma ASTM D5687 (ASTM INTERNATIONAL, 2015a) define o 

escalonamento das juntas como sendo a localização das camadas em que as junções não 

devem ser posicionadas em um mesmo plano, considerando uma região de espessura 

específica do laminado. Nesse sentido, a referida norma fornece uma indicação de como 

o escalonamento pode ser realizado para distribuir uniformemente as juntas lateralmente 

e verticalmente no laminado, a fim de evitar a sua fragilização.  

A Figura 5 apresenta, como exemplo, o esquema de um escalonamento sugerido 

pela norma ASTM D5687 (ASTM INTERNATIONAL, 2015a). Nessa figura é possível 

observar que as emendas podem coincidir a partir da quarta camada durante a laminação. 

No entanto, a norma não especifica qual é a distância necessária para escalonar as juntas. 

 

Figura 5 – Representação de escalonamento de juntas: (a) Vista da seção transversal de 

um laminado contendo 12 camadas e 11 regiões contendo junções de camadas; (b) Vista 

da seção transversal de um laminado contendo 6 camadas e 6 regiões contendo junções 

de camadas. 

 

Fonte: Adaptado de ASTM D5687 (2015). 
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A norma MIL-HDBK-17 (US DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002) também faz 

algumas recomendações a respeito das emendas de camadas realizadas durante a etapa de 

laminação de uma peça. De acordo com essa norma, a junção topo a topo de camadas de 

mesma orientação deve ser separada por pelo menos quatro camadas de qualquer outra 

direção e devem ser escalonadas por no mínimo 15 mm (0,6 polegada), pois minimiza a 

coincidência das emendas, que causam a fragilização do laminado. Além disso, a norma 

recomenda que os vãos entre as camadas, nas emendas topo a topo, não devem exceder 2 

mm. 

Em seu livro, o autor Campbell aborda os critérios sobre emendas de camadas. No 

caso de pré-impregnados de fita unidirecional (tape), as emendas de sobreposição e topo 

a topo, em que a emenda está perpendicular à direção das fibras, não são permitidas. Para 

as junções de camadas topo a topo, em que a emenda é uniaxial à direção das fibras, os 

vãos entre as camadas de fita normalmente devem ser restritos em 0,762 mm. No caso de 

tecidos, as emendas são geralmente permitidas, mas requerem uma sobreposição de 12,7 

a 25,4 mm. A Figura 6 mostra a representação das emendas recomendadas por Campbell 

(CAMPBELL, 2004).  

 

Figura 6 - Representação das emendas de camadas recomendadas por Campbell. 

 

Fonte: Adaptado de Campbell (2004). 

 

Já para Niu (2000), o vão entre as emendas de camadas topo a topo para fita 

unidirecional deve obedecer a tolerância de 0 a 0,762 mm e a junção topo a topo, em que 
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a emenda está perpendicular à direção das fibras, também não é permitida. No caso de 

tecidos, deve-se utilizar a emenda de sobreposição de camadas com tamanho de 

sobreposição de 25,4 a 38,1 mm entre as camadas adjacentes e um escalonamento de no 

mínimo 127 mm. O autor ainda recomenda que as sobreposições sejam realizadas nas 

camadas internas do laminado. Os requisitos de emendas durante a laminação, sugeridos 

por Niu (2000), estão representados na Figura 7.  

 

Figura 7 – Representação das emendas de camadas recomendadas por Niu. 

 

Fonte: Adaptado de Niu (2000).  

 

Pesquisas relacionadas ao uso de junções de camadas de materiais pré-

impregnados têm sido realizadas nos últimos anos com diferentes objetivos (CROFT et 

al., 2011); (FALCÓ et al., 2014); (LAN et al., 2015); (LAN et al., 2016); (CZÉL et al., 

2015); (CZÉL; JALALVAND; WISNOM, 2015); (PIMENTA; ROBINSON, 2014); 

(HENRY; PIMENTA, 2017); (MALKIN et al., 2013); (BAUCOM et al., 2010); 

(AHAMED et al., 2016a); (AHAMED et al., 2016b); (MIN et al., 2016); (ZHU et al., 

2020), (ZHU; CHEN; HU, 2019). 

Alguns grupos de pesquisa consideram as junções de camadas como sendo 

defeitos inerentes, introduzidos pela máquina durante a laminação automática de peças, 

no processo conhecido como Automated Fiber Placement (AFP) (CROFT et al., 2011); 

(FALCÓ et al., 2014); (LAN et al., 2015); (LAN et al., 2016). A literatura apresenta o 

efeito desses defeitos (vão e sobreposição entre as camadas de fitas unidirecionais) no 
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comportamento mecânico de laminados submetidos a cargas de tração, compressão e 

cisalhamento e conclui que a presença desses defeitos causa a redução das propriedades 

mecânicas, quando comparadas com as de laminados com fibras contínuas. 

Consideráveis estudos, numéricos e experimentais, envolvendo compósitos 

unidirecionais com fibras descontínuas e alinhadas, vêm mostrando que a presença de 

regiões ricas em resina, originadas por juntas topo a topo, projetadas com uma 

determinada distância de escalonamento entre elas, são responsáveis por criar uma 

resposta significativa de pseudo-ductilidade e por apresentar fraturas em vários estágios. 

As características dos parâmetros geométricos da junta conferem a esse tipo de compósito 

uma combinação de elevadas rigidez e resistência, associada à ductilidade e à tolerância 

ao dano, uma vez que é obtida uma resposta tensão-deformação não linear. Inicialmente, 

tem-se um elevado módulo, seguido da perda significativa de rigidez antes da falha, 

devido ao dano interlaminar (CZÉL et al., 2015); (CZÉL; JALALVAND; WISNOM, 

2015); (PIMENTA; ROBINSON, 2014) (HENRY; PIMENTA, 2017); (MALKIN et al., 

2013). 

Outros estudos reportados na literatura investigam a influência da técnica de 

escalonamento entre as juntas, para avaliar o efeito de seu arranjo geométrico no 

desempenho mecânico e no comportamento à fratura de compósitos. Baucom et al. (2010) 

apresentam diferentes formas de escalonamento de juntas topo a topo em laminados 

unidirecionais e o melhor arranjo geométrico das juntas, proposto pelos autores, 

apresentou 92% da resistência à tração, em relação ao laminado com fibras contínuas. 

Ahamed e colaboradores discorrem sobre algumas formas de escalonamento de 

juntas topo a topo (AHAMED et al., 2016a) e juntas de sobreposição (AHAMED et al., 

2016b), com o objetivo de obter um compósito híbrido, unindo camadas unidirecionais 

de fibras de carbono e de vidro. Os autores mostram o efeito da presença das juntas no 

desempenho mecânico e no comportamento à fratura dos laminados e concluem que as 

fraturas dos compósitos, contemplando ambos os tipos de juntas, apresentam como 

principal modo de falha a delaminação, ocorrida a partir das terminações das camadas na 

região das junções. Com relação ao desempenho mecânico, os resultados obtidos pelos 

autores mostram que as resistências à tração, para as duas formas estudadas de 

escalonamento das juntas topo a topo, são aproximadamente 75% da resistência dos 

laminados de vidro com fibras contínuas (AHAMED et al., 2016a). Com relação às juntas 

de sobreposição, a resistência à compressão é aproximadamente 90% da resistência do 
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laminado de vidro com fibras contínuas, considerando o melhor arranjo geométrico das 

juntas proposto pelos autores (AHAMED et al., 2016b).   

Min et al. (2016) abordam em seu trabalho as juntas topo a topo ao estudar o efeito 

de sua presença no desempenho balístico de compósitos processados com tecido de 

aramida, estilo plain weave. O estudo foi motivado pelo fato de capacetes apresentarem 

superfícies com dupla curvatura e, em função disso, requerem o uso de camadas 

descontínuas durante sua laminação. Para avaliarem o desempenho do compósito com 

junção de camadas, os autores processaram os laminados com diferentes distâncias de 

escalonamento entre as juntas, 20 mm e 45 mm, mantendo o vão entre as camadas de 2,5 

mm. Os resultados obtidos mostram que o compósito com reforço contínuo absorveu em 

torno de 19% mais energia cinética, além de exibir um volume de danos duas vezes maior 

que o compósito com reforço descontínuo. Os autores também mostram que os 

compósitos contendo emendas de camadas com maior distância de escalonamento entre 

as juntas topo a topo (ver exemplo na Figura 4a) são os que proporcionam maior 

efetividade de proteção balística (MIN et al., 2016).  

Zhu e colaboradores apresentam o estudo do efeito da presença de juntas topo a 

topo não escalonadas em algumas camadas internas de laminados unidirecionais. 

Inicialmente, em um primeiro estudo, os autores variam a quantidade de emendas de 

camadas localizadas na região central do laminado (ZHU et al., 2020), enquanto em um 

segundo trabalho os autores mantêm quatro emendas localizadas próximas às bordas do 

laminado, com a variação da quantidade de camadas contínuas entre as juntas e a borda 

(ZHU; CHEN; HU, 2019). O objetivo de ambos os trabalhos foi avaliar os mecanismos 

de fratura e a resistência à tração dos compósitos. No caso em que as emendas estavam 

localizadas na região central do laminado, os compósitos apresentam fratura interlaminar, 

ocorrida a partir das terminações das camadas. Já a resistência à tração mostra-se 

influenciada pela quantidade de juntas topo a topo presentes nos laminados (ZHU et al., 

2020). No caso em que as emendas estavam localizadas mais próximas às bordas (de 

forma simétrica em relação ao plano médio do laminado e com duas emendas de cada 

lado) os mecanismos de fratura encontrados pelos autores referem-se à combinação de 

delaminação com a fratura de fibras. Por consequência, é observada uma variação na 

resistência à tração à medida que a quantidade de camadas contínuas mudava (ZHU; 

CHEN; HU, 2019). 
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2.2 Mecanismos de transferência de esforços em compósitos poliméricos  

 

Em compósitos poliméricos reforçados com fibras, tanto a fibra como a matriz 

conservam suas identidades físicas e químicas originais, mas em conjunto resultam em 

uma combinação de propriedades mecânicas que não pode ser alcançada por nenhum dos 

constituintes isoladamente, devido à presença de interface entre ambos (TEKLAL et al., 

2018). Nesse sentido, o desempenho mecânico e a durabilidade dos materiais compósitos 

poliméricos são governados por três principais fatores: a resistência e rigidez da fibra; a 

resistência e a estabilidade química da matriz e a natureza da interação entre as fibras e a 

matriz (TEKLAL et al., 2018). 

Em geral, as fibras são as principais responsáveis por suportar os esforços 

mecânicos exercidos no compósito polimérico, enquanto a matriz tem a função de manter 

o posicionamento e a orientação desejados do reforço fibroso, proteger o mesmo de danos 

causados pela exposição ambiental e distribuir as cargas entre as fibras. (MARÍN et al., 

2016); (ROKBI et al., 2011). 

A interface pode ser considerada como o terceiro componente de um compósito e 

sua principal responsabilidade é garantir a transferência de esforços da matriz para as 

fibras (GREENHALGH, 2009). Porém, para que isso ocorra de uma forma efetiva, é 

essencial que haja uma expressiva resistência de adesão entre a fibra e a matriz, que é 

garantida pelas propriedades da interface. Estas são governadas, em grande parte, pelas 

naturezas química e morfológica, como também pelas compatibilidades física e 

termodinâmica entre os dois constituintes. Portanto, o desempenho mecânico do 

compósito polimérico, quando submetido a diferentes condições de carregamento 

mecânico, se dá pela eficiência na transferência de carga por meio da interface 

fibra/matriz (TEKLAL et al., 2018); (GALIOTIS, 1993). 

Os processos de transferência de carga podem ser descritos por modelos 

micromecânicos simplificados, baseados em representações microestruturais, 

denominadas de elemento de volume representativo (RVE), conforme ilustra a Figura 8 

(PINDERA et al., 2009); (TEKLAL et al., 2018). 
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Figura 8 – RVE: parte representativa da microestrutura de uma lâmina unidirecional. 

 

Fonte: (VIGNOLI, 2020). 

 

A partir do elemento de volume representativo, o perfil da resistência à tração na 

fibra e a resistência ao cisalhamento na interface são teoricamente determinados, 

utilizando-se equações de equilíbrio estático. Algumas hipóteses são assumidas para 

efeito dessas análises, dependendo do modelo analítico a ser adotado (TEKLAL et al., 

2018); (CHAWLA, 2011); (MALLICK, 2007).  

Um dos modelos micromecânicos pioneiros é o de Cox (1952), que assume uma 

adesão perfeita entre a fibra e a matriz, como também o comportamento mecânico 

elástico, tanto da fibra quanto da matriz. Outro modelo é o de Kelly-Tyson (1973), que 

considera a matriz com comportamento plástico e a fibra com comportamento elástico 

(TEKLAL et al., 2018); (CHAWLA, 2011). A demonstração dos equacionamentos não é 

abordada no presente texto, por não ser escopo deste trabalho. 

Considerando uma fibra completamente contida em uma matriz, conforme 

representado pelo elemento de volume representativo da Figura 8, ao ser aplicado um 

carregamento em tração, a transferência de tensões entre fibras e matriz ocorre por meio 

de tensões de cisalhamento na interface fibra/matriz. Tensões essas geradas devido à 

menor rigidez da matriz em relação às fibras. Assumindo a condição de adesão perfeita 

entre a fibra e a matriz, considera-se que quando uma carga é aplicada ao longo da direção 

da fibra, a diferença de deformação entre a fibra e a matriz gera uma distribuição de 

tensões de cisalhamento na interface fibra/matriz, conforme ilustra a Figura 9. Vale 

lembrar que a condição de adesão perfeita entre a fibra e a matriz assume não existir 

escorregamento entre os dois componentes, e que ambos os constituintes apresentam o 
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mesmo coeficiente de Poisson, ou seja, não existem tensões transversais (OPELT, 2017); 

(MALLICK, 2007); (CHAWLA, 2011).  

 

Figura 9 – Esquema de uma fibra de alto módulo (retângulo preto) contida numa matriz 

de baixo módulo: (a) antes da aplicação da tensão paralela à fibra; (b) deformação entre 

a fibra e a matriz gerada devido à aplicação da tensão. 

 
Fonte: (CLYNE; HULL, 2019). 

 

De acordo com Galiotis (1993), o mecanismo de transferência de tensões em 

compósitos reforçados com fibras é iniciado nas regiões das extremidades de fibras e/ou 

nas regiões contendo fibras rompidas, onde a ligação entre a fibra e a matriz cessa. A 

deformação sofrida pela matriz é responsável pela transferência de esforços para as fibras. 

Nessas regiões, a tensão de cisalhamento é considerada máxima, segundo o modelo de 

Cox (FU et al., 2000); (GALIOTIS, 1993).  

Para que a tensão transferida para as fibras seja máxima, é necessário que o 

comprimento médio das fibras seja maior que o comprimento mínimo crítico. Este é 

definido como sendo o comprimento mínimo da fibra necessário para que a resistência 

máxima na fibra possa ser atingida em seu ponto médio (CHANG; PRATTE, 1991). 

Dessa forma, quanto maior é o comprimento das fibras no laminado, maior é a parcela de 

fibras que são submetidas à tensão máxima e, portanto, maior é probabilidade de ruptura 

na fibra. Caso as fibras possuam comprimentos menores que o comprimento crítico, como 

no caso dos compósitos de fibras curtas, as tensões atuantes são predominantemente de 

cisalhamento, promovendo a ocorrência de falhas na interface fibra/matriz e não a ruptura 

de fibras (NISHIKAWA et al., 2018); (OPELT, 2017); (LOPES; SOUSA, 1999). 
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Pesquisas relacionadas a pré-impregnados com fibra descontínua têm sido 

realizadas nas últimas décadas e alguns desses trabalhos abordam modelos analíticos para 

predizer suas propriedades mecânicas, baseados nos mecanismos de transferência de 

esforços entre matriz e reforço (PIMENTA; ROBINSON, 2014); (CZÉL et al., 2015); 

(LI; PIMENTA, 2019); (ALVES et al., 2020). 

De acordo com Li e Pimenta (2019), a descontinuidade no reforço de camadas 

unidirecionais resulta na diminuição da resistência à tração longitudinal do laminado, 

quando comparado a compósitos com camadas contínuas. Contudo, boas propriedades 

mecânicas são obtidas quando o comprimento das fibras é maior do que o comprimento 

crítico das fibras (YU; POTTER; WISNOM, 2014); (SHAH; CHOUDHRY; 

MAHADZIR, 2020).  De acordo com Chang e Pratte (CHANG; PRATTE, 1991), a 

eficiência máxima do reforço é matematicamente atingida quando o comprimento das 

fibras excede 50 vezes o comprimento crítico da fibra. 

Compósitos baseados em fibras descontínuas são comercialmente produzidos pela 

indústria de pré-impregnado e normalmente consistem em fitas unidirecionais pré-

impregnadas com comprimentos de fibra superiores a 25 mm, que são posicionados 

aleatoriamente e processados por meio de moldagem por compressão a quente 

(FERABOLI et al., 2009). 

Para predizer a resistência à tração longitudinal máxima desse tipo de compósito, 

alguns autores baseiam seus trabalhos em modelos analíticos a partir de uma arquitetura 

denominada tijolos-e-argamassa (bricks-and-mortar), que representa de forma simples o 

compósito com fibras descontínuas. Essa arquitetura consiste em inclusões rígidas (por 

exemplo, os cabos de fibras) regularmente escalonadas e incorporadas em uma matriz 

macia. Em outras palavras, os tijolos (bricks) são os cabos de fibra e a argamassa (mortar) 

é a matriz presente na interface entre os cabos, conforme representado na Figura 10 

(PIMENTA; ROBINSON, 2014); (ALVES et al., 2020). Na Figura 10, lt representa o 

comprimento da sobreposição e tt representa a espessura da camada descontínua.  
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Figura 10 – Representação do compósito com fibras descontínuas por meio da 

arquitetura bricks-and-mortar.  

 

Fonte: (ALVES et al., 2020). 

 

Segundo Pimenta e Robinson (PIMENTA; ROBINSON, 2014), os modelos 

baseados na teoria de Kelly-Tyson, em que a distribuição de tensões de cisalhamento na 

interface fibra/matriz é considerada uniforme (TEKLAL et al., 2018), são os mais 

difundidos para predizer o efeito de descontinuidades no comportamento mecânico dos 

compósitos com fibras descontínuas. No caso em que a razão de aspecto da unidade de 

reforço (comprimento do cabo de fibras dividido por sua espessura) é relativamente baixa, 

a resistência do compósito com fibras descontínuas está relacionada ao comprimento da 

sobreposição e a espessura da camada descontínua, representadas, respectivamente, pelas 

letras lt e tt na Figura 10. Dessa forma, é assumido que as fibras são capazes de resistir às 

tensões de tração necessárias para a matriz se deformar por cisalhamento. 

Uma alternativa a essa abordagem é o modelo baseado na mecânica da fratura, 

que é aplicado a matrizes frágeis. Nesse caso, é assumido que a falha do compósito ocorre 

quando uma trinca se propaga em modo II, na matriz existente nas terminações das 

camadas ou na interface (matriz entre as camadas) e a resistência do compósito depende, 

então, da tenacidade à fratura da matriz em modo II (PIMENTA; ROBINSON, 2014). 

De acordo com Alves et al. (2020), a partir da arquitetura bricks-and-mortar, a 

predição da resistência à tração longitudinal máxima pode ser estabelecida baseada em 

três critérios:  

1) Resistência do cabo de fibras: para uma elevada razão de aspecto dos 

cabos, a tensão longitudinal no centro do cabo, transferida por cisalhamento na interface 

(interlaminar), pode exceder a resistência à tração longitudinal do cabo. Neste caso, a 

falha do compósito é governada pela fratura dos cabos, isto é, falha da fibra; 
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2) Resistência da interface: para uma menor razão de aspecto dos cabos, a 

deformação da matriz na interface limita a transferência de tensão para os cabos, em um 

processo que eventualmente leva ao arrancamento dos cabos (pull-out). Neste caso, a 

resistência do compósito é limitada à resistência ao cisalhamento interfacial 

(interlaminar). 

3) Tenacidade à fratura da matriz: para os cabos com maior espessura, a 

resistência do compósito é governada pela mecânica da fratura, na qual uma trinca em 

modo II se propaga ao longo da interface entre os cabos, que pode levar, eventualmente, 

ao arrancamento dos cabos. Neste caso, a resistência do compósito depende da tenacidade 

à fratura da matriz em modo II. 

 

Especificamente para compósitos poliméricos com fibras contínuas, mas que 

apresentam descontinuidade na camada, devido à presença de juntas cocuradas ou devido 

à variação da espessura do laminado, conhecido na literatura como ply drop-off, a 

transferência de esforços ocorre por meio do cisalhamento interlaminar (AHAMED et al., 

2016a); (PETROSSIAN; WISNOM, 1998).  

De acordo com Petrossian e Wisnom (1998), quando laminados contendo ply 

drop-off são submetidos a carregamento axial, os esforços são transferidos da camada 

descontínua para a camada contínua por tensões de cisalhamento interlaminar, a partir da 

extremidade da camada descontínua. Nessas regiões podem ocorrer a nucleação de 

trincas, que se propagam em direção à região espessa do laminado, por meio da resina 

existente entre as camadas contínua e descontínua, provocando delaminações. Para 

predizer as condições necessárias para a ocorrência de delaminações (tensões 

interlaminares, local de início e propagação de trincas interlaminares), critérios baseados 

na resistência às tensões e na taxa de liberação de energia (mecânica da fratura) são 

utilizados (HE; HOA; GANESAN, 2000); (PETROSSIAN; WISNOM, 1998); (CUI; 

WISNOM; JONES, 1994).  

No caso de juntas cocuradas, a distribuição de tensões por cisalhamento 

interlaminar varia significativamente com o comprimento da junta (AHAMED et al., 

2016a); (AHAMED et al., 2016b). No caso de juntas curtas, ou seja, juntas que 

apresentam uma distância de escalonamento pequena, a tensão de cisalhamento 

interlaminar é considerada praticamente constante ao longo de seu comprimento e, 

segundo os autores, a resistência da junta é proporcional ao produto da resistência ao 

cisalhamento interlaminar pela área colada. Já para o caso em que as juntas são 
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escalonadas com distâncias maiores, ou seja, com um comprimento de junta mais longo, 

a tensão de cisalhamento interlaminar se torna mais localizada nas regiões de terminações 

das camadas e a resistência da junta é governada pela mecânica da fratura (AHAMED et 

al., 2016a); (AHAMED et al., 2016b). 

 

2.3 Fratura em materiais compósitos 

 

As elevadas resistência e rigidez, combinadas com a baixa massa específica dos 

compósitos poliméricos, motivam a utilização dessa classe de materiais em diversos 

setores da indústria. No entanto, esses materiais são susceptíveis ao surgimento de danos, 

associados à presença de concentradores de tensão, que podem ser provenientes do 

material utilizado e/ou processo de fabricação da peça, como também da exposição às 

condições de serviço e operação (RICCIO, 2015); (ROBINSON; GREENHALGH; 

PINHO, 2012). 

Neste trabalho, as regiões ricas em resina, formadas devido às junções de camadas 

cocuradas, atuam como concentradores de tensão no laminado. Somado a isso, essas 

regiões podem estar associadas a outros tipos de defeitos, como a ocorrência de vazios, 

deslocamento e desalinhamento de fibras em sua vizinhança, originados do processo de 

cura (GREENHALGH, 2009). Dessa forma, as bolsas de resina podem ser responsáveis 

pela nucleação de trincas, que têm a tendência de se propagar ao longo da matriz existente 

entre as camadas de prepreg, na forma de delaminação, provocando a falha prematura do 

componente (AHAMED et al., 2016a); (ABDULHAMID et al., 2015).  

Segundo Talreja e Singh (2012), a propagação de trincas nos compósitos 

poliméricos é considerada um processo complexo, devido, principalmente, à 

microestrutura heterogênea e à anisotropia inerente dessa classe de materiais. Além disso, 

a transferência de tensões através das interfaces, tanto entre fibras e matriz, quanto entre 

as lâminas, proporciona condições para a nucleação de múltiplas trincas. De acordo com 

os autores, os diferentes processos de nucleação e crescimento de trincas, nesse tipo de 

material, são mencionados na literatura como mecanismos de danos. Sendo os principais 

conhecidos como descolamento interfacial fibra/matriz, deslizamento interfacial 

fibra/matriz (resultando em arrancamento de fibras ou fiber pull-out), ruptura de fibras, 

flambagem das fibras, microtrincas na matriz e delaminação (TALREJA; SINGH, 2012); 

(OPELT; CÂNDIDO; REZENDE, 2018a). De acordo com Chawla (2011), esses 
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mecanismos de danos são fenômenos de absorção de energia, que podem contribuir para 

o processo de fratura do compósito e também são chamados de mecanismos de fratura 

por outros autores. (CHAWLA, 2011); (ROBINSON; GREENHALGH; PINHO, 2012); 

(GREENHALGH; HILEY, 2008). 

O efeito do carregamento progressivo, com a evolução e a interação entre os 

diferentes mecanismos de fratura nas camadas, provoca a falha macroscópica do 

compósito polimérico. Portanto, o entendimento e a interpretação da sequência de eventos 

ocorridos durante o processo de fratura são bastante complexos (REZENDE, 2007); 

(RICCIO, 2015); (OPELT; CÂNDIDO; REZENDE, 2018a).   

Nesse sentido, a fractografia é uma importante ferramenta usada para melhor 

entender os mecanismos físicos da fratura, além de investigar as causas da falha, uma vez 

que a topografia da superfície de fratura revela a história da propagação da falha, 

permitindo definir as características do carregamento e a sinergia da microestrutura com 

as tensões locais (GREENHALGH; HILEY, 2008); (OPELT; CÂNDIDO; REZENDE, 

2018a); (HEIN; CAMPOS; CALTABIANO, 2012). 

De acordo com Robinson, Greenhalgh e Pinho (2012), as trincas são classificadas 

de acordo com o seu sentido de propagação em relação às lâminas, caracterizando os 

modos de falha ao nível de camadas nos compósitos de fibras contínuas, podendo ser 

divididas em três tipos: intralaminares, interlaminares e translaminares, conforme ilustra 

a Figura 11. 

 

Figura 11 – (a) Representação da propagação de trincas intralaminares, interlaminar e 

translaminar em compósitos reforçados por fibras contínuas. 

 

Fonte: Adaptado de Robinson, Greenhalgh e Pinho (2012). 
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Tanto as trincas interlaminares como as intralaminares, a propagação ocorre na 

matriz, porém, no primeiro caso, a propagação ocorre na matriz entre as camadas do 

laminado, na forma de delaminações e, no segundo caso, a propagação ocorre 

internamente à camada, na matriz entre as fibras. Já as trincas translaminares estão 

relacionadas à ruptura das fibras, sendo que as cargas envolvidas são consideradas 

maiores que as cargas necessárias para a propagação de trincas intralaminares e 

interlaminares (GREENHALGH, 2009); (GREENHALGH; HILEY, 2008); 

(ROBINSON; GREENHALGH; PINHO, 2012).  

Durante a aplicação do carregamento mecânico, a direção de propagação das 

trincas é frequentemente mudada no processo de fratura, devido à ação e interação entre 

os mecanismos de fratura, resultando no surgimento de diferentes modos de falha. Cada 

mecanismo evolui de forma diferente, à medida que a carga aumenta, absorvendo energia 

durante a fratura do compósito. Dessa forma, os mecanismos de fratura, como a ruptura 

de fibras, trincas na matriz, descolamento fibra/matriz, que são os mecanismos 

predominantes em compósitos com fibras contínuas fraturados em tração, apresentam 

resistência à propagação de trincas de maneira distinta um dos outros (TALREJA; 

SINGH, 2012);(GREENHALGH, 2009); (LI et al., 2006); (CLYNE; HULL, 2019).  

A susceptibilidade dos compósitos às trincas intralaminares deve-se à sua baixa 

resistência transversal em relação às fibras e, por isso, é normalmente o primeiro modo 

de falha a se manifestar durante o processo de fratura. As trincas se desenvolvem a partir 

de forças de tração transversais às fibras ou forças de cisalhamento paralelas às fibras ou, 

ainda, a partir da combinação dessas forças. A nucleação das trincas intralaminares 

depende de uma série de fatores, como a resistência interfacial fibra/matriz, rigidez e 

resistência da matriz, além da presença de danos secundários, tais como a delaminação. 

Os mecanismos envolvidos nesse modo de falha incluem a fratura coesiva ou adesiva da 

matriz próxima às fibras, na região da interface (GREENHALGH, 2009).  

No caso da fratura interlaminar, as delaminações se desenvolvem, geralmente, 

devido às tensões fora de plano ou às tensões interlaminares geradas nas interfaces entre 

camadas adjacentes. Esse modo de falha ocorre na maioria dos processos de fratura de 

compósitos com fibras contínuas, mas é mais crítico sob tensão de compressão, seja por 

carga compressiva direta ou induzida por cargas de flexão (GREENHALGH, 2009). De 

acordo com Talreja e Singh (2012), a propriedade do material mais relevante durante o 

início de uma delaminação é a sua resistência interlaminar, a qual é dependente da 

natureza da matriz. Uma vez nucleadas as trincas interlaminares, o seu crescimento é 
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determinado pela tenacidade à fratura da matriz em modo I, modo II, modo III, ou ainda 

pela combinação desses modos de carregamento. Portanto, a mecânica da fratura é 

utilizada para caracterizar o comportamento do compósito quanto ao crescimento dessas 

trincas (GREENHALGH, 2009); (MALLICK, 2007). 

Em geral, a falha catastrófica da estrutura fabricada em compósito envolve o modo 

de fratura translaminar, onde as trincas que promovem a ruptura de fibras resultam em 

uma maior dissipação de energia dentro do laminado. Dessa forma, a energia consumida 

por este modo de falha é muito maior, quando comparada aos modos que envolvem a 

fratura da matriz ou da ligação interfacial matriz-fibra (ROBINSON; GREENHALGH; 

PINHO, 2012); (PINHO; ROBINSON; IANNUCCI, 2006). No caso de laminados 

submetidos ao carregamento em tração ou compressão, a ruptura de fibras é considerada 

o mecanismo de fratura mais significativo, uma vez que as fibras são as principais 

responsáveis por suportar os esforços mecânicos exercidos no compósito polimérico 

(MARÍN et al., 2016). A Figura 12 apresenta os três modos de falha aqui discutidos. 

Portanto, os projetos de estruturas que utilizam compósitos poliméricos 

reforçados com fibras contínuas, como matéria-prima, requerem um conhecimento 

detalhado do comportamento à fratura do material e dos modos de falha que geralmente 

ocorrem na fratura de um componente (PURSLOW, 1981).  

 

Figura 12 – Modos de falha em compósitos poliméricos com fibras contínuas. 

 

Fonte: Adaptado de Robinson, Greenhalgh e Pinho (2012). 
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Sob a perspectiva da fractografia, as extremidades das fibras fraturadas fornecem 

evidências e informações sobre a natureza do carregamento que causou a fratura do 

compósito. Um dos aspectos fractográficos conhecidos é o padrão de linhas radiais, 

normalmente observado em superfícies de fratura por tração em fibras de carbono 

(PURSLOW, 1988). Esse aspecto permite determinar a origem da falha e a direção de 

propagação da trinca através das fibras em determinada região do laminado, por meio do 

conceito de Falha de Fibra Diretamente Atribuível (DAFF) (PURSLOW, 1988); 

(REZENDE, 2007). A Figura 13 ilustra as linhas radiais e as DAFFs. As setas indicam o 

sentido da propagação da trinca. 

 

Figura 13 – (a) Linhas radiais presentes na extremidade da fibra e (b) indicação da 

direção de propagação da trinca pelas fibras por meio da DAFF. 

 

Fonte: (PURSLOW, 1988) e (REZENDE, 2007). 

 

A fratura da matriz também apresenta aspectos fractográficos característicos, que 

podem revelar informações relacionadas à direção do crescimento das trincas 

intralaminares e interlaminares. No caso de sistemas de matrizes frágeis, a fratura é 

caracterizada pelo mecanismo denominado clivagem, em que a energia absorvida durante 

a fratura é relativamente pequena, devido à baixa deformação ocorrida na matriz durante 

o seu processo de falha (GREENHALGH, 2009). A clivagem sucede pela presença de 

marcas de pena, que é um aspecto fractográfico formado por estruturas granulares, que 

têm a tendência de estarem alinhadas, indicando o sentido do crescimento da trinca 

(GREENHALGH; HILEY, 2008); (GREENHALGH, 2009); (OPELT, 2017); 

(PURSLOW, 1986). Quando as trincas se propagam em planos diferentes e 
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posteriormente convergem, formam-se as marcas de rios. A direção da confluência das 

linhas de rios indicam a direção da propagação da trinca local (PURSLOW, 1986). Além 

disso, com a crescente separação de planos das frentes de trincas, o maior desvio de cada 

plano necessário para a convergência produz um degrau de clivagem, denominado 

escarpa (PURSLOW, 1986); (AUGUSTO; FRANCO, 2003). A Figura 14 ilustra os três 

aspectos fractográficos descritos.  

 

Figura 14 – Aspectos fractográficos observados na fratura da matriz polimérica. As 

setas indicam o sentido da propagação da trinca. 

 

Fonte: Adaptado de Greenhalgh (GREENHALGH, 2009). 

  

Segundo Greenhalgh e Hiley (2008), quando são introduzidas tensões de 

cisalhamento interlaminar ou intralaminar, os planos de trincas se reorientam, induzindo 

o desenvolvimento de cúspides, a partir das quais são obtidas informações como a direção 

da carga de cisalhamento e a direção de crescimento da trinca. Esse aspecto fractográfico 

é observado na Figura 15, caracterizado pela formação de pequenas placas de resina 

inclinadas entre as fibras na superfície de fratura. Na Figura 15, a seta preta indica o 

sentido da propagação da trinca. A seta branca indica o sentido do cisalhamento na 

superfície. 
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Figura 15- Formação de cúspides na superfície de fratura. 

 

Fonte: Adaptado de Greenhalgh (2009).  

 

Existem outros aspectos morfológicos, tanto da fibra quanto da matriz, que 

revelam informações significativas quanto à sequência de eventos durante o processo de 

fratura, associadas à natureza das tensões atuantes, mas que não são abordadas neste texto 

por não fazerem parte do escopo deste trabalho. 

 

2.4 Condicionamento Higrotérmico  

 

Durante a vida em serviço, os componentes fabricados em compósitos 

poliméricos são expostos diariamente a intensas condições climáticas como, por exemplo, 

a absorção de água, variações bruscas de temperatura, incidência de radiações 

ultravioleta, infravermelho, combinadas a diversos outros fatores, como a exposição a 

tensões mecânicas, agentes atmosféricos, reagentes químicos ou ambientes corrosivos, 

dentre outros (NASCIMENTO, 2013) (GUERMAZI et al., 2015); (CUNHA; COSTA; 

REZENDE, 2006).  

A ação conjunta de todos esses agentes de degradação no comportamento e 

durabilidade dos compósitos poliméricos reforçados com fibras contínuas é um fenômeno 

bastante complexo. No entanto, a exposição à absorção de água, devido à umidade da 

atmosfera e a variações na temperatura, é frequente e, portanto, o entendimento das 

mudanças causadas por esse fenômeno nos compósitos poliméricos e seus efeitos no 

desempenho mecânico desse material são necessários e importantes, para garantir a 
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integridade estrutural durante a vida em serviço do componente (SELZER; FRIEDRICH, 

1997); (COSTA; REZENDE; DE ALMEIDA, 2005); (BOTELHO et al., 2005). 

Existem muitos estudos disponibilizados na literatura referente ao envelhecimento 

higrotérmico em compósitos poliméricos, que auxiliam no entendimento dos mecanismos 

de absorção de umidade pela matriz polimérica, como também os efeitos dessa absorção 

na degradação do material (ZHOU; LUCAS, 1999a, 1999b);(COSTA; DE ALMEIDA; 

REZENDE, 2005); (COSTA; REZENDE; DE ALMEIDA, 2006); (CUNHA; COSTA; 

REZENDE, 2006); (TSENOGLOU; PAVLIDOU; PAPASPYRIDES, 2006); 

(CÂNDIDO et al., 2008); (ZHANG; LU; ZHANG, 2014); (ALMEIDA et al., 

2016);(MARÍN et al., 2016); (NIU; YAN; YAO, 2021).  

Em geral, considera-se que a absorção de umidade pelos compósitos poliméricos 

ocorre por três mecanismos diferentes. O principal processo envolve a difusão de água 

para dentro da matriz, no qual as moléculas de água se difundem para os interstícios 

existentes entre as cadeias poliméricas de forma lenta, até que a concentração de 

equilíbrio seja atingida, sendo esse mecanismo acelerado pelo aumento da temperatura. 

Diante disso, a lei de Fick é considerada o modelo mais representativo desse processo de 

absorção de água em compósitos poliméricos (CÂNDIDO, 2001); (MARÍN et al., 2016). 

Outro mecanismo comum é a capilaridade, em que o fluxo de água ocorre ao longo da 

interface fibra/matriz por meio de vazios e defeitos gerados pelo molhamento incompleto 

da fibra pela resina. Por último, pode-se citar o transporte de umidade por meio de 

microtrincas ou outros defeitos existentes na matriz, provenientes do processo de 

fabricação do compósito, que envolve tanto o fluxo como o armazenamento de água 

nesses defeitos (TSENOGLOU; PAVLIDOU; PAPASPYRIDES, 2006); (ZHANG; LU; 

ZHANG, 2014); (COSTA; REZENDE; DE ALMEIDA, 2006); (ALMEIDA et al., 2016).  

De acordo com Cunha, Costa e Rezende (2006), a polaridade da matriz polimérica 

tem influência significativa na absorção de umidade pelo compósito, sendo que quanto 

maior é a polaridade, maior é a capacidade de absorção de água. Além das interações 

polares entre moléculas de água e a matriz, a configuração espacial da molécula do 

polímero utilizada como matriz também influencia no processo de absorção de umidade 

pelo material. Segundo a literatura (MARÍN et al., 2016), as resinas epoxídicas 

apresentam um coeficiente de absorção de umidade em torno de 0,3 e 0,6. 

De acordo com Zhou e Lucas (1999a);(1999b), a água absorvida pelo compósito 

pode interagir com o sistema epóxi de duas formas: uma como umidade retida nos 

volumes livres da resina epóxi, podendo causar o entumecimento da matriz, com a 
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consequente geração de pequenas variações dimensionais e tensões internas no 

compósito. Na segunda forma, a água interage com os grupos funcionais hidrofílicos da 

resina (ZHOU; LUCAS, 1999a); (ZHOU; LUCAS, 1999b); (MALLICK, 2007). Neste 

último caso, as moléculas de água se ligam aos grupos funcionais das resinas epoxídicas 

por ligações de hidrogênio, classificadas pelos autores em ligações do tipo 1 e tipo 2. As 

ligações do tipo 1 possuem baixa energia de ativação, sendo a água facilmente dessorvida, 

o que caracteriza um processo reversível. Esse tipo de ligação ocorre quando o compósito 

polimérico é exposto à umidade e temperatura por períodos de tempo de curta duração. 

Como efeito a essa exposição, ocorre uma diminuição da temperatura de transição vítrea 

(Tg) do material, pois a água hidrolisa algumas interações de van der Waals e diminui a 

reticulação da resina, conferindo maior mobilidade às cadeias poliméricas. Já as ligações 

do tipo 2 apresentam maior energia de ativação e são obtidas quando o compósito é 

submetido ao condicionamento ambiental por longos períodos de exposição, sendo 

considerado um processo irreversível e que causa a degradação das propriedades do 

compósito. Neste caso, a água além de criar novas ligações de hidrogênio, forma ligações 

cruzadas secundárias (ou pseudo ligações cruzadas), aumentando a densidade de 

reticulação (ZHOU; LUCAS, 1999a, 1999b). 

O envelhecimento causado pelo condicionamento higrotérmico em compósitos 

poliméricos provoca várias modificações físicas e químicas na matriz. O aumento da 

mobilidade das cadeias poliméricas, que por sua vez diminui a temperatura de transição 

vítrea, causa um efeito plasticizante na matriz, promovendo a redução da rigidez, 

acompanhada de um aumento da tenacidade à fratura, por induzir a deformação plástica 

da matriz. A hidrólise da matriz pode causar também o enfraquecimento da adesão e, até 

mesmo, o descolamento na interface fibra/matriz, devido à degradação das interações 

físico-químicas existentes entre a resina e a fibra. Esse processo resulta na perda da 

eficiência na transferência de esforços entre a matriz e as fibras e causa, como 

consequência, a redução das propriedades mecânicas do material (GUERMAZI et al., 

2015), (CUNHA; COSTA; REZENDE, 2006); (NIU; YAN; YAO, 2021); (ROBINSON; 

GREENHALGH; PINHO, 2012). 

Portanto, os efeitos do condicionamento higrotérmico no compósito polimérico se 

concentram na matriz. Dessa forma, as propriedades longitudinais dos compósitos 

unidirecionais não são afetadas de forma tão evidente, mas as propriedades de resistência 

à compressão e ao cisalhamento intralaminar podem ser reduzidas significativamente, 
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devido à umidade absorvida, especialmente em altas temperaturas (CHOI et al., 2001); 

(OPELT et al., 2017).  

Além disso, a exposição ao condicionamento higrotérmico também afeta 

consideravelmente a interação entre os mecanismos de danos que ocorrem durante o 

processo de fratura do compósito polimérico. Ênfase é dada à ação da degradação da 

matriz nas regiões de interfaces, tanto entre a matriz e as fibras, quanto entre as camadas, 

reduzindo a eficiência dos mecanismos de transferência de tensão (MARÍN et al., 2016). 

Dessa forma, a morfologia da fratura é bastante influenciada pela absorção de umidade 

nos modos de falha intralaminar e interlaminar, que são dominados pelas propriedades da 

matriz. Já no modo de falha translaminar, a alteração na morfologia da fratura ocorre 

devido à degradação na região da interface entre fibra/matriz (GREENHALGH, 2009). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este capítulo apresenta os materiais empregados na fabricação dos corpos de 

prova, os equipamentos e os procedimentos experimentais utilizados neste trabalho. A 

Figura 16 ilustra as principais atividades realizadas durante o desenvolvimento desta 

pesquisa, que foram divididas em 3 etapas. A primeira etapa consiste na definição das 

configurações de emendas de camadas de tecido, na realização dos testes preliminares, 

no processamento dos laminados com diferentes configurações de juntas topo a topo, do 

laminado base (fibras contínuas) e no processo de preparação e usinagem dos corpos de 

prova. A segunda etapa envolve o condicionamento higrotérmico dos corpos de prova e 

a caracterização mecânica por meio de ensaios de resistência à tração à temperatura 

ambiente. Já a última etapa refere-se à caracterização microestrutural da região das juntas, 

utilizando microscopia óptica e a caracterização dos principais mecanismos de fratura e 

modos de falha, por meio de análises fractográficas, utilizando um microscópio eletrônico 

de varredura. 

 

Figura 16 - Principais atividades desenvolvidas nesta pesquisa. 

 

Fonte Elaborado pela autora. 
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Deve-se ressaltar que este trabalho foi realizado no Laboratório de Tecnologia de 

Polímeros e Biopolímeros (TecPBio) do Instituto de Ciência e Tecnologia da 

Universidade Federal de São Paulo (ICT/UNIFESP-SJC), com o apoio do Instituto de 

Aeronáutica e Espaço (IAE/DCTA-SJC), que usinou os corpos de prova para a realização 

dos ensaios mecânicos e das empresas AllTec Materiais Compostos, que cedeu os pré-

impregnados e sua infraestrutura para o processamento dos laminados e para a execução 

do condicionamento higrotérmico em câmara climática, Tecplas Indústria e Comércio 

que realizou os ensaios de ultrassom e da MTS Sistemas do Brasil, que disponibilizou a 

máquina de testes universal para a execução dos ensaios de resistência à tração, todas 

empresas localizadas na cidade de São José dos Campos. 

 

3.1 Definição do arranjo geométrico e distâncias de escalonamento entre as juntas 

 

Para investigar a influência da presença de emendas de camadas na resistência à 

tração e no comportamento à fratura dos laminados carbono/epóxi, foram estudadas 

diferentes configurações e distâncias de escalonamentos entre as juntas topo a topo.  

Na Figura 17 estão representados os cortes das seções longitudinais dos corpos de 

prova estudados, que mostram quatro diferentes tipos de escalonamentos entre as juntas 

no laminado. Cada configuração foi designada por um nome, com base nos arranjos 

geométricos das emendas de camadas, sendo elas: stepped joint para a configuração 1 

(C1), half-stepped joint para a configuração 2 (C2), balanced joint para a configuração 3 

(C3) e scarf joint para a configuração 4 (C4). A letra U representa o comprimento útil dos 

corpos de prova, a letra T representa o comprimento total do corpo de prova, a letra J o 

comprimento da junta e a letra L a distância de escalonamento entre as juntas. 

De acordo com Falcó et al. (2014), o escalonamento permite distribuir as juntas 

uniformemente por todo o laminado, reduzindo a concentração das áreas de resina (gaps) 

e aumentando, por consequência, a eficácia da transferência de carga, quando o material 

é submetido à solicitação mecânica. Além disso, segundo a norma MIL-HDKF-17-3F 

(U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002), uma camada contínua deve ser emendada 

topo a topo à outra camada, paralelamente à direção da aplicação da carga, e as juntas 

coincidentes devem ser separadas por pelo menos quatro camadas de qualquer direção, a 

fim de minimizar a aglomeração das bolsas de resina e, consequentemente, evitar a 

fragilização do laminado. 
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Figura 17 – Esquema das vistas das seções longitudinais dos corpos de prova de cada 

configuração: a) C1: stepped joint, (b) C2: half-stepped joint, (c) C3: balanced joint e 

(d) C4: scarf joint. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Desta forma, as configurações de escalonamento entre as juntas topo a topo 

propostas neste estudo (Figura 17) seguiram a recomendação da norma MIL-HDKF-17-

3F (US DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002), sendo que dois destes arranjos 

geométricos, stepped (C1) e scarf joints (C4), representam as formas de escalonamento 

mais comumente praticadas durante a laminação de emendas de camadas na indústria dos 

compósitos, conforme descreve Baucum et al. (2010). Já o método de escalonamento 

representado pela configuração denominada balanced joint (C3), baseia-se na sugestão 

proposta pela norma ASTM D5687 (ASTM INTERNATIONAL, 2015a) e, por último, a 

configuração nomeada como half-stepped joint (C2) é uma combinação da configuração 

stepped joint (C1) com a recomendação da norma MIL-HDKF-17-3F, relativa às emendas 

coincidentes, descrita no parágrafo anterior. 

Vale salientar que a norma MIL-HDKF-17-3F (US DEPARTMENT OF 

DEFENSE, 2002) também recomenda que as emendas topo a topo de camadas, de mesma 

orientação, devem ser escalonadas em pelo menos 15 mm. Já a norma ASTM D5687 

(ASTM INTERNATIONAL, 2015a) não especifica qual a distância necessária para 

escalonar as juntas. Desta forma, neste trabalho foram variadas as distâncias entre as 

terminações das camadas, isto é, as distâncias de escalonamento entre as juntas (letra L 

na Figura 17) em 25 mm, 15 mm, 10 mm e 5 mm, a fim de avaliar o seu efeito na 

resistência à tração e no comportamento à fratura dos laminados. Uma vez que este 

parâmetro, assim como o método de escalonamento, determina o comprimento total da 

junta e, por isso, deve ser considerado durante a fase de projeto de uma peça. 

 

3.2 Material 

 

O material utilizado na fabricação dos laminados foi um pré-impregnado de tecido 

bidirecional constituído de fibra de carbono (AS4) e resina epóxi (8552), código 

Hexply®8552-AGP193-PW (prepreg), da empresa Hexcel Composites. O 

entrelaçamento dos cabos de reforço a 0° (urdume) e 90°(trama) apresenta estilo plain 

weave (PW). Na Tabela 1 e na Tabela 2 estão apresentadas algumas das propriedades 

físicas e mecânicas do pré-impregnado AGP193-PW, respectivamente, segundo 

especificação do fabricante (HEXCEL CORPORATION, 2020). Esse material foi 

adquirido e gentilmente cedido pela empresa AllTec para a realização deste estudo. 
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Tabela 1– Propriedades físicas do pré-impregnado. 

Propriedades Valores 

Gramatura do tecido  193 g/m2 

Número de filamentos/cabo  3000 

Massa específica da fibra 1,77 g/cm3 

Fração volumétrica das fibras  55,29% 

Massa específica da resina 1,30 g/cm3 

Temperatura de cura final da resina 180 °C 

Fonte: (HEXCEL CORPORATION, 2020). 

 

Tabela 2 – Propriedades mecânicas do pré-impregnado a 25 °C. 

Propriedades Valores 

Resistência à tração longitudinal, 𝜎1𝑡  828 MPa 

Resistência à tração transversal, 𝜎2𝑡  793 MPa 

Resistência à compressão longitudinal, 𝜎1𝑐  883 MPa 

Módulo de elasticidade longitudinal, E1 68 GPa 

Módulo de elasticidade transversal, E2 66 GPa 

Fonte: (HEXCEL CORPORATION, 2020). 

 

O tecido plain weave possui construção conforme apresentado na Figura 18, em 

que os cabos na direção do urdume (0°) e da trama (90°) passam ortogonalmente uns em 

relação aos outros (BAI et al., 2021). 

 

Figura 18- Representação do tecido Plain Weave. 

 

Fonte: (MALLICK, 2007). 
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As especificações técnicas completas do pré-impregnado utilizado neste estudo, 

contendo as informações do sistema de matriz de resina epóxi e do reforço de fibra de 

carbono AS4, se encontram no Anexo 1. 

 

3.3 Processamento dos compósitos 

 

O processamento dos compósitos foi realizado na empresa AllTec Materiais 

Compostos e seguiu as exigências e procedimentos empregados pela indústria 

aeronáutica.  

Antes de iniciar o processo de laminação dos compósitos, o ferramental utilizado 

para moldar as camadas de prepreg foi limpo e preparado com um antiaderente 

(desmoldante), para efetuar a remoção dos painéis, após o processo de cura da resina.  

Em paralelo, em uma sala branca com controle de temperatura, umidade e 

partículas, o rolo do material pré-impregnado, devidamente embalado, foi retirado do 

freezer para descongelamento e posterior corte das camadas, utilizando-se uma máquina 

automática, modelo Lectra Vector 2500. No Apêndice 1 estão detalhadas as dimensões 

de todas as camadas, de cada configuração estudada, uma vez que cada camada é 

composta por duas partes com dimensões específicas, devido à presença das diferentes 

distribuições de juntas topo a topo e distâncias de escalonamento, como ilustrado na 

Figura 17. 

Os painéis de cada configuração de juntas e do laminado base foram obtidos por 

meio da laminação manual, utilizando-se um ferramental metálico e plano, obedecendo a 

sequência de empilhamento de camadas e dimensões apresentadas na Tabela 3. As juntas 

topo a topo foram obtidas pelo posicionamento de cada parte da camada de prepreg rente 

uma em relação à outra, durante a laminação, ou seja, uma parte faceando a outra. 

Procedimento esse adotado de forma a minimizar a presença de vãos entre as duas partes 

que formam a camada, porém evitando a sobreposição entre as mesmas A Figura 19 

mostra um dos painéis após a laminação da última camada. 

Cabe ressaltar que a largura dos painéis variou, devido à disponibilidade de 

material fornecido pela empresa AllTec Materiais Compostos e está relacionada com a 

quantidade de corpos de prova planejados de ser obtida durante o processo de usinagem. 

Já o comprimento dos painéis variou conforme o arranjo geométrico das juntas e a 

distância de escalonamento entre elas, conforme detalhado no Apêndice 1. 
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Tabela 3 – Orientação das camadas e dimensões dos painéis laminados. 

Configuração 
Orientação das 

camadas 

Dimensões dos painéis: 

largura x comprimento 

(mm) 

S
te

p
p
ed

 j
o
in

t C1L25: L = 25 mm (0°;90°)12 550 x 485 

C1L15: L = 15 mm (0°;90°)12 550 x 375 

C1L10: L = 10 mm (0°;90°)12 250 x 320 

C1L5: L = 5 mm (0°;90°)12 250 x 300 

H
a
lf

-s
te

p
p
ed

 

jo
in

t 

C2L25: L = 25 mm (0°;90°)12 550 x 310 

C2L15: L = 15 mm (0°;90°)12 550 x 300 

C2L10: L = 10 mm (0°;90°)12 250 x 300 

C2L5: L = 5 mm (0°;90°)12 250 x 300 

B
a
la

n
ce

d
 

jo
in

t 

C3L25: L = 25 mm (0°;90°)12 550 x 310 

C3L15: L = 15 mm (0°;90°)12 550 x 300 

C3L10: L = 10 mm (0°;90°)12 250 x 300 

C3L5: L = 5 mm (0°;90°)12 250 x 300 

S
ca

rf
 j

o
in

t 

C4L25: L = 25 mm (0°;90°)12 550 x 460 

C4L15: L = 15 mm (0°;90°)12 550 x 360 

C4L10: L = 10 mm (0°;90°)12 250 x 310 

C4L5: L = 5 mm (0°;90°)12 250 x 300 

 LB: Laminado base (0°;90°)12 550 x 300 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a laminação, a bolsa de vácuo foi montada para a cura da resina em 

autoclave, respeitando o ciclo de cura sugerido pelo fabricante, conforme mostrado na 

Figura 20 (HEXCEL CORPORATION, 2020). Na montagem da bolsa de vácuo foram 

utilizados os materiais na seguinte sequência: tecido de poliamida superficial removível 

(peel ply) sobre a última camada do laminado, filme de tecido de fibra de vidro 

impregnado com politetrafluoretileno (PTFE) desmoldante perfurado (Armalon® poroso) 

e o tecido canalizador (breather). Em seguida, a bolsa de vácuo (filme plástico de 

poliamida) é fechada com a ajuda de uma fita selante e o bico de vácuo é conectado a 

uma mangueira para a aplicação do vácuo de 0,078 MPa, para a compactação prévia das 

camadas e para verificar se há presença de vazamentos na bolsa antes do processo de cura. 
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Figura 19 – Laminação da última camada de um dos painéis com a indicação da região 

de junta topo a topo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma chapa fina fabricada em aço inox, conhecida como caul plate, foi utilizada 

em um painel extra, de modo a avaliar o efeito de uma possível melhor estabilização das 

juntas topo a topo e o aprimoramento da qualidade de acabamento da outra superfície do 

laminado na resistência à tração. Para isto, um laminado com a configuração balanced 

joint (C3L15) foi utilizado, em relação a um laminado de mesma configuração, curado 

sem o caul plate. Dessa forma, testes preliminares de resistência à tração foram realizados 

para avaliar a necessidade do uso do caul plate no processo de cura das demais 

configurações, sendo concluído ser dispensável a sua utilização, devido à pequena 

influência nos resultados de resistência à tração, como apresentado na seção 4.1  

O ciclo de cura completo da resina (Figura 20), utilizado no processamento dos 

laminados, ocorreu em algumas etapas: primeiramente, o vácuo de 0,078 MPa (ou 0,8 

bar) foi mantido e, então, foi aplicada a pressão de 0,7 MPa (ou 7 bar) na autoclave. A 

bolsa de vácuo foi ventilada até que a pressão em seu interior atingisse o valor de 

aproximadamente 0,02 MPa (ou 0,2 bar). O aquecimento do material foi realizado a uma 

taxa de 2,5 °C/min até a temperatura de 115 °C, onde os laminados permaneceram nessas 

condições por no mínimo 60 minutos. Em seguida, o material foi aquecido novamente à 

taxa de 2,5 °C/min, até a temperatura de 180 °C, e mantido nessas condições por no 

mínimo 120 minutos. Por fim, foi realizado o resfriamento dos laminados à taxa de 2,5 

°C/min, ainda sob a pressão de 0,7 MPa (ou 7 bar). 
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Figura 20 – Ciclo de cura da resina 8552 utilizado no processamento dos laminados. 

 

Fonte: Adaptado de Hexcel Corporation(2020). 

 

Após o processo de cura, os laminados foram desmoldados e foi realizada a 

inspeção não destrutiva por ultrassom em todos os painéis, utilizando a técnica de pulso-

eco, com o objetivo de avaliar a qualidade dos laminados. As análises não mostraram a 

presença de defeitos oriundos do processo de fabricação, com exceção do painel referente 

à configuração C3L10, em que a inspeção indicou a presença de duas inclusões internas 

ou delaminações, de acordo com o laudo apresentado no Anexo 2. As inspeções por 

ultrassom do tipo C-scan foram realizadas na empresa Tecplas Indústria e Comércio, 

utilizando um aparelho de ultrassom Krautkramer USM 36, com transdutor de 5 MHz 

V20 e na empresa AllTec Materiais Compostos, inspeção por ultrassom do tipo A-scan, 

utilizando a técnica de pulso-eco, utilizando um equipamento de ultrassom da marca 

Olympus Omniscan SX, com transdutor 5L64-A2 (64 elementos com frequência de 5 

MHz). 

Uma vez que foram detectadas descontinuidades no painel referente à 

configuração balanced joint (C3), com distância de escalonamento de 10 mm, um novo 

laminado foi processado e curado, conforme descrito nesta seção 3.3. A inspeção por 

ultrassom do tipo A-scan deste laminado, na empresa AllTec Materiais Compostos, desta 

vez não detectou a presença de defeitos, como mostra o Anexo 2. O equipamento utilizado 

nesta inspeção foi o mesmo citado anteriormente.  
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3.4 Preparação dos corpos de prova 

 

Após o processo de cura e inspeção por ultrassom dos painéis, foram realizadas 

as etapas de processamento e colagem dos tabs nos painéis antes da obtenção dos corpos 

de prova pelo processo de usinagem. Estas etapas foram realizadas com o apoio da 

empresa AllTec Materiais Compostos, seguindo as exigências e procedimentos utilizados 

na fabricação dos painéis, conforme descrito na seção 3.3. 

Os tabs foram obtidos a partir da laminação de 10 camadas de tecido bidirecional 

de fibra de vidro impregnado com resina epóxi (cura 120 °C), orientadas a (0°;90°). As 

camadas foram cortadas manualmente a partir de retalhos de prepregs e a cura da resina 

foi realizada em autoclave. Em seguida, foi usinado o chanfro de aproximadamente 10º 

para atender aos requisitos da norma de tração ASTM D3039 (ASTM 

INTERNATIONAL, 2017). A Figura 21 apresenta a laminação dos tabs. 

 

Figura 21 – Laminação dos tabs. 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para efetuar o processo de colagem, foi realizada a preparação da superfície dos 

tabs a serem colados aos painéis, por meio do lixamento manual, utilizando lixa grana 

220, a fim de remover toda gordura e impurezas existentes na sua superfície. Em seguida, 

esta foi limpa com álcool isopropílico e o teste de quebra d’água foi efetuado para garantir 

a eficiência do processo de limpeza. Os painéis não precisaram passar por essa etapa de 
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limpeza, devido à presença do filme superficial removível (peel ply) durante a etapa da 

montagem da bolsa de cura, cuja finalidade é justamente proporcionar uma superfície 

quimicamente limpa para colagem, após sua remoção (CÂNDIDO, 2001).  

Após o teste de quebra d’água, os tabs permaneceram em estufa entre 60 e 65 °C, 

por aproximadamente 40 minutos, para remover toda umidade proveniente do teste. Em 

seguida, o processo de colagem foi efetuado na sala branca, utilizando um filme adesivo 

estrutural AF163-2K (cura 120°C), do fabricante 3M (3M COMPANY, 2009).  

Para garantir o comprimento útil dos corpos de prova e o alinhamento dos tabs 

durante o processo de colagem e cura do adesivo, estes foram posicionados nos painéis 

com o auxílio de dispositivos de fixação e, posteriormente, furados para a inserção de 

rebites sólidos, para não ocorrer o deslocamento dos tabs, conforme mostra a Figura 22. 

Os furos foram realizados em regiões de borda dos painéis, que foram descartadas durante 

a usinagem dos corpos de prova. 

 

Figura 22 - Posicionamento dos tabs no laminado. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A colagem de tabs nas extremidades dos corpos de prova tem a finalidade de 

minimizar os efeitos de concentração de tensão, causados pelo sistema de fixação da 

máquina de ensaios. Para evitar a colagem dos tabs sobre as juntas topo a topo, foi adotado 

o critério de manter uma distância mínima de 25,4 mm entre a região da emenda e o início 

dos tabs, de modo que as falhas não ocorressem próximas a essas regiões de fixação dos 

corpos de prova na máquina de ensaio.  
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Para definir esse critério, testes preliminares de tração foram realizados em corpos 

de prova que tiveram os tabs colados conforme previamente descrito, e tabs colados 

coincidindo com as junções de camadas, a fim de comparar os modos de falhas 

apresentados em cada situação. Para realizar este estudo, os corpos de prova foram 

usinados a partir de painéis laminados de acordo com a configuração stepped joint 

(C1L15) e os resultados estão apresentados na seção 4.1. 

Após a colagem dos tabs, os painéis foram usinados para a obtenção dos corpos 

de prova de tração, utilizando uma serra circular fixada em uma mesa móvel, em duas 

direções, e resolução de 0,1 mm. Durante a usinagem, foram descartados 

aproximadamente 25 mm de cada lado de todos os painéis, com o objetivo de eliminar as 

irregularidades provenientes do processo de fabricação. O processo de usinagem foi 

realizado na Divisão de Materiais do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE/AMR). 

Os corpos de prova foram preparados de acordo com a norma ASTM D3039 

(ASTM INTERNATIONAL, 2017) e suas dimensões e geometria estão apresentadas na 

Figura 23 e Tabela 4. Na Figura 23, o desenho não está representado em escala, sendo U 

o comprimento útil dos corpos de prova, T o comprimento total do corpo de prova e J o 

comprimento da junta. 

 

Figura 23 – Corpo de prova do ensaio de resistência à tração. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 4 – Dimensões dos parâmetros geométricos dos corpos de prova (cdp) de cada 

configuração. 

*L – distância de escalonamento entre as juntas.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como pode ser observado, o comprimento total de alguns corpos de prova 

excedeu o valor de 250 mm recomendado pela norma supracitada. Isso ocorreu em virtude 

da configuração adotada na distribuição das juntas topo a topo no laminado e, também, 

devido à distância de escalonamento entre elas. Ambos os parâmetros geométricos 

contribuem para o comprimento total da junta e, consequentemente, para o comprimento 

total do corpo de prova.  

 

Configuração 

Comprimento 

da junta: J 

(mm) 

Comprimento 

útil do CDP: U 

(mm) 

Comprimento 

total do CDP: T 

(mm)  

S
te

p
p
ed

 j
o
in

t C1L25: L = 25 mm 275,0 325,8 437,8 

C1L15: L = 15 mm 165,0 215,8 327,8 

C1L10: L = 10 mm 100,0 160,8 272,8 

C1L5: L = 5 mm 55,0 138,0 250,0 

H
a
lf

-s
te

p
p
ed

 

jo
in

t 

C2L25: L = 25 mm 100,0 150,8 262,8 

C2L15: L = 15 mm 60,0 138,0 250,0 

C2L10: L = 10 mm 40,0 138,0 250,0 

C2L5: L = 5 mm 20,0 138,0 250,0 

B
a
la

n
ce

d
 j

o
in

t C3L25: L = 25 mm 100,0 150,8 262,8 

C3L15: L = 15 mm 60,0 138,0 250,0 

C3L10: L = 10 mm 40,0 138,0 250,0 

C3L5: L = 5 mm 20,0 138,0 250,0 

S
ca

rf
 j

o
in

t 

C4L25: L = 25 mm 250,0 300,8 412,8 

C4L15: L = 15 mm 150,0 200,8 312,8 

C4L10: L = 10 mm 100,0 150,8 262,8 

C4L5: L = 5 mm 50,0 138,0 250,0 

 LB: Laminado base - 138,0 250,0 
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3.5 Condicionamento higrotérmico 

 

Para avaliar a influência da umidade no desempenho mecânico dos laminados, 

foram realizados os condicionamentos higrotérmicos em duas condições distintas de 

temperatura e umidade. Na primeira, os corpos de prova foram mantidos na condição 

ambiente, ou seja, mantidos à temperatura de 24 °C ± 5 °C, com teor de umidade de 50% 

± 5%. Já na segunda condição, os corpos de prova foram mantidos em ambiente úmido 

associado à temperatura elevada, ou seja, mantidos à temperatura de 80 °C, com teor de 

umidade relativa de 90% ± 5%. Para mantê-los nessa condição de umidade e temperatura 

elevadas, os corpos de prova foram condicionados em uma câmara de climatização da 

fabricante MMM Group, modelo CLIMACELL 404, disponível no Laboratório de 

Ensaios da empresa AllTec Materiais Compostos, como mostra a Figura 24. Os estágios 

de condicionamento higrotérmico dos corpos de prova foram realizados de acordo com o 

procedimento B da norma ASTM D5229 (ASTM INTERNATIONAL, 2019).  

 

Figura 24 – Câmara higrotérmica MMM group, CLIMACELL 404, da empresa AllTec 

Materiais Compostos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para a verificação do ganho de massa dos laminados, foram utilizadas três 

amostras de acompanhamento (travelers), de cada configuração estudada neste trabalho, 

nas mesmas dimensões dos corpos de prova para o ensaio de tração, mas sem os tabs, ou 

seja, considerando somente o seu comprimento útil. As configurações que contemplam 

as distâncias de escalonamento entre as juntas de 5 e 10 mm não foram submetidas ao 

condicionamento higrotérmico, devido à indisponibilidade de matéria-prima para a 

confecção dos laminados.  

As amostras de acompanhamento foram removidas semanalmente da câmara de 

climatização para a determinação do ganho de massa, até que o limite de saturação de 

umidade fosse atingido. Neste caso, os corpos de prova a serem submetidos aos ensaios 

de tração permaneceram na câmara durante todo o período necessário para alcançar o 

equilíbrio de ganho de massa, ou seja, de ganho de umidade, o qual ocorreu em 8 semanas. 

A medição das massas foi realizada em uma balança analítica de marca Shimadzu, 

modelo ATY224, disponível no Laboratório de Ensaios da empresa AllTec Materiais 

Compostos. O teor de umidade absorvida foi calculado de acordo com o procedimento B 

da norma ASTM D5229(ASTM INTERNATIONAL, 2019), utilizando a Equação 1 

(ASTM INTERNATIONAL, 2019) 

 

%M = (
Mu − Ms

Ms
) × 100%  (1) 

 

onde: Mu é a massa da amostra úmida; Ms é a massa da amostra seca. 

 

Antes dos corpos de prova serem expostos à condição higrotérmica, as amostras 

de acompanhamento foram secas em uma estufa a 110 °C por duas horas, sendo 

removidas para um dessecador até que a temperatura ambiente fosse atingida. Em 

seguida, foi realizada a medição das massas, utilizando-se uma balança analítica da marca 

RADWAG, modelo AS 60/220.R2. Este procedimento foi realizado repetidamente até 

que a massa das amostras de acompanhamento se estabilizasse, conforme recomendação 

da norma ASTM C562-15 (ASTM INTERNATIONAL, 2015b). Esta etapa foi realizada 

no Laboratório de Tecnologia de Polímeros e Biopolímeros (TecPBio) do ICT/UNIFESP-

SJC. 

O ganho de massa das amostras de acompanhamento, das configurações de juntas 

e do laminado base, encontra-se detalhado no Apêndice 2 
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3.6 Ensaios de resistência à tração 

 

Os ensaios de resistência à tração foram realizados no laboratório da empresa 

MTS Sistemas do Brasil Ltda, localizada na cidade de São José dos Campos, pelo uso de 

uma máquina universal de testes eletromecânica MTS Criterion, modelo 45, equipada 

com uma célula de carga de 100 kg, como mostra a Figura 25.  

 

Figura 25 – Máquina universal de ensaios mecânicos MTS Criterion do laboratório da 

empresa MTS Sistemas do Brasil Ltda. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os ensaios de resistência à tração foram conduzidos à temperatura ambiente (23 

°C ± 5 °C), à velocidade constante de 1,27 mm/min, segundo os procedimentos descritos 

na norma ASTM D3039 (ASTM INTERNATIONAL, 2017). Os corpos de prova foram 

preparados conforme descrito na seção 3.4 e divididos em função dos condicionamentos 

higrotérmicos a que foram submetidos previamente, quais sejam, condição ambiente ou 

RTA e condição úmida ou RTW. A Tabela 5 apresenta a quantidade de corpos de prova 

ensaiada, nas condições RTA e RTW, para cada configuração de juntas e laminado base.  
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Tabela 5 – Quantidade de corpos de prova de cada configuração ensaiada em tração, nas 

condições RTA e RTW. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.7 Microscopia óptica (MO) 

 

A caracterização morfológica da região de juntas presentes nos compósitos foi 

analisada por microscopia óptica, utilizando-se um microscópio óptico de reflexão Zeiss, 

Configuração das juntas Condição de teste 
Quantidade de corpo 

de prova 

S
te

p
p
ed

 j
o
in

t 

C1L25: L = 25 mm 
RTA 10 

RTW 9 

C1L15: L = 15 mm 
RTA 9 

RTW 7 

C1L10: L = 10 mm 
RTA 7 

RTW - 

C1L5: L = 5 mm 
RTA 7 

RTW - 

H
a
lf

-s
te

p
p
ed

 j
o
in

t C2L25: L = 25 mm 
RTA 9 

RTW 8 

C2L15: L = 15 mm 
RTA 9 

RTW 7 

C2L10: L = 10 mm 
RTA 7 

RTW - 

C2L5: L = 5 mm 
RTA 8 

RTW - 

B
a
la

n
ce

d
 j

o
in

t C3L25: L = 25 mm 
RTA 8 

RTW 8 

C3L15: L = 15 mm 
RTA 10 

RTW 9 

C3L10: L = 10 mm 
RTA 7 

RTW - 

C3L5: L = 5 mm 
RTA 7 

RTW - 

S
ca

rf
 j

o
in

t 

C4L25: L = 25 mm 
RTA 10 

RTW 9 

C4L15: L = 15 mm 
RTA 9 

RTW 8 

C4L10: L = 10 mm 
RTA 6 

RTW - 

C4L5: L = 5 mm 
RTA 7 

RTW - 

 
LB: Laminado base 

RTA 8 

RTW 8 
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modelo Axio Observer, do Laboratório de Microscopia do Instituto Federal de São Paulo 

(IFSP), campus de São José dos Campos, apresentado na Figura 26. 

 

Figura 26 – Microscópio óptico utilizado na caracterização microestrutural dos 

laminados, do IFSP. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A microscopia óptica é uma técnica relevante, que fornece informações sobre a 

microestrutura do laminado e permite avaliar o efeito dos parâmetros de processamento 

na qualidade das emendas de camadas. Esta técnica permite identificar a presença de 

defeitos de fabricação, como vazios nas bolsas de resina formadas nas regiões de juntas, 

deslocamento e desalinhamento de fibras em sua vizinhança, devido ao processo de cura, 

microtrincas, delaminações, entre outros. 

Para esta caracterização, uma amostra de cada configuração de juntas, na condição 

ambiente, foi analisada. As amostras foram retiradas dos laminados no sentido 

longitudinal, para garantir a presença das emendas de camadas durante o processo de 

corte, que foi realizado por meio de um disco de corte diamantado, e foram embutidas 

com resina fenólica (baquelite) para a preparação metalográfica. 

O processo de lixamento foi realizado com uma sequência de lixas com 

granulometrias 220, 320, 400, 600, 1000, 1200 e 2000 e o procedimento de polimento das 

amostras não foi realizado. A preparação metalográfica e as análises das microestruturas 

foram realizadas no Laboratório de Microscopia do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), 

campus de São José dos Campos. 
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3.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises da evolução dos mecanismos de fratura e modos de falha envolvidos 

no processo de fratura dos compósitos foram realizadas a partir de análises por 

microscopia eletrônica de varredura de superfícies de fratura. Para isto, as amostras 

(superfícies de fratura) foram primeiramente removidas dos compósitos fraturados em 

tração. Em seguida, as superfícies de fratura foram recobertas por uma fina camada de 

ouro, utilizando um equipamento de recobrimento superficial rotativo pelo processo de 

sputtering, da marca Quorum, modelo Q 150RE S. Esse processo foi realizado utilizando-

se uma corrente de 20 mA por 120 segundos, a fim de se obter uma espessura de ouro que 

não afetasse a topografia da superfície de fratura, conforme discutido no estudo realizado 

por Hein et al. (2013). 

A investigação das fraturas foi feita utilizando o detector de elétrons secundários 

em alto vácuo e sob tensões de aceleração da ordem de 10 a 15 kV, em um microscópio 

eletrônico de varredura FEI, modelo INSPECT S50, localizado no Laboratório de 

Caracterização Microestrutural, Microscopia Eletrônica e Difração de Raios X do 

ICT/UNIFESP-SJC. 

 

3.9 Análise Estatística 

 

A análise da influência de cada variável estudada, do arranjo geométrico das 

emendas de camadas e da distância de escalonamento entre as juntas topo a topo, assim 

como o efeito da interação entre ambas, em relação à resistência à tração dos compósitos, 

foi realizada com base no teste de hipóteses de médias. Essa avaliação foi baseada na 

análise de variância (ANOVA), seguida do teste de múltiplas comparações. Essas análises 

foram realizadas utilizando-se o software estatístico Minitab 18 (versão gratuita). 

A ANOVA permite comparar se as médias de duas ou mais populações, que 

seguem uma distribuição normal, são iguais. Já o teste de múltiplas comparações é 

frequentemente utilizado para determinar quais pares de médias têm diferenças 

estatisticamente significativas (DRISCOLL, 1996).  

Tanto a ANOVA quanto as comparações múltiplas são regidas pela suposição de 

homogeneidade de variâncias, que precisa ser testada e atendida. Quando as variâncias 

dos grupos são heterogêneas, técnicas alterativas ao teste F convencional da análise de 
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variância devem ser utilizadas, como o método de Welch (SILVEIRA, 1999); (MINITAB 

INC., 2017).  

De acordo com o estudo realizado pelo Minitab, Inc. (2017), ao se utilizar o teste 

F, quando a homogeneidade de variância é violada, pode-se obter um aumento da taxa de 

erros do tipo I(α), que é a probabilidade de rejeitar incorretamente a hipótese nula. Dessa 

forma, o teste Welch, que é uma extensão modificada do teste t-Sudent, é utilizado para 

evitar esse problema (SILVEIRA, 1999); (MINITAB INC., 2017).  

Os métodos de múltiplas comparações utilizados neste trabalho foram os testes de 

Tukey-Kramer, quando há homogeneidade de variâncias e o teste de Games-Howell, 

quando as variâncias são heterogêneas. Esses dois testes são métodos de comparação 

pareada, que fornecem um intervalo para a diferença entre cada par de médias e ambos 

permitem tirar conclusões estatisticamente válidas sobre diferenças entre as médias 

individuais (MINITAB INC., 2017). 

No trabalho supracitado (MINITAB INC., 2017) é apresentada a investigação 

conduzida pelos estatísticos da empresa Minitab Inc., para avaliar o método Welch, como 

uma alternativa ao teste F, e também o uso do teste de múltiplas comparações Games-

Howell, no caso de variâncias heterogêneas. Os equacionamentos estatísticos encontram-

se detalhados na referência (MINITAB INC., 2017). 

Para avaliar o efeito da absorção de umidade pelos compósitos, devido ao 

condicionamento higrotérmico, na resistência à tração, foi realizado o teste de hipóteses 

de médias t-Student, que permite avaliar se a diferença entre as médias de duas amostras 

independentes, que seguem uma distribuição normal, são estatisticamente diferentes 

(FENG; HUANG; MA, 2017). Essas análises também foram realizadas utilizando-se o 

software estatístico Minitab 18. 

Todos os testes de hipóteses de médias, ANOVA e t-Student, foram realizados 

definindo um intervalo de confiança de 95% e um nível de significância (α) de 5%, sendo 

que valores de p < 0,05 indicam resultados estatisticamente significativos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas 

caracterizações mecânica, microestrutural e fractográfica dos compósitos contendo juntas 

de camada topo a topo, submetidos aos dois condicionamentos ambientais estudados. Os 

resultados foram comparados com um compósito de fibras contínuas utilizado como 

referência (laminado base) e com dados relatados na literatura.  

A seção 4.1 apresenta os resultados obtidos nos testes preliminares, que ajudaram 

a definir a região de colagem dos tabs, em relação à posição das juntas no laminado, e a 

necessidade ou não de utilização de caul plate. A seção 4.2 discorre sobre os resultados 

do ganho de massa dos corpos de prova, devido à absorção de umidade durante a 

exposição higrotérmica. A seção 4.3 apresenta a caracterização microestrutural das 

regiões de juntas de todas as configurações estudadas. Já a seção 4.4 relata e discute os 

resultados obtidos nos ensaios de resistência à tração, nas condições RTA e RTW e, por 

fim, na seção 4.5 são apresentadas as análises fractográficas realizadas para a 

caracterização dos aspectos decorrentes do processo de fratura dos laminados. 

 

4.1 Resultados dos testes preliminares de resistência à tração 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados preliminares obtidos para a configuração 

C3L15, em que foi avaliado o efeito do uso de caul plate durante o processo de cura na 

resistência à tração, e para a configuração C1L15, em que foi avaliada a influência da 

posição de colagem dos tabs, em relação às junções de camadas, na resistência à tração. 

De acordo com Cândido (2001), a utilização do caul plate auxilia na compactação 

uniforme das camadas, além de oferecer um melhor acabamento superficial. Lan et al. 

(2015) investigaram a influência do uso do caul plate na microestrutura e nas 

propriedades em tração de compósitos unidirecionais, contendo lacunas (gaps) e 

sobreposições (overlaps), originados pela junção de camadas de prepreg durante a 

laminação automática (AFP). Os autores concluíram que a sua utilização no processo de 

cura reduziu variações nas espessuras dos laminados e estimulou o fluxo de resina, 

atenuando os defeitos causados pelas áreas ricas em resina. Como efeito, as propriedades 

em tração variaram menos de 10% em relação aos valores do laminado referência (sem 

gaps e overlaps). 
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Tabela 6 - Resultados dos ensaios preliminares de resistência à tração para avaliar o uso 

de caul plate e posição de colagem de tabs nos laminados. 

Configuração Condição avaliada Resistência à tração (MPa)  

C3L15 Sem caul plate 621,8 ± 27,1 

C3L15 Com caul plate 641,3 ± 24,9 

C1L15 Tab coincidente com a junta 686,5 ± 19,2 

C1L15 Tab distante 25,4 mm da junta 668,0 ± 41,6 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A comparação dos valores obtidos para a configuração C3L15, com e sem o uso 

de caul plate, mostra um ganho na resistência à tração de 3% ao se utilizar o caul plate 

no processamento do laminado. Com relação à posição de colagem dos tabs, também se 

observa um ganho de 3% na resistência à tração para o laminado em que a colagem do 

tab foi realizada coincidente às junções de camadas, quando comparado aos valores 

obtidos para os laminados em que a colagem foi realizada a uma distância de 25,4 mm.  

No entanto, essas diferenças entre as médias não são significativas de acordo com 

o teste estatístico t-Student, conforme mostra a Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Teste t-Student para as médias de resistência à tração obtidos nos ensaios 

preliminares. 

Condição avaliada Valor Teste-T Valor-P 
Diferença estatística 

entre as médias 

Com caul plate  

vs  

Sem caul plate 

1,43 0,176 Iguais 

Tab coincidente à junta  

vs  

Tab distante 25,4 mm da junta 

1,01 0,329 Iguais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 27a apresenta as falhas típicas resultantes dos ensaios de resistência à 

tração para a configuração C3L15, com e sem o uso de caul plate, e para a configuração 

C1L15, para ambos os critérios de colagem dos tabs (Figura 27b). 
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Figura 27 - Modos de falhas apresentados pelas configurações balanced joint (C3) e 

stepped joint (C1) após os ensaios preliminares de resistência à tração: (a) caul plate e 

(b) colagem do tab. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise da Figura 27a mostra para ambas as condições de processamento da 

configuração C3L15, que os corpos de prova fraturaram na mesma região, apresentando 

como principais modos de falhas a fratura translaminar combinada com a intralaminar. 

Já com relação à posição de colagem dos tabs, ambos os corpos de prova da 

configuração C1L15 fraturaram em duas regiões (Figura 27b). Na região 1, a fratura do 
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corpo de prova, em que os tabs encontram-se colados coincidindo com as junções de 

camadas, apresenta como principais modos de falha a fratura translaminar combinada 

com a interlaminar. E, na região 2, tem-se as fraturas translaminar e intralaminar. Além 

disso, as fraturas ocorreram mais próximas ao tab, quando comparadas com as fraturas 

do corpo de prova que tiveram os tabs colados a 25,4 mm das juntas. Para esse último 

caso, os modos de falhas apresentados pelo corpo de prova envolvem a combinação das 

fraturas translaminar e intralaminar nas duas regiões de ruptura, como mostra a Figura 

27b. 

Em resumo, tem-se que o uso de caul plate não afetou significativamente o 

comportamento mecânico do laminado ensaiado. Logo, o seu uso foi descartado na 

preparação de todos os laminados estudados, pois sem a sua utilização o processamento 

dos laminados se mostra menos complexo. Já a colagem dos tabs, com o distanciamento 

de 25,4 mm da região de juntas, se mostrou importante, pois as fraturas ocorreram mais 

distantes de suas extremidades. Assim, este procedimento foi adotado em todas as 

colagens de tabs realizadas neste estudo. 

 

4.2 Absorção de umidade 

 

O teor de umidade absorvida pelos laminados na câmara de climatização foi 

medido de acordo com o ganho de massa dos corpos de prova de acompanhamento, até 

que a saturação fosse atingida, conforme descrito na seção 3.5. Dessa forma, foi realizado 

o controle de estabilização do ganho de massa semanalmente até obter uma variação não 

superior a 0,02%, conforme especifica a norma ASTM 5229 (ASTM 

INTERNATIONAL, 2019). O teor de umidade absorvida, após 8 semanas de exposição 

na câmara de climatização, foi calculado de acordo com Equação 1 (ASTM 

INTERNATIONAL, 2019). 

Os teores médios de umidade absorvida pelos laminados contendo as juntas e pelo 

laminado base estão apresentados na Tabela 8. Pode-se observar a partir dos resultados 

obtidos que a presença de emendas de camadas nos laminados proporcionou uma maior 

absorção de umidade, em relação ao laminado base. Esse comportamento é atribuído às 

bolsas de resinas formadas durante o processo de cocura das juntas topo a topo, existentes 

em todas as camadas do laminado, que facilitam a penetração de água através da matriz 
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polimérica pelo processo de difusão, como menciona a literatura (CÂNDIDO, 2001); 

(MARÍN et al., 2016) 

 

Tabela 8 – Teor médio de ganho de massa (umidade absorvida) dos laminados na 

câmara de climatização. 

Configuração 

Teor médio de ganho de massa (%) 

1ª 

*sem. 

2ª 

sem. 

3ª 

sem. 

4ª 

sem. 

5ª 

sem. 

6ª 

sem. 

7ª 

sem. 

8ª 

sem. 

C1L25 0,49 0,54 0,57 0,61 0,62 0,62 0,62 0,63 

C1L15 0,39 0,42 0,49 0,49 0,52 0,52 0,54 0,54 

C2L25 0,42 0,48 0,53 0,54 0,58 0,58 0,57 0,59 

C2L15 0,36 0,42 0,47 0,47 0,46 0,47 0,48 0,49 

C3L25 0,41 0,48 0,51 0,55 0,57 0,56 0,57 0,57 

C3L15 0,38 0,45 0,48 0,52 0,49 0,51 0,51 0,51 

C4L25 0,44 0,51 0,55 0,59 0,60 0,60 0,61 0,60 

C4L15 0,57 0,61 0,67 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 

Laminado base 0,30 0,37 0,38 0,41 0,41 0,39 0,41 0,43 

*sem. – semana 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além disso, ao se comparar as distâncias de escalonamento entre as juntas, dentro 

de cada configuração de emendas, verifica-se um maior ganho médio de massa para a 

distância de 25 mm, quando comparado com a distância de 15 mm, para todas as 

configurações, com exceção da configuração scarf joint (C4). Esse comportamento está 

relacionado ao comprimento total da junta, uma vez que quanto maior a área superficial 

exposta ao condicionamento ambiental, maior é a absorção de água pelo laminado. No 

caso da configuração scarf joint (C4), a distância de escalonamento de 15 mm apresenta 

maior ganho de massa (0,71%), quando comparada com a distância de 25 mm (0,60%).  

Ao comparar os resultados obtidos neste trabalho com estudos da literatura, 

verifica-se que o teor de umidade absorvida pelo laminado base (0,43%) é menor que o 

determinado por Cunha (2010), que obteve valores de saturação entre 0,68% e 0,97% 

para laminados de fibras contínuas de carbono IM7 (na forma de tecido bidirecional estilo 

plain weave), impregnadas com resina epóxi 8552, da empresa Hexcel Composites.  
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No caso dos laminados contendo emendas de camadas, os teores de umidade 

absorvida variam entre 0,49% e 0,71%. Esses valores são superiores ao valor encontrado 

por Souza (2017), que obteve um teor de 0,37%  para um laminado produzido com 

retalhos sobrepostos de prepreg, constituído da resina epóxi F155 (cura 120 °C) e fibra 

de carbono AS4, também da empresa Hexcel Composites. Segundo a autora, apesar desse 

laminado apresentar bolsas de resina, devido às descontinuidades do reforço, o valor de 

saturação de umidade é considerado baixo, devido à cura da referida resina ter ocorrido à 

temperatura de 180 °C e não a 120 °C, como recomenda o fornecedor do referido prepreg. 

Esse procedimento adotado na cura do laminado favoreceu o aumento da densidade de 

ligações cruzadas, que dificultou a difusão da água. Outro fator exposto pela autora 

considera as diferentes orientações do reforço nas bordas do laminado, já que o 

posicionamento dos retalhos durante a laminação foi aleatório. 

Para facilitar a comparação entre as diferentes formas de arranjo geométrico das 

juntas nos laminados, sem variar a distância de escalonamento entre elas, as curvas de 

absorção de umidade em função do tempo de exposição ao condicionamento higrotérmico 

foram obtidas mantendo a mesma distância de escalonamento, conforme mostra a Figura 

28.  

No caso das juntas escalonadas na distância de 25 mm (Figura 28a), é observado 

que a configuração C1L25 (stepped joint) apresenta o maior ganho de massa, quando 

comparada as demais configurações, seguida pela configuração C4L25 (scarf joint). Já 

no caso das configurações C3L25 (balanced joint) e C2L25 (half-stepped joint), as curvas 

praticamente estão sobrepostas, demonstrando que ambas configurações apresentam 

ganhos de massa muito próximos entre as amostras. Esse comportamento está relacionado 

ao tamanho da área superficial exposta ao condicionamento higrotérmico. Uma vez que, 

o arranjo geométrico das juntas no laminado também afeta o comprimento total da junta. 

Sabendo-se que, neste trabalho, as configurações que apresentam os maiores tamanhos 

de juntas são a stepped joint (C1), seguida da scarf joint (C4). Tanto a balanced joint (C3) 

quanto a half-stepped joint (C2) exibem os mesmos tamanhos de juntas, conforme 

apresenta a Tabela 4.  
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Figura 28 – Curva do ganho de massa durante o condicionamento higrotérmico em 

câmara climática versus a raiz quadrada de dias de exposição: distância de 

escalonamento entre as juntas (a) 25 mm e (b) 15 mm. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao analisar a Figura 28b, observa-se um comportamento diferente das curvas de 

ganho de massa quando comparado com o das curvas da Figura 28a. A configuração 

C4L15 apresenta maior ganho de massa em relação às demais configurações. No entanto, 

as configurações C1L15, C2L15 e C3L15 apresentam ganhos de massa próximos uns dos 

outros. Além disso, a curva referente à configuração C4L15 apresenta uma maior 

inclinação, em comparação as demais, mostrando que o seu ganho de massa foi mais 

rápido em relação ao tempo de exposição. Esses comportamentos sugerem que o arranjo 

geométrico das juntas influencia no processo de difusão de umidade durante o 

condicionamento higrotérmico. No entanto, para um posicionamento mais conclusivo, 

faz-se necessário ampliar este estudo, expondo outras distâncias de escalonamento ao 

condicionamento higrotérmico, de modo melhor elucidar o comportamento da 

distribuição de juntas perante a exposição à umidade. 

Outra observação interessante é que no caso do laminado base, os resultados de 

ganho de massa indicam que a concentração de umidade no laminado aumenta de forma 

rápida durante a primeira semana de condicionamento e se aproxima lentamente do nível 

de equilíbrio após a quarta semana de exposição à umidade. Comportamento esse já 

relatado na literatura (CÂNDIDO, 2001); (COSTA, 2002); (CUNHA, 2010); (CÂNDIDO 

et al., 2008). Já no caso dos laminados contendo as junções de camadas, o teor de umidade 

apresentado por cada configuração revela que a concentração de umidade cresce 

rapidamente até a terceira e quarta semanas e tende a se estabilizar a partir da quinta 

semana de exposição ao condicionamento higrotérmico. Isso deixa evidente a influência 

das bolsas de resina no laminado, que facilitam a penetração de umidade no material. 

 

4.3 Caracterização microestrutural dos laminados 

 

As Figura 29 e Figura 30 apresentam imagens obtidas por microscopia óptica, 

representativas das morfologias das regiões de junções de camadas, analisadas a partir de 

amostras removidas da seção longitudinal dos laminados de cada configuração estudada, 

após os ensaios de tração realizados na condição ambiente. As imagens foram capturadas 

em maior e menor aumentos e são mostradas, a seguir, em pares combinados para destacar 

com mais precisão os detalhes da microestrutura do compósito e possibilitar um melhor 

entendimento da formação das configurações de junções de camadas topo a topo. 
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A partir das imagens das Figura 29 e Figura 30 é possível observar que os 

laminados apresentam uma boa compactação das camadas e também uma boa qualidade 

das regiões com as juntas topo a topo. A boa qualidade verificada nas amostras é atribuída 

ao processamento adequado e cuidadoso dos laminados, especialmente durante o ciclo de 

cura. Da mesma forma, não é identificada a presença significativa de defeitos de 

fabricação, como poros, vazios e desalinhamento de fibras no interior do compósito, como 

previamente constatado nas análises por inspeção ultrassônica das placas laminadas. A 

formação de regiões ricas em resina, nos interstícios dos entrelaçamentos alternados dos 

cabos da trama e urdume, é comum nos laminados produzidos com tecido em estilo plain 

weave. Porém, essas regiões se diferem das bolsas de resina provenientes das junções de 

camadas, como observado nas imagens.  

No caso da configuração stepped joint (C1), é possível observar alguns defeitos, 

como trincas intralaminares, que podem ser atribuídas ao ensaio de tração, e o 

desalinhamento dos cabos de fibras da urdidura (0°), das camadas que formam a junta 

topo a topo (Figura 29a). Também é identificado o deslocamento de fibras com orientação 

a 90°, vizinhas a junta, para ocupar um pequeno espaço da região rica em resina (Figura 

29b). Esses eventos de deslocamento e desalinhamento ocorrem devido à atuação da 

pressão e temperatura empregadas durante o ciclo de cura dos compósitos em autoclave. 

Já no caso da configuração half-stepped joint (C2), observa-se o alinhamento entre 

os cabos de fibras a 0°, pertencentes às camadas que compõem a junta topo a topo, e a 

presença de regiões ricas em resina, devido as emendas de camadas. Também é possível 

identificar uma trinca intralaminar, provavelmente originária do ensaio de tração ou 

mesmo do corte da amostra (Figura 29c). A Figura 29d mostra o deslocamento das fibras 

a 90° para a região rica em resina. Alguns defeitos provenientes do processo 

materialográfico são também observados nas imagens da Figura 29. 

A Figura 30a ilustra a microestrutura da configuração balanced joint (C3), com a 

identificação de trincas interlaminares e intralaminares, próximas à região da junta topo 

a topo, provenientes, provavelmente, do ensaio de tração. Também é possível observar a 

presença de um microvazio e um sutil desalinhamento dos cabos de fibras a 0° entre 

camadas cocuradas que formam a junção. Na Figura 30b também se observa o 

deslocamento de algumas fibras a 90° pertencentes às camadas vizinhas a junta, para a 

região rica em resina. Esses defeitos são derivados do processamento dos compósitos. 
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Figura 29 – Análise microestrutural dos laminados com junções de camadas (corte 

longitudinal): (a) configurações stepped joint (C1), 50x; (b) stepped joint (C1), 200x; (c) 

half-stepped joint (C2), 50x e (d) half-stepped joint (C2), 200x. 

 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No caso da configuração scarf joint (C4), é observada uma leve sobreposição dos 

cabos de fibras a 0° das camadas que compõem a junta (Figura 30c). Essa pequena 

movimentação das camadas pode ter ocorrido durante o processo de cura dos laminados 

em autoclave, devido à aplicação de pressão e temperatura. Também é observado o 

deslocamento das fibras a 90° pertencentes às camadas vizinhas à junta, para a região rica 

em resina (Figura 30d). Alguns defeitos provenientes do processo materialográfico são 

também observados nas imagens da Figura 30. 

De maneira geral, as regiões das junções de camadas apresentam características 

morfológicas parecidas, independentemente da forma em que as juntas topo a topo foram 

distribuídas no compósito. Somente a configuração C4 apresenta uma leve sobreposição 

das fibras a 0°. 
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Figura 30 - Análise microestrutural dos laminados com junções de camadas (corte 

longitudinal): (a) configurações balanced joint (C3), 50x; (b) balanced joint (C3), 200x; 

(c) scarf joint (C4), 50x e (d) scarf joint (C4), 200x. 

 

(a) (b) 

 

(c) (d) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.4  Ensaios de resistência à tração 

 

A influência das junções de camadas cocuradas no desempenho mecânico dos 

compósitos foi avaliada por meio de ensaios de resistência à tração, conforme descrito na 

seção 3.6. A Tabela 9 apresenta os resultados experimentais obtidos para cada 

configuração de emendas, como também para o laminado base, em ambas as condições 

ambientais estudadas. 
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Tabela 9 – Resultados dos ensaios de resistência à tração para cada configuração de 

juntas topo a topo e laminado base, nas condições RTA e RTW. 

Configuração 

Resistência à tração média (MPa) 

 

RTA RTW 

S
te

p
p
ed

 j
o
in

t C1L25: L = 25 mm 681,8 ± 17,5 737,2 ± 37,2 

C1L15: L = 15 mm 668,0 ± 41,6 728,8 ± 10,9 

C1L10: L = 10 mm 633,5 ± 52,9 - 

C1L5: L = 5 mm 666,5 ± 24,6 - 

H
a
lf

-s
te

p
p
ed

 

jo
in

t 

C2L25: L = 25 mm 684,1 ± 10,6 668,4 ± 16,5 

C2L15: L = 15 mm 659,6 ± 22,9 693,5 ± 8,8 

C2L10: L = 10 mm 629,4 ± 21,8 - 

C2L5: L = 5 mm 592,2 ± 17,4 - 

B
a
la

n
ce

d
 j

o
in

t C3L25: L = 25 mm 566,9 ± 10,2 563,7 ± 22,4 

C3L15: L = 15 mm 621,8 ± 27,1 648,0 ± 37,3 

C3L10: L = 10 mm 570,4 ± 27,5 - 

C3L5: L = 5 mm 595,4 ± 40,0 - 

S
ca

rf
 j

o
in

t 

C4L25: L = 25 mm 709,4 ± 31,0 755,5 ± 19,6 

C4L15: L = 15 mm 651,3 ± 28,9 724,8 ± 13,7 

C4L10: L = 10 mm 641,4 ± 25,4 - 

C4L5: L = 5 mm 634,7 ± 24,0 - 

 Laminado Base - LB 765,1 ± 19,1 889,8 ± 28,9 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisar o resultado de resistência à tração, referente ao laminado base 

ensaiado na condição RTA, observa-se uma redução de 8% nesta propriedade mecânica, 

quando comparada com o valor de resistência à tração longitudinal especificada pelo 

fabricante Hexcel Composites (HEXCEL CORPORATION, 2020) (ver Tabela 2). No 

entanto, comparando-se os valores experimentais de resistência à tração do laminado base 

com os valores da literatura disponibilizados pelo NIAR (NATIONAL INSTITUTE FOR 

AVIATION RESEARCH, 2011), para o mesmo tipo de laminado, iguais a 751,7 MPa 

para condição RTA e 898,3 MPa para a condição RTW, verifica-se que a diferença é 

pouco significativa, para ambos os condicionamentos ambientais estudados. 
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Com relação ao efeito da exposição à umidade na resistência à tração dos 

compósitos, observa-se um aumento de 16% na resistência à tração do laminado base, 

devido à absorção de água, que promove a plasticização da matriz polimérica, com uma 

influência benéfica no comportamento mecânico do material, como cita a literatura 

(COSTA, 2002), (CÂNDIDO, 2001); (CUNHA, 2010). Esse efeito da água no 

comportamento mecânico de laminados de carbono é relatado na literatura (COSTA, 

2002), (CÂNDIDO, 2001); (CUNHA, 2010); (CUNHA; COSTA; REZENDE, 2006); 

(CÂNDIDO et al., 2008). No entanto, deve-se considerar que esse comportamento deve 

ser analisado com cuidado, considerando o tempo de exposição do compósito ao ambiente 

úmido, a qualidade da consolidação do laminado, entre outros parâmetros, pois a água 

pode também apresentar acentuados efeitos deletérios à vida de um laminado 

(CÂNDIDO, 2001); (CÂNDIDO et al., 2008); 

O comportamento de incremento na resistência à tração também é observado em 

algumas configurações de juntas. No caso das configurações stepped joint (C1) e scarf 

joint (C4) observa-se um ganho na resistência à tração para ambas as distâncias de 

escalonamento estudadas, sendo de 8% e 6% para as configurações C1L25 e C4L25, 

respectivamente, e de 9% e 11% para as configurações C1L15 e C4L15, respectivamente. 

Já as configurações half-steeped joint (C2) e balanced joint (C3) mostram um 

ganho na resistência à tração somente para a distância de escalonamento de juntas com 

15 mm, sendo 5% para configuração C2L15 e 4% para configuração C3L15. No caso da 

distância de escalonamento de 25 mm, observa-se uma redução na resistência à tração de 

2% e 1% para as configurações C2L25 e C3L25, respectivamente.  

A partir dessas observações é possível verificar que a presença de emendas de 

camadas, e consequentemente a presença de bolsas de resina no laminado, aumenta a 

probabilidade de ocorrer a degradação das propriedades mecânicas dos compósitos em 

função da quantidade de umidade absorvida, como discutido na seção anterior. Ao 

analisar o percentual de ganho de resistência à tração do laminado base, comparando-o 

com o percentual das configurações, que também apresentam um ganho nessa 

propriedade mecânica, reforça-se essa observação sobre o efeito das emendas de camadas 

na degradação das propriedades mecânicas de tração. 

Além disso, o fato de ter ocorrido uma pequena redução na resistência à tração 

somente para as configurações C2L25 e C3L25, sugere que a distância de escalonamento 

também afeta o efeito da absorção da umidade no laminado. Porém, esse parâmetro 

provavelmente é dependente da forma como as juntas são distribuídas no compósito, uma 
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vez que os resultados obtidos neste trabalho mostram que a existência de várias juntas 

coincidentes favorece o processo de degradação das propriedades do compósito.  

Conforme discutido na revisão da literatura, o aumento na resistência à tração, 

devido ao condicionamento higrotérmico, é atribuído à plasticização da matriz 

polimérica, uma vez que a umidade absorvida pelo compósito altera somente suas 

propriedades físicas, causando a tenacificação da matriz sem degradar a interface entre a 

fibra e a matriz (CÂNDIDO, 2001). Já a perda na resistência à tração está relacionada às 

mudanças químicas, como a quebra de ligações químicas, das interações de van der Waals 

e de ligações de hidrogênio, que causam a degradação das propriedades mecânicas dos 

compósitos (CÂNDIDO, 2001). 

Para verificar o efeito da exposição ao condicionamento higrotérmico na 

resistência à tração dos laminados, com um mesmo tipo de configuração de junta, foi 

realizado o teste estatístico t-Student. A Tabela 10 apresenta os resultados dos testes t-

Student, definindo um intervalo de confiança de 95% e um nível de significância de 5%. 

 

Tabela 10 - Teste t-Student para as médias de resistência à tração do laminado base e 

dos laminados com juntas topo a topo, ensaiados nas condições RTA e RTW. 

Configuração Valor Teste-T Valor-P 
Diferença estatística 

entre as médias 

LB-RTW com LB-RTA 10,34 0,000 Diferentes 

C1L25-RTW com C1L25-RTA 4,07 0,002 Diferentes 

C1L15-RTW com C1L15-RTA 4,20 0,002 Diferentes 

C2L25-RTW com C2L25-RTA -2,38 0,031 Diferentes 

C2L15-RTW com C2L15-RTA 4,08 0,002 Diferentes 

C3L25-RTW com C3L25-RTA -0,37 0,716 Iguais 

C3L15-RTW com C3L15-RTA 1,76 0,096 Iguais 

C4L25-RTW com C4L25-RTA 3,82 0,001 Diferentes 

C4L15-RTW com C4L15-RTA 6,56 0,000 Diferentes 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao analisar os resultados dos testes estatísticos t-Student, é possível confirmar que 

a absorção de umidade afeta a resistência à tração dos compósitos. Uma vez que, os testes 

evidenciam que as médias de resistência à tração são significativamente diferentes para 
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as condições RTA e RTW, no caso do laminado base e de todas as configurações de juntas 

com a mesma configuração, com exceção da configuração balanced joint (C3).  

Nesse sentido, torna-se necessária a realização da análise da influência da 

presença das emendas de camadas na resistência à tração dos compósitos nas duas 

condições ambientais estudadas. 

De forma geral, a partir dos resultados da Tabela 9, observa-se uma redução 

considerável na resistência à tração dos compósitos, devido à presença das junções de 

camadas, independentemente da distribuição das juntas no laminado e da distância de 

escalonamento entre elas, ao compará-los com os valores obtidos para o laminado base. 

Esse comportamento é observado em ambas as condições ambientais estudadas, RTA e 

RTW. 

Assim, para facilitar as discussões sobre o efeito das formas de arranjo geométrico 

das juntas no laminado, das distâncias de escalonamentos entre as juntas, assim como a 

interação entre ambos os parâmetros, no comportamento mecânico dos compósitos, a 

análise dos resultados de resistência à tração de cada configuração de juntas foi dividida 

em subseções, conforme detalhado a seguir.  

Os Apêndices 3 e 4 apresentam, respectivamente, os resultados de resistência à 

tração dos corpos de prova de cada família de configurações e os resultados de todos os 

testes estatísticos realizados neste trabalho. 

 

4.4.1 Influência da distância de escalonamento entre as juntas topo a topo na 

resistência à tração  

 

Sabe-se que características específicas dos processos de fabricação, relacionadas 

à complexidade do ferramental em que a peça é processada (moldes macho e fêmea ou 

com dupla curvatura), acesso para conformar a camada de prepreg sobre o ferramental 

pelo laminador, entre outras, implicam em restrições no comprimento total das junções 

de camadas. Dessa forma, compreender como a distância de escalonamento entre as 

juntas afeta o desempenho mecânico e o comportamento à fratura dos compósitos é 

essencial. 
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4.4.1.1 Configuração stepped joint (C1) 

 

A Figura 31 apresenta os resultados de resistência à tração do laminado base e da 

configuração stepped joint, considerando as distâncias de escalonamento estudadas em 

ambas as condições ambientais. É possível observar um decréscimo na resistência à tração 

em torno de 11%, 13%, 17% e 13% em função das distâncias de escalonamento entre as 

juntas de 25, 15, 10 e 5 mm, respectivamente, quando comparadas ao laminado base, 

todos ensaiados na condição RTA. 

A análise de variância (ANOVA one-way) foi realizada para avaliar se a presença 

de emendas de camadas e a distância de escalonamento entre as juntas influenciam a 

resistência à tração dos compósitos, utilizando o intervalo de confiança de 95% e o nível 

de significância de 5%.  

O valor-p obtido (0,000) na análise foi menor que o nível de significância de 0,05. 

Dessa forma, as médias de resistência à tração são consideradas estatisticamente 

diferentes.  

 

Figura 31 – Resistência à tração dos compósitos da configuração stepped joint (C1) e 

laminado base, ensaiados nas condições RTA e RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 



87 

 

O teste de múltiplas comparações Games-Howell demonstra que há diferenças 

significativas entre o laminado base e as quatro distâncias de escalonamentos estudadas, 

considerando um nível de significância de 0,05. Já as diferentes distâncias de 

escalonamento apresentaram médias de resistência à tração estatisticamente iguais no 

caso da configuração C1. Na Figura 31, configurações com as mesmas letras indicam que 

não há diferenças estatisticamente significativas, verificado pelo teste Games-Howell (p 

> 0,05), para ambas as condições RTA e RTW. 

No caso dos compósitos ensaiados na condição RTW, tem-se uma redução de 

17% e 18% na resistência à tração para as configurações C1L25 e C1L15, 

respectivamente, quando comparados ao laminado base ensaiado na mesma condição 

ambiental.  

A ANOVA foi realizada e o valor-p encontrado foi 0,000, o que implica na 

diferença estatística entre as médias de resistência à tração (p < 0,05). O teste Games-

Howell mostra que a diferença encontrada foi somente entre as médias do laminado base 

e de ambas as configurações C1L25 e C1L15. Isso indica que as distâncias de 

escalonamento entre as juntas de 25 e 15 mm não afetam a resistência à tração do 

laminado na condição RTW, no caso da configuração stepped joint. Porém, a presença de 

emendas de camadas diminui a resistência à tração do compósito. 

Dessa forma, a ANOVA confirma que há redução na resistência à tração dos 

laminados, devido à presença de junções de camadas, em relação ao laminado base. No 

entanto, a distância de escalonamento entre as juntas não influencia essa propriedade 

mecânica em ambas as condições RTA e RTW, para a configuração C1, que retém até 

89% da resistência à tração do compósito com fibras contínuas na condição RTA, e até 

83% na condição RTW. 

 

4.4.1.2 Configuração half-stepped joint (C2) 

 

A Figura 32 apresenta os resultados de resistência à tração do laminado base e da 

configuração half-stepped joint, considerando todas as distâncias de escalonamento 

estudadas. 

No caso dessa forma de distribuição de juntas, é observada uma perda de 

resistência à tração de 11%, 14%, 18% e 23% em relação às distâncias de escalonamento 



88 

 

entre as juntas de 25, 15, 10 e 5 mm, respectivamente, quando esta família de laminados 

é comparada com o laminado de fibras contínuas, ensaiados na condição RTA. 

 

Figura 32 - Resistência à tração dos compósitos da configuração half-stepped joint (C2) 

e laminado base, ensaiados nas condições RTA e RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O valor-p obtido pela ANOVA foi 0,000, sendo menor que o nível de significância 

de 0,05. Dessa forma, as médias de resistência à tração são consideradas estatisticamente 

diferentes.  

O teste de múltiplas comparações de Tukey demonstra que não há diferenças 

estatisticamente significativas somente entre as configurações C2L25 e C2L15, 

considerando um nível de significância de 0,05. Na Figura 32, configurações com as 

mesmas letras indicam que não há diferenças estatisticamente significativas, verificado 

pelo teste de Tukey (p > 0,05), para ambas as condições RTA e RTW. 

Para os laminados ensaiados na condição RTW, tem-se uma redução de 25% e 

22% na resistência à tração para as configurações C2L25 e C2L15, respectivamente, 

quando comparados ao laminado base ensaiado na mesma condição ambiental.  

A ANOVA mostra que as médias da resistência à tração obtidas, para condição 

úmida, apresentam diferenças significativas, já que foi encontrado o valor-p igual a 0,000 

(p < 0,05). O teste de Tukey confirma que existe diferença entre as médias do laminado 
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base e das configurações com junções de camada e também entre as configurações C2L25 

e C2L15.  

Dessa forma, as análises de variância realizadas confirmam que há redução na 

resistência à tração dos laminados, devido à presença de junções de camadas e que a 

distância de escalonamento entre as juntas influencia essa propriedade mecânica, no caso 

da configuração half-stepped joint (C2).  

Além disso, a Figura 32 mostra que o condicionamento higrotérmico altera a 

tendência estatística dos dados referentes ao comportamento mecânico das configurações 

C2L25 e C2L15, sendo que cada uma detém um percentual de 89% e 86%, 

respectivamente, da resistência à tração em relação ao compósito com fibras contínuas na 

condição RTA, e 75% e 78%, respectivamente, na condição RTW. 

 

4.4.1.3 Configuração balanced joint (C3) 

 

A Figura 33 mostra os resultados de resistência à tração do laminado base e da 

configuração balanced joint, considerando todas as distâncias de escalonamento 

estudadas. 

A partir dos resultados experimentais obtidos na condição RTA, verifica-se uma 

perda de resistência à tração de 26%, 19%, 25% e 22% para as configurações C3L25, 

C3L15, C3L10 e C3L5, respectivamente, quando comparadas com o laminado de fibras 

contínuas. 

De acordo com a análise de variância (ANOVA), as médias de resistência à tração 

são consideradas estatisticamente diferentes, uma vez que o valor-p obtido (0,000) é 

menor que o nível de significância de 0,05. Porém, o teste Games-Howell mostra que as 

médias de resistência à tração são estatisticamente iguais entre as configurações C3L15 e 

C3L5 (maiores valores de resistência) e também entre as configurações C3L15, C3L10 e 

C3L5. Já a média de resistência à tração do laminado base é significativamente diferente 

das médias obtidas para a configuração C3. Na Figura 33, configurações com as mesmas 

letras indicam que não há diferenças estatisticamente significativas, verificado pelo teste 

Games-Howell (p > 0,05), para a condição RTA e Tukey (p > 0,05), para a condição 

RTW. 

O resultado estatístico obtido para a configuração C3L5 pode ser explicado ao 

analisar o desvio padrão da medida de resistência à tração (40 MPa), que mostra uma 
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variação considerável, quando comparada aos desvios obtidos para as demais 

configurações. Esse fato pode ter, possivelmente, influenciado o resultado do teste 

estatístico de comparações múltiplas. 

 

Figura 33 - Resistência à tração dos compósitos da configuração balanced joint (C3) e 

laminado base, ensaiados nas condições RTA e RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No caso dos laminados ensaiados na condição RTW, tem-se uma redução de 37% 

e 27% na resistência à tração para as configurações C3L25 e C3L15, respectivamente, 

quando comparados ao laminado base ensaiado na mesma condição ambiental.  

A análise de variância (ANOVA) mostra que as médias da resistência à tração 

apresentam diferenças significativas, já que foi encontrado o valor-p igual a 0,000 (p < 

0,05). O teste Tukey confirma que existe diferença entre as médias do laminado base e de 

ambas as configurações C3L25 e C3L15, e entre as mesmas, na condição RTW.  

Dessa forma, as análises estatísticas por ANOVA confirmam que há redução na 

resistência à tração dos laminados, devido à presença de junções de camadas e que a 

distância de escalonamento entre as juntas influencia essa propriedade mecânica, para a 

configuração balanced joint, em ambas as condições RTA e RTW. No caso dessa 

configuração, a distância de 15 mm apresenta o melhor desempenho mecânico, detendo 
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81% e 73% da resistência à tração em relação ao compósito com fibras contínuas, nas 

condições RTA e RTW, respectivamente. 

Cabe ressaltar que o condicionamento higrotérmico não alterou a tendência 

estatística dos dados referentes ao comportamento mecânico das configurações, em 

relação à distância de escalonamento, para ambas as configurações, C3L25 e C3L15. 

Além disso, especificamente para essa configuração (C3), o teste t-Student mostra que 

não há diferença significativa entre as médias de resistência à tração dos laminados 

ensaiados nas condições RTA e RTW (ver Tabela 10).   

 

4.4.1.4 Configuração scarf joint (C4) 

 

A Figura 34 apresenta os resultados de resistência à tração do laminado base e da 

configuração scarf joint, considerando todas as distâncias de escalonamento estudadas. A 

análise desta figura mostra uma perda de resistência à tração de 7%, 15%, 16% e 17% em 

relação aos laminados com distâncias de escalonamento de 25, 15, 10 e 5 mm, 

respectivamente, quando comparados ao laminado de fibras contínuas, ensaiados na 

condição RTA.  

A ANOVA mostra que as médias de resistência à tração são consideradas 

estatisticamente diferentes, já que o valor-p obtido (0,000) é menor que o nível de 

significância de 0,05.  

O teste de múltiplas comparações de Tukey mostra que não há diferenças 

significativas entre as configurações C4L15, C4L10 e C4L5, considerando um nível de 

significância de 0,05. Somente as médias do laminado base e da configuração C4L25 

apresentam diferenças significativas em relação às demais. Na Figura 34, configurações 

com as mesmas letras indicam que não há diferenças estatisticamente significativas, 

verificado pelo teste de Tukey (p > 0,05), para a condição RTA.  

No caso dos laminados ensaiados na condição RTW, observa-se uma redução de 

15% e 19% na resistência à tração para as configurações C4L25 e C4L15, 

respectivamente, quando comparadas com o laminado base, ensaiado na mesma condição 

RTW.  

A análise de variância mostra que as médias da resistência à tração apresentam 

diferenças significativas, já que o valor-p é igual a 0,000 (p < 0,05). O teste Tukey 



92 

 

confirma que as diferenças encontradas ocorrem entre as médias do laminado base e a das 

configurações C4L25 e C4L15 e também entre ambas as configurações.  

 

Figura 34 - Resistência à tração dos compósitos da configuração scarf joint (C4) e 

laminado base, ensaiados nas condições RTA e RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, a ANOVA confirma que há redução na resistência à tração dos 

laminados, devido à presença de junções de camadas e que a distância de escalonamento 

entre as juntas influencia essa propriedade mecânica, sendo que a configuração com 

melhor desempenho mecânico, a C4L25, detém em torno de 93% e 85% da resistência à 

tração em relação ao compósito com fibras contínuas, nas condições RTA e RTW, 

respectivamente. 

Cabe ressaltar que o condicionamento higrotérmico não alterou a tendência 

estatística dos dados referentes ao comportamento mecânico das configurações C4L25 e 

C4L15, em relação à distância de escalonamento para ambas as configurações. 

De modo geral, observa-se que cada família de configurações apresenta um 

comportamento peculiar, quando as distâncias de escalonamento entre as juntas são 

variadas. No caso da configuração stepped joint (C1), esse parâmetro de projeto não 

apresenta influência na resistência à tração, considerando ambas as condições ambientais 

estudadas. Já para a configuração half-stepped joint (C2), a distância de 15 mm entre as 



93 

 

juntas topo a topo se mostra como a mais apropriada de ser utilizada, especialmente na 

condição úmida. 

A mesma consideração deve ser feita para a configuração balanced joint (C3), 

uma vez que a distância de 15 mm apresenta os melhores resultados de resistência à tração 

nas condições RTA e RTW. Porém, essa configuração apresenta o pior desempenho 

mecânico, em comparação às demais configurações. Somada à maior complexidade na 

forma de arranjar geometricamente as juntas, o que aumenta a possibilidade de ocorrer 

erros durante a laminação manual das camadas. 

Já no caso da configuração scarf joint (C4), a distância de escalonamento de 25 

mm é a que apresenta o melhor resultado de resistência à tração, sem um efeito 

significativo nessa propriedade mecânica, dentre as demais distâncias avaliadas. 

 

4.4.2 Influência do arranjo geométrico das juntas topo a topo na resistência à tração  

 

A análise do efeito do arranjo geométrico das juntas no laminado é importante 

para definir a forma de distribuir espacialmente as emendas no compósito, a fim de causar 

a menor perda de desempenho mecânico possível do material, como também 

compreender se há diferença no comportamento à fratura atrelada a esse parâmetro de 

projeto. 

 

4.4.2.1 Distância de escalonamento de 25 mm 

 

A Figura 35 apresenta os resultados de resistência à tração do laminado base e de 

todas as configurações estudadas, em que a distância de escalonamento entre as juntas 

utilizadas é de 25 mm.  

A partir dos resultados obtidos para a condição RTA, observa-se uma perda de 

resistência à tração de 11% para as configurações C1L25 e C2L25, de 26% para 

configuração C3L25 e de 7% para C4L25, quando comparadas à resistência do laminado 

base. 

A análise de variância (ANOVA one-way) foi realizada para avaliar se o arranjo 

geométrico das juntas no laminado influencia a resistência à tração dos compósitos, 

utilizando o intervalo de confiança de 95% e o nível de significância de 5%.  



94 

 

Figura 35 - Resistência à tração dos compósitos com diferentes distribuições de juntas 

escalonadas em 25 mm, ensaiados nas condições RTA e RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a ANOVA, as médias de resistência à tração são consideradas 

estatisticamente diferentes, uma vez que o valor-p obtido (0,000) foi menor que o nível 

de significância de 0,05. Porém, o teste Games-Howell mostra que as médias de 

resistência à tração são estatisticamente iguais entre as configurações C4L25, C2L25 e 

C1L25, ensaiadas na condição RTA. Somente a configuração C3L25 apresenta média 

significativamente diferente das demais. 

Na Figura 35, as configurações com as mesmas letras indicam que não há 

diferenças estatisticamente significativas, verificado pelo teste Games-Howell (p > 0,05), 

para a condição RTA, e Tukey (p > 0,05), para a condição RTW. 

Para os laminados ensaiados na condição RTW, observa-se uma redução de 17%, 

25%, 37% e 15% nas resistências à tração das configurações C1L25, C2L25, C3L25 e 

C4L25, respectivamente, quando comparadas à resistência do laminado base ensaiado na 

mesma condição ambiental.  

A análise de variância (ANOVA) mostra que as médias da resistência à tração 

também apresentam diferenças significativas. Uma vez que, o valor-p é igual a 0,000 (p 

< 0,05). Já o teste Tukey confirma que não há diferenças estatisticamente significativas 

entre as médias de resistência à tração das configurações C4L25 e C1L25. 
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É interessante observar que o condicionamento higrotérmico altera a tendência 

estatística dos dados, em relação ao comportamento mecânico das configurações, 

especialmente da C2L25 em relação às demais. Como já discutido anteriormente, tanto a 

configuração C2L25 como a C3L25 apresentam perda de resistência mecânica à tração, 

devido à exposição à umidade. Esse comportamento está relacionado à presença de juntas 

coincidentes no laminado, que afetam de forma mais acentuada a resistência à tração dos 

compósitos, especialmente na condição úmida. 

Dessa forma, a ANOVA confirma que o arranjo geométrico das juntas no 

laminado afeta a resistência à tração, sendo que as configurações com melhores 

desempenhos mecânicos são a C1L25 e a C4L25, que detêm 89% e 93% da resistência à 

tração em relação ao compósito com fibras contínuas, respectivamente, na condição RTA, 

e 83% e 85%, respectivamente, na condição RTW. 

 

4.4.2.2 Distância de escalonamento de 15 mm 

 

A Figura 36 mostra os resultados de resistência à tração do laminado base e de 

todas as configurações estudadas, para a distância de escalonamento entre as juntas de 15 

mm. 

Ao analisar os resultados obtidos na condição RTA, observa-se uma perda de 

resistência à tração de 13%, 14%, 19% e 15% para as configurações C1L15, C2L15, 

C3L15 e C4L15, respectivamente, quando comparadas ao laminado base. 

O valor-p obtido pela ANOVA é de 0,014, sendo menor que o nível de 

significância de 0,05. Dessa forma, as médias de resistência à tração são consideradas 

estatisticamente diferentes.  

O teste de múltiplas comparações de Tukey mostra que há diferenças 

estatisticamente significativas somente entre as configurações C1L15 (maior valor de 

resistência à tração) e C3L15, considerando um nível de significância de 0,05. Na Figura 

36, configurações com as mesmas letras indicam que não há diferenças estatisticamente 

significativas, verificado pelos testes Tukey (p > 0,05), para a condição RTA, e Games-

Howell (p > 0,05), para a condição RTW.  
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Figura 36 - Resistência à tração dos compósitos com diferentes distribuições de juntas 

escalonadas em 15 mm, ensaiados nas condições RTA e RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No caso dos laminados ensaiados na condição RTW, verifica-se uma redução de 

18%, 22%, 27% e 19% na resistência à tração das configurações C1L15, C2L15, C3L15 

e C4L15, respectivamente, quando comparadas ao laminado base ensaiado na mesma 

condição ambiental.  

A ANOVA mostra que as médias da resistência à tração apresentam diferenças 

significativas na condição úmida, já que o valor-p é igual a 0,000 (p < 0,05). No entanto, 

o teste de múltiplas comparações Games-Howell demonstra que não há diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias das configurações C1L15 e C4L15.  

Nessa situação em que a distância de escalonamento é de 15 mm, é interessante 

observar que o condicionamento higrotérmico altera a tendência estatística dos dados 

referentes ao comportamento mecânico das configurações C2L15 e C3L15, em relação 

às demais configurações. Apesar de todas as configurações apresentarem, de maneira 

geral, um aumento de resistência mecânica, devido à exposição à umidade, as médias das 

configurações que contêm juntas coincidentes (C2L15 e C3L15) são inferiores às 

configurações C1L15 e C4L15, além de serem estatisticamente diferentes entre si. Isso 
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indica que a resistência à tração dos compósitos é afetada pela presença de juntas 

coincidentes, especialmente quando submetidos à exposição higrotérmica. 

Dessa forma, a ANOVA confirma que o arranjo geométrico das juntas no 

laminado afeta a resistência à tração dos compósitos, sendo que as configurações com 

melhores desempenhos mecânicos (C1L15 e C4L15) detêm aproximadamente 87% e 

85%, respectivamente, da resistência à tração em relação ao compósito com fibras 

contínuas, na condição RTA e cerca de 82% e 81%, respectivamente, na condição RTW. 

 

4.4.2.3 Distância de escalonamento de 10 mm 

 

A Figura 37 apresenta os resultados de resistência à tração do laminado base e de 

todas as configurações estudadas, cuja distância de escalonamento entre as juntas é de 10 

mm. A análise desta figura mostra um decréscimo na resistência à tração em torno de 

17%, 18%, 25% e 16% para as configurações C1L10, C2L10, C3L10 e C4L10, 

respectivamente, quando comparadas ao laminado base, ensaiadas na condição RTA.  

A ANOVA mostra que as médias de resistência à tração são consideradas 

estatisticamente diferentes, já que o valor-p obtido (0,003) é menor que o nível de 

significância de 0,05.  

O teste de múltiplas comparações de Tukey mostra que não há diferenças 

significativas entre as configurações C4L10, C1L10 e C2L10, considerando um nível de 

significância de 0,05. Somente a média da configuração C3L10 apresenta uma diferença 

mais significativa em relação às demais.  

Na Figura 37, configurações com a mesma letra indicam que não há diferenças 

estatisticamente significativas, verificado pelo teste de Tukey (p > 0,05). 

Portanto, a ANOVA mostra que o arranjo geométrico das juntas no laminado, com 

a distância de escalonamento de 10 mm de sobreposição, afeta muito pouco a resistência 

à tração dos compósitos ensaiados na condição RTA. Neste caso, as configurações com 

os melhores desempenhos mecânicos (C1, C2 e C4) apresentam cerca de 83%, 82% e 

84%, respectivamente, da resistência à tração, em relação ao compósito com fibras 

contínuas, na condição RTA. 
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Figura 37 - Resistência à tração dos compósitos com diferentes distribuições de juntas 

escalonadas em 10 mm, ensaiados na condição RTA. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para estas famílias de laminados, com escalonamento de 10 mm, os ensaios na 

condição úmida não foram realizados, pela indisponibilidade de corpos de prova para a 

realização dos testes. 

 

4.4.2.4 Distância de escalonamento de 5 mm 

 

Na Figura 38 são apresentados os resultados de resistência à tração do laminado 

base e de todas as configurações estudadas, para a distância de escalonamento entre as 

juntas de 5 mm.  

A análise desta figura mostra um decréscimo na resistência à tração em torno de 

13%, 23%, 22% e 17% para as configurações C1L5, C2L5, C3L5 e C4L5, 

respectivamente, quando comparadas ao laminado base, ensaiadas na condição RTA.  

A ANOVA mostra que as médias de resistência à tração são consideradas 

estatisticamente diferentes, já que o valor-p obtido de 0,000 é menor que o nível de 

significância de 0,05.  
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O teste de Tukey mostra que não há diferenças significativas entre as 

configurações C1L5 e C4L5 (maiores valores de resistência), entre as configurações 

C4L5 e C3L5, e também entre as configurações C3L5 e C2L5 (menores valores de 

resistência), considerando um nível de significância de 0,05. Na Figura 38, as 

configurações com as mesmas letras indicam que não há diferenças estatisticamente 

significativas, verificado pelo teste Tukey (p > 0,05).  

 

Figura 38 - Resistência à tração dos compósitos com diferentes distribuições de juntas 

escalonadas em 5 mm, ensaiados na condição RTA. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise destes resultados mostra que a distância de escalonamento entre as 

juntas de 5 mm, com emendas de camadas coincidentes, mesmo na condição RTA, afeta 

de forma acentuada as propriedades mecânicas dos compósitos. Essa tendência é 

confirmada pela ANOVA. Neste caso, as configurações com melhores desempenhos 

mecânicos (C1 e C4) detêm cerca de 87% e 83%, respectivamente, da resistência à tração 

em relação ao compósito com fibras contínuas na condição RTA. 

Para estas famílias de laminados, com escalonamento de 5 mm, os ensaios na 

condição úmida também não foram realizados, pela indisponibilidade de corpos de prova 

para a realização dos testes. 
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No geral, é verificado que a configuração balanced joint (C3) apresenta perda de 

resistência à tração mais acentuada, quando comparada às demais configurações. Já as 

configurações stepped joint (C1) e scarf joint (C4) apresentam os melhores desempenhos 

mecânicos, considerando ambas as condições ambientais. A configuração half stepped 

joint (C2) apresenta resistência à tração estatisticamente igual às configurações C1 e C4, 

na condição RTA, mas seu comportamento é influenciado pela umidade, com valores 

intermediários de resistências em relação às configurações C1 e C4 e a C3. Outra 

observação interessante é que à medida que a distância de escalonamento diminui para 5 

mm, a configuração half-stepped joint (C2) apresenta a menor resistência à tração, quando 

comparada às demais, sendo estatisticamente igual à configuração C3.  

 

4.4.3 Influência da interação entre a distância de escalonamento e o arranjo 

geométrico das juntas topo a topo na resistência à tração  

 

A análise de variância de dois fatores (ANOVA two-way) foi realizada com o 

intuito de avaliar quais configurações de juntas apresentam o melhor e o pior 

desempenhos mecânicos em tração. Essa ferramenta estatística permite avaliar os efeitos 

de interação entre dois parâmetros, quais sejam, a distância de escalonamento e o arranjo 

geométrico das juntas, na resistência à tração dos compósitos, ensaiados nas condições 

RTA e RTW. Essas análises também foram realizadas definindo o intervalo de confiança 

e o nível de significância em 95% e 5%, respectivamente.  

Vale salientar que os testes estatísticos apresentados neste item foram realizados 

sem contemplar os dados do laminado base, já que as análises anteriores mostram que a 

resistência à tração do laminado base é estatisticamente diferente das resistências dos 

laminados que contêm junções de camadas, em ambos os condicionamentos ambientais 

estudados. 

Os resultados da ANOVA two-way revelam um efeito significativo de cada fator, 

arranjo geométrico das juntas (valor-p igual a 0,000) e distância de escalonamento (valor-

p igual a 0,000), sobre a resposta resistência à tração, para ambas condições ambientais. 

Esses resultados são esperados, conforme verificado por meio das análises da ANOVA 

one-way, que também evidenciam que ambas as variáveis de projeto apresentam 

diferenças estatísticas significativas, em ambas condições, RTA e RTW.  
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A interação entre os dois parâmetros de projeto também se mostra significativa 

(valor-p igual a 0,000), indicando que a relação entre o arranjo geométrico das juntas e a 

resistência à tração depende do valor da distância escalonada. Isso significa que as 

alterações na resistência à tração dependem destes dois fatores, em ambas condições 

ambientais estudadas. 

Na Figura 39, configurações com as mesmas letras indicam que não há diferenças 

estatísticas significativas, verificado pelo teste de Tukey (p > 0,05). 

A Figura 39a, juntamente com a análise de múltiplas comparações de Tukey, 

mostram que as configurações C4L25, C2L25, C1L25, C1L15 e C1L5 apresentam os 

maiores valores de resistência à tração, sendo as médias estatisticamente iguais para essas 

configurações, ensaiadas na condição RTA. Já as configurações C3L25, C3L10, C3L5 e 

C2L5 apresentam os menores valores de resistência à tração, com médias estatisticamente 

iguais, para a mesma condição ambiental.  

A partir dos dados apresentados na Figura 39b, em conjunto com o teste estatístico 

de Tukey, é demonstrado que as configurações C4L25, C4L15, C1L25 e C1L15 

apresentam os maiores valores de resistência à tração, sendo que as médias são 

estatisticamente iguais para essas configurações, ensaiadas na condição RTW. Já a 

configuração C3L25 apresenta o menor valor de resistência à tração e sua média é 

estatisticamente diferente das demais configurações, para a mesma condição ambiental. 

A Figura 40 mostra os gráficos de efeitos principais para a resistência à tração dos 

compósitos, nas condições RTA e RTW.  

No caso do arranjo geométrico das juntas no laminado, somente a configuração 

balanced joint (C3) não se apresenta apropriada para ser utilizada no processamento de 

compósitos, considerando ambos os condicionamentos ambientais, uma vez que é a 

configuração que apresenta uma depreciação da propriedade mecânica em comparação 

com as demais configurações estudadas. Já a configuração half-stepped joint (C2) 

apresenta resistência à tração inferior em relação às configurações C1 e C4, somente na 

condição RTW. De maneira geral, verifica-se que as configurações stepped joint (C1) e 

scarf joint (C4) são as que apresentam os melhores desempenhos mecânicos em ambas 

as condições ambientais, quando comparadas ao demais arranjos geométricos das juntas 

topo a topo estudadas. 
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Figura 39 - Resistência à tração de todas as configurações ensaiadas: (a) na condição 

RTA e (b) na condição RTW. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É importante destacar que tanto a configuração C2 quanto a C3 apresentam juntas 

coincidentes, de forma que o arranjo geométrico das emendas de camadas proporciona 

comprimentos de juntas menores, em relação às configurações C1 e C4. Nesse sentido, a 
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configuração half-stepped joint se mostra mais adequada que a balanced joint, que é a 

configuração recomendada pela norma ASTM D5687 (ASTM INTERNATIONAL, 

2015a), devido à configuração C2 apresentar os melhores resultados de resistência à 

tração e menor complexidade de arranjo geométrico das juntas, facilitando o processo de 

laminação manual do compósito. 

Com relação à distância de escalonamento, tanto a distância de 25 como a de 15 

mm apresentam influência pouco significativa no desempenho mecânico em tração dos 

laminados na condição RTA. Porém, a análise dos resultados obtidos na condição RTW, 

para a distância de 15 mm, mostra um efeito positivo no ganho da propriedade mecânica. 

Especialmente no caso das configurações que apresentam juntas coincidentes (C2 

e C3), a distância de escalonamento entre as juntas de 15 mm se mostra a mais adequada, 

por conferir um melhor comportamento mecânico ao laminado em ambiente úmido. 

Portanto, após as análises realizadas utilizando a ANOVA two-way é possível 

afirmar que a existência de junções de camadas coincidentes reduz a resistência à tração 

dos laminados, especialmente na condição úmida. Essa ferramenta ainda permite concluir 

que a forma com que as juntas são distribuídas no laminado influenciam o desempenho 

mecânico do compósito. Com relação à distância de escalonamento entre as juntas, é 

possível verificar que quanto maior a distância utilizada durante a laminação, melhor é o 

desempenho mecânico do compósito na condição RTA. Porém, na condição RTW, é 

observado que a distância de 15 mm é a que confere o melhor desempenho mecânico ao 

laminado. Esse resultado é influenciado pela presença de emendas coincidentes existentes 

nas configurações C2 e C3. 

Dessa forma, fica evidente que a resistência à tração dos compósitos contendo 

emendas de camadas é afetada pelos dois parâmetros de projeto estudados e que o efeito 

da absorção de umidade também influencia o comportamento em tração dos laminados. 
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Figura 40 - Gráficos de efeitos principais na resistência à tração de laminados com 

junções de camadas: (a) condição RTA e (b) condição RTW. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.5 Análises Fractográficas dos Compósitos 

 

Os compósitos poliméricos apresentam um processo de fratura bastante complexo 

e de difícil interpretação, devido às suas características inerentes, como microestrutura 

heterogênea (fibra e matriz), presença de interfaces (fibra/matriz e camada/camada) e 

construção anisotrópica (TALREJA; SINGH, 2012); (OPELT; CÂNDIDO; REZENDE, 

2018a). De acordo com Greenhalgh e Hiley (2008), a fratura de laminados processados 

com tecidos bidirecionais é ainda mais complexa do que a de laminados unidirecionais, 

devido à arquitetura do reforço, constituída pelo entrelaçamento de cabos de fibras do 

urdume e da trama.  

A complexidade existente nessa área deve-se ao fato de que nem sempre os 

compósitos falham em razão do início e crescimento de uma única trinca. Ao contrário, 

durante um dado carregamento, a atuação conjunta de vários mecanismos de fratura pode 

existir, conduzindo ao início e ao avanço de um processo de fratura formado por múltiplas 

trincas locais. Sendo que, essas trincas se desenvolvem no material até alcançar um nível 

de instabilidade, que leva à ruptura completa do laminado em duas ou mais partes.  

Lembrando que as superfícies de fratura de compósitos são caracterizadas pela 

combinação de morfologias estabelecidas pela ruptura de fibras, deformação e fratura da 

matriz, descolamento interfacial fibra/matriz e arrancamento de fibras (fiber pull-out) 

(TALREJA; SINGH, 2012); (OPELT; CÂNDIDO; REZENDE, 2018a). E, os modos de 

fratura são influenciados pelo número de camadas, sequência de empilhamento, tipo e 

direção de aplicação do carregamento, natureza da carga (estática ou dinâmica) e 

condições ambientais durante o evento (GREENHALGH, 2009). No entendimento desse 

complexo processo, destaca-se o uso de técnicas de microscopia, que permitem a 

investigação detalhada de superfícies de fratura, que dão subsídios para a compreensão 

do processo de fratura. 

Diante desse cenário, a fractografia é uma importante ferramenta, que ajuda 

esclarecer a sequência de eventos ocorridos durante o processo de fratura e identifica os 

aspectos morfológicos relacionados à ação dos mecanismos de fratura, os quais resultam 

nos diferentes modos de falhas observados na superfície de fratura dos compósitos 

(GREENHALGH, 2009). A metodologia utilizada nas análises fractográficas pode 

implicar em duas etapas: inicialmente a observação macroscópica, seguida da análise 

microscópica da fratura (JOLLIVET; GREENHALGH, 2015).  
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No caso da presente pesquisa, essas investigações permitiram avaliar se o arranjo 

geométrico das juntas topo a topo e as distâncias em que elas foram escalonadas 

influenciaram o comportamento em fratura dos compósitos. Dessa forma, as análises 

fractográficas foram realizadas em um corpo de prova representativo de cada 

configuração estudada, a fim de avaliar os modos de falhas decorrentes e se as fraturas 

ocorreram nas regiões de juntas.  

As falhas típicas resultantes dos ensaios de tração, nas condições RTA e RTW, de 

cada família de configurações de junções de camadas e do laminado base, são 

apresentadas a seguir. 

A Figura 41 ilustra os principais modos de falha apresentados pelo laminado base, 

após os ensaios de tração, nas condições RTA e RTW. Em ambas as condições de ensaio, 

é possível observar a fratura translaminar das fibras da urdidura (direção 0°), associada à 

fratura intralaminar, devido à falha da matriz ao longo das fibras da trama (direção 90°). 

De acordo com Greenhalgh (2009), o primeiro evento durante a fratura de laminados 

reforçados com tecidos bidirecionais, sob carga de tração, é geralmente o 

desenvolvimento de trincas intralaminares entre os cabos de fibras individuais da trama. 

Seguido pela delaminação entre as camadas de tecido, devido ao crescimento das trincas 

interlaminares, que se propagam para os cabos de fibras da urdidura, causando, então, a 

fratura macroscópica do compósito, ou seja, a falha translaminar.  

 

Figura 41 - Modos de falha apresentado pelo laminado base após os ensaios de tração: 

(a) condição RTA; (b) condição RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Figura 42 apresenta as imagens obtidas por meio da microscopia eletrônica de 

varredura, para ambos os corpos de prova ensaiados nas condições RTA (Figura 42a e 

Figura 42b) e RTW (Figura 42c e Figura 42d), a partir das regiões indicadas pela letra A 

na Figura 41. Nas duas condições ambientais é possível identificar os principais modos 

de falhas descritos anteriormente e também pequenas regiões ricas em resina nos sítios 

intersticiais. Esses são formados devido ao entrelaçamento dos cabos da trama e do 

urdume e são preenchidos pela resina durante o processo de cura (GREENHALGH, 

2009). Essas regiões ricas em resina são diferentes das encontradas nas regiões de junções 

de camadas cocuradas, que são extensas e contínuas, como apresentado nas figuras 

seguintes. 

 

Figura 42 – Superfícies de fratura de um corpo de prova do laminado base após ensaios 

de tração: (a) e (b) na condição RTA; (c) e (d) na condição RTW. 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Figura 42b e Figura 42d apresentam detalhes das superfícies de fratura dos 

corpos de prova ensaiados nas condições RTA e RTW, respectivamente, onde são 

observados os principais mecanismos de fratura, com a presença de ruptura de fibras em 

ambas as direções (0° e 90°), devido à propagação de trincas translaminares, trincas 

intralaminares, causando a fratura coesiva da matriz, delaminação e também o 

arrancamento de fibras (fiber pull-out), na direção do urdume (0°). Apesar da superfície 

de fratura do corpo de prova ensaiado na condição RTW apresentar um aspecto mais 

irregular que o corpo de prova ensaiado na condição RTA (ver Figura 42a e Figura 42c), 

verifica-se que a exposição à umidade não degradou a interface entre as fibras e a matriz, 

conforme evidencia a Figura 42d. 

A Figura 43 apresenta os modos de falhas predominantemente observados nas 

superfícies de fratura dos corpos de prova da configuração stepped joint (C1), após os 

ensaios de tração nas condições RTA e RTW. É possível observar a combinação das 

fraturas translaminar e intralaminar para todas as distâncias de escalonamento estudadas 

e em ambas as condições ambientais. Especificamente para a configuração C1L25 (Figura 

43a e Figura 43b), são observadas duas regiões de fratura caracterizadas pelos modos de 

falha translaminar e interlaminar, na região 1, e pelos modos translaminar e intralaminar, 

na região 2. Essa característica é verificada em ambas as condições de ensaios, RTA e 

RTW.  

Já a configuração C1L15 (Figura 43c e Figura 43d) também apresenta duas 

regiões de fratura. Porém, os modos de falhas predominantes são a fratura translaminar 

combinada com a fratura intralaminar, em ambas as regiões. 

De acordo com Ahamed et al. (2016b) (2016a), a distribuição de tensões de 

cisalhamento interlaminar varia significativamente com o comprimento da junta 

cocurada. No caso de juntas com comprimento longo, ou seja, que apresentam distâncias 

de escalonamento maiores, a tensão de cisalhamento interlaminar fica mais localizada nas 

regiões de terminações das camadas. Isso explica o fato da configuração C1L25 

apresentar fratura com a presença de delaminação, em conjunto com a ruptura de fibras, 

na região 1 dos corpos de prova (Figura 43 a e Figura 43b).  

Além disso, o efeito do carregamento progressivo com a evolução e a interação 

entre diferentes mecanismos de fratura nas lâminas, somado aos elevados valores de 

tensões nas regiões de ruptura dos corpos de prova, das configurações C1L25 e C1L15, 

provocaram a fratura macroscópica nas regiões indicadas na Figura 43a, Figura 43b, 

Figura 43c e Figura 43d. Em um estudo anterior realizado pelo grupo de pesquisa, onde 
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esta tese foi desenvolvida, foi demonstrado por meio do Método de Elementos Finitos e 

do critério de falha de Hashin, que os níveis de tensões são elevados nas duas regiões de 

fratura apresentadas pelo corpo de prova com a configuração C1L15 (MARQUES et al., 

2022b).  

 

Figura 43 – Modos de falhas apresentados pela configuração stepped joint (C1) após os 

ensaios de tração: (a) C1L25 na condição RTA; (b) C1L25 na condição RTW; (c) 

C1L15 na condição RTA; (d) C1L15 na condição RTW; (e) C1L10 na condição RTA e 

(f) C1L5 na condição RTA. 
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Continuação da Figura 43 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda no caso da configuração C1L25, três amostras ensaiadas apresentam uma 

região com aspecto de compressão, atribuída ao retorno do corpo de prova, devido ao 

comportamento elástico do material, logo após o seu momento de ruptura, como mostra 

a Figura 44 (região 1) (ANCELOTTI JUNIOR, 2011). Esse comportamento é observado 

tanto na condição RTA, quanto na RTW. Essas falhas por compressão observadas 

apresentam o aspecto denominado de cunha, como mencionado por Opelt et al.(2018b); 

(OPELT, 2017).  

Já com relação à configuração C1L5, duas amostras ensaiadas na condição RTA 

apresentam modo de falha interlaminar, combinado com a fratura translaminar, conforme 

ilustra a Figura 45. Nesse caso específico, a distância de escalonamento entre as juntas 

topo a topo é muito pequena, o que resulta em um comprimento total reduzido da junta 

cocurada no laminado. Em função disso, ocorre uma elevada concentração de tensão de 

cisalhamento interlaminar ao longo da junta, que promove a fratura do laminado por 

delaminação das camadas, conforme explica Ahamed et al. (2016b) (2016a).  
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Figura 44 – Fratura de corpo de prova da configuração C1L25, que evidencia o aspecto 

de falha por compressão, após ensaio de tração nas condições RTA e RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 45 - Modos de falhas apresentados pela configuração C1L5 após os ensaios de 

tração. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 46 ilustra as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura, a 

partir das análises fractográficas realizadas nas regiões destacadas pela letra A na Figura 

43.  
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Figura 46 - Superfícies de fratura dos corpos de prova da configuração stepped joint 

após os ensaios de tração: (a) C1L25 na condição RTA; (b) C1L25 na condição RTW; 

(c) C1L15 na condição RTA; (d) C1L15 na condição RTW; (e) C1L10 na condição 

RTA e (f) C1L5 na condição RTA. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A análise da Figura 46 evidencia que as fraturas ocorreram nas regiões das juntas 

topo a topo, para todas as distâncias de escalonamentos. Na análise dessas áreas são 

identificadas regiões extensas e contínuas ricas em resina, indicadas em cada imagem 

pelas regiões contornadas por linhas pontilhadas na Figura 43. Também são evidenciados 

os principais modos de falhas, caracterizados como fratura translaminar combinada com 

a fratura intralaminar, como discutido anteriormente, na análise macroscópica. 

Para a família stepped joint (C1), um corpo de prova da configuração C1L15, 

ensaiado em cada condição ambiental, foi avaliado com maior ampliação, a fim de 

caracterizar os principais aspectos fractográficos nas regiões de juntas, conforme ilustra 

a Figura 47a e a Figura 47b para as condições RTA e RTW, respectivamente. A distância 

de escalonamento de 15 mm foi escolhida para esta análise, em função dos melhores 

resultados obtidos nos ensaios mecânicos e na ANOVA. Além da recomendação feita 

pela norma MIL-HDKF-17-3F (US DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002), que 

recomenda que as juntas topo a topo de camadas de mesma orientação devem ser 

escalonadas a uma distância mínima de 15 mm. 

 

Figura 47 – Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C1L15, de corpos 

de prova ensaiados nas condições (a) RTA e (b) RTW. 

 
(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise da Figura 47a permite identificar uma forte adesão interfacial entre as 

fibras da direção 90° e a matriz oriunda da região de junta, como também a fratura coesiva 

da matriz, sugerindo que a trinca se propagou próxima à interface fibra/matriz. Também 

são observados aspectos de marcas de rios e escarpas na matriz polimérica, característicos 

desse tipo de carregamento conforme explica Purslow (1986).  
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Já na Figura 47b, observa-se o descolamento entre a matriz, proveniente da junção 

das camadas, e as fibras da direção 0°. Também são observadas algumas fibras aderidas 

à matriz da junta, orientadas na direção 90°, e a presença de fibras rompidas tanto na 

direção da trama quanto na do urdume, devido ao crescimento de trincas translaminares. 

Apesar da ocorrência desse descolamento, é possível observar que a exposição à umidade 

não degradou a interface entre as fibras e a matriz das camadas, justificando os resultados 

obtidos nos ensaios de tração. 

Os principais modos de falhas observados para a configuração half-stepped joint 

(C2) são apresentados na Figura 48. Nessa análise verifica-se a predominância da 

combinação das fraturas translaminar e intralaminar para todas as distâncias de 

escalonamento estudadas, em ambas as condições ambientais ensaiadas. Porém, também 

é possível observar o modo de falha interlaminar ocorrido nas camadas externas dos 

compósitos com juntas escalonadas em 10 e 5 mm. 

 

Figura 48 - Modos de falhas apresentados pela configuração half-stepped joint (C2), 

após os ensaios de tração: (a) C2L25 na condição RTA; (b) C2L25 na condição RTW; 

(c) C2L15 na condição RTA; (d) C2L15 na condição RTW; (e) C2L10 na condição 

RTA e (f) C2L5 na condição RTA. 
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Continuação da Figura 48 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Análises fractográficas realizadas nas regiões destacadas pela letra A, na Figura 

48, revelam que as fraturas ocorreram nas regiões das junções de camadas para todas as 

distâncias de escalonamento e em ambas as condições ambientais ensaiadas (Figura 49). 

Também são evidenciados os principais modos de falhas, como discutido anteriormente, 

ao nível macroscópico. 
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Figura 49 - Superfícies de fratura dos corpos de prova da configuração half-stepped 

joint, após ensaios de tração: (a) C2L25 na condição RTA; (b) C2L25 na condição 

RTW; (c) C2L15 na condição RTA; (d) C2L15 na condição RTW; (e) C2L10 na 

condição RTA e (f) C2L5 na condição RTA. 

 
 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir da Figura 49a é possível identificar somente uma área contínua e extensa 

rica em resina, na superfície de fratura da configuração C2L25, ensaiada na condição 

RTA. Tal característica deve-se ao fato dessa amostra apresentar um aspecto topográfico 

mais irregular que as demais configurações. Já no caso da configuração C2L10, também 

é identificada somente uma região de junta topo a topo, devido à fratura ter ocorrido em 

diferentes planos (Figura 49e). Contudo, três regiões com juntas deveriam ter sido 

observadas para ambas as configurações (C2L25 e C2L10), de acordo com o esquema 

utilizado nas configurações desses laminados (Figura 17b). A localização dessas regiões 

foi identificada baseando-se na distância entre o tab e a região fraturada. Assim, segundo 

essa análise do posicionamento das regiões de juntas, as fraturas ocorreram em uma 

região em que haviam três juntas coincidentes. 

Em relação à configuração C2L15, ensaiada na condição RTW, é possível 

observar duas regiões ricas em resina, provenientes das junções de camadas. Porém, 

diferentemente das outras duas configurações, que não evidenciam todas as regiões ricas 

em resina previstas, a ruptura deste corpo de prova da configuração C2L15 ocorreu em 

uma região em que era esperado a ocorrência de duas juntas coincidentes, de acordo com 

a avaliação feita entre a distância da junta e o tab 

No caso da família half-stepped joint (C2), análises mais específicas em um corpo 

de prova de cada uma das configurações C2L15 e C2L5, ensaiados em cada uma das 

condições ambientais, foram realizadas com maiores ampliações, a fim de caracterizar os 

principais aspectos fractográficos nas regiões de juntas. A distância de escalonamento de 

15 mm foi escolhida para esta análise, devido aos melhores resultados obtidos nos ensaios 

de tração e no ANOVA, além da recomendação feita pela norma MIL-HDKF-17-3F (US 

DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002). Já a distância de escalonamento entre as juntas 

de 5 mm foi analisada por apresentar o pior desempenho mecânico, dentro desta família, 

e poder comparar os mecanismos de fratura atuantes com os observados para a distância 

de 15 mm. 

A Figura 50 apresenta duas regiões de juntas observadas na superfície de fratura 

do corpo de prova da configuração C2L15, ensaiado na condição RTA.  Na Figura 50a é 

possível observar uma forte adesão interfacial entre a matriz proveniente da junção de 

camadas e as fibras da trama (direção 90°), além da presença de uma trinca que ocasionou 

uma fratura coesiva. Ainda na mesma figura observa-se a ocorrência do arrancamento de 

fibras da direção 0° (efeito fiber pull-out), que é um mecanismo de fratura característico 

de fraturas por tração, como explica Greenhalgh (2009). Já na Figura 50b, é verificado o 
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descolamento entre a matriz oriunda da junta e as fibras do urdume (direção 0°), ocorrido 

pelo crescimento de trincas na matriz, como também o arrancamento de fibras da direção 

da urdidura. Em ambas as imagens, são identificados alguns aspectos característicos da 

fratura da matriz, como as marcas de penas, marcas de rios, que indicam a direção do 

crescimento de trincas locais (GREENHALGH, 2009), (PURSLOW, 1986), 

(ZIMMERMANN; WANG, 2020).  

 

Figura 50- Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C2L15, de um corpo 

de prova ensaiado na condição RTA. 

 
(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já a Figura 51 apresenta duas regiões de juntas observadas na superfície de fratura 

do corpo de prova da configuração C2L15, ensaiado na condição RTW. Em ambas as 

imagens, é possível observar uma forte adesão interfacial entre a matriz proveniente da 

junção de camadas e as fibras da trama (90°), como também a presença de algumas fibras 

na direção 0°, dispersas na matriz. Essas fibras provavelmente foram originadas no 

processo de corte das camadas para formar a junta topo a topo e o deslocamento para a 

matriz pode ter ocorrido devido à pressão aplicada durante o processo de cura. Também 

são observadas as rupturas das fibras das direções 0° e 90°, associadas ao mecanismo de 

fratura fiber pull-out das fibras da urdidura (0°). É interessante observar que não há 

degradação da interface entre as fibras e a matriz, devido ao condicionamento 

higrotérmico, justificando os resultados obtidos nos ensaios de tração. 
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Figura 51 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C2L15, de um 

corpo de prova ensaiado na condição RTW. 

 
(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 52 ilustra as regiões de junções de camadas observadas na superfície de 

fratura de um corpo de prova da configuração C2L5, ensaiado na condição RTA.  

 

Figura 52 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C2L5, de um corpo 

de prova ensaiado na condição RTA. 

 
(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 52a é possível verificar uma forte adesão entre a matriz, proveniente da 

junta topo a topo, e as fibras da direção do urdume (0°), pertencentes à camada superior 

à região rica em resina. Ao mesmo tempo é possível identificar o descolamento entre a 

matriz da junta e as fibras a 0°, da camada inferior à região rica em resina. Esse 



120 

 

descolamento deve-se, provavelmente, ao crescimento de trincas na matriz, mas também 

pode estar associado ao deslizamento interfacial entre as fibras e a matriz, mecanismo de 

fratura conhecido como interfacial sliding, que resulta no arrancamento dos cabos da 

direção 0° (fiber pull-out) (TALREJA; SINGH, 2012); (OPELT; CÂNDIDO; 

REZENDE, 2018a). Já a Figura 52b mostra uma região de junta com características de 

forte adesão interfacial entre as fibras da trama (90°) e a matriz oriunda da junção de 

camadas. Também são observados aspectos de escarpas na matriz polimérica e a ruptura 

de fibras, devido às trincas translaminares.  

A Figura 53 mostra os principais os modos de falhas observados nas superfícies 

de fratura dos corpos de prova referentes à configuração Balanced joint (C3). A 

combinação das fraturas translaminar e intralaminar são os modos de falhas 

predominantemente identificados, para todas as distâncias de escalonamento estudadas 

nas duas condições ambientais. No entanto, é possível observar que a configuração 

C3L10 também apresenta o modo de falha interlaminar, ocorrido nas camadas mais 

externas do compósito, associado aos demais modos citados anteriormente, causando uma 

fratura em planos diferentes. 

 

Figura 53 - Modos de falhas apresentados pela configuração balanced joint (C3) após 

os ensaios de tração: (a) C3L25 na condição RTA; (b) C3L25 na condição RTW; (c) 

C3L15 na condição RTA; (d) C3L15 na condição RTW; (e) C3L10 na condição RTA 

e (f) C3L5 na condição RTA. 
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Continuação da Figura 53 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As imagens apresentadas na Figura 54 são representativas das regiões 

identificadas pela letra A na Figura 53 e mostram que as fraturas ocorreram em regiões 

contendo emendas de camadas, uma vez que são identificadas três regiões extensas e 

contínuas, ricas em resina. Também são evidenciados os modos de falhas citados no 

parágrafo anterior.  
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Figura 54 - Superfícies de fratura dos corpos de prova da configuração Balanced joint, 

após os ensaios de tração: (a) C3L25 na condição RTA; (b) C3L25 na condição RTW; 

(c) C3L15 na condição RTA; (d) C3L15 na condição RTW; (e) C3L10 na condição 

RTA e (f) C3L5 na condição RTA. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No caso da configuração C3L10, somente uma região é observada na superfície 

de fratura, devido ao seu aspecto topográfico (Figura 54e). Já em relação à configuração 

C3L15, ensaiada na condição RTW, é possível identificar somente duas das regiões de 

juntas topo a topo, das três regiões previstas de serem observadas (ver Figura 54d). 

Análises mais detalhadas de corpos de prova das configurações C3L15 e C3L25, 

ensaiados em cada uma das condições ambientais estudadas, são apresentadas nas Figura 

55 - Figura 58, a fim de caracterizar os principais aspectos fractográficos nas regiões de 

juntas. A distância de escalonamento de 15 mm foi escolhida para esta análise, a partir 

dos bons resultados obtidos nos ensaios de resistência à tração e na avaliação pelo 

ANOVA. Somado a isto, tem-se a recomendação feita pela norma MIL-HDKF-17-3F 

(US DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002), conforme já mencionado anteriormente. Já 

a distância de escalonamento entre as juntas de 25 mm foi analisada por esta apresentar o 

pior desempenho mecânico, dentre todas as configurações propostas neste estudo, e para 

comparar os mecanismos de fratura atuantes com os observados para a distância de 15 

mm. 

A Figura 55 apresenta as regiões das juntas topo a topo observadas na superfície 

de fratura de um corpo de prova da configuração C3L15, ensaiado na condição RTA.  

 

Figura 55 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C3L15, de um 

corpo de prova ensaiado na condição RTA. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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É possível observar um grande vazio na matriz proveniente da junção de camadas, 

como também a presença de uma trinca, que provavelmente promoveu o descolamento 

entre a matriz da junta e as fibras da direção do urdume (0°), conforme mostra a Figura 

55a. Além disso, o deslizamento interfacial entre as fibras e a matriz da junta topo a topo 

resultou no arrancamento de fibras (fiber pull-out), que é um mecanismo de fratura 

característico de fraturas por tração (GREENHALGH, 2009); (TALREJA; SINGH, 

2012); (OPELT; CÂNDIDO; REZENDE, 2018a). A Figura 55b evidencia uma forte 

adesão entre a matriz oriunda da junção de camadas e as fibras da direção da trama (90°) 

e também regiões com a presença de pull-out das fibras na direção do urdume. 

A Figura 56 ilustra os aspectos fractográficos observados na superfície de fratura 

do corpo de prova C3L15, ensaiado na condição RTW. Na Figura 56a são observadas 

trincas na matriz. Essas trincas acarretaram no descolamento entre as fibras da trama 

(direção 90°) e a matriz cocurada da junção das camadas, como também a delaminação 

entre as camadas mais próximas à borda superior da amostra. Já na Figura 56b é observada 

uma forte adesão interfacial entre a matriz oriunda da junta topo a topo e as fibras da 

direção 90°. Em ambas as imagens é possível identificar o arrancamento de fibras. 

 

Figura 56 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C3L15, de um 

corpo de prova ensaiado na condição RTW. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 57 apresenta imagens contemplando regiões de juntas topo a topo, 

observadas na superfície de fratura do corpo de prova da configuração C3L25, ensaiado 

na condição RTA. Na Figura 57a é possível observar uma variação de espessura da matriz, 
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originada da junção de camadas, onde é observada uma forte adesão interfacial entre a 

matriz e as fibras da trama (direção 90°), pertencentes à camada superior da matriz em 

excesso. Já na região em que a espessura da matriz é menor, é possível identificar o 

descolamento entre a matriz da junta e as fibras da trama, pertencentes à camada inferior 

da matriz em excesso, devido à presença de uma trinca na matriz, responsável por causar 

a sua falha coesiva.  

A espessura da matriz da junta está relacionada à distância entre as camadas a 

serem unidas pelo processo de cocura, durante o processo de laminação, conhecida como 

gap entre as camadas. Durante as análises fractográficas foi possível medir a espessura 

da matriz, obtendo-se um valor de 235,8 µm, como mostra a Figura 57b. De acordo com 

a norma MIL-HDBK-17 (US DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002), os gaps entre as 

extremidades das camadas, nas emendas topo a topo, não devem exceder 2 mm. Dessa 

forma, fica evidente que a junta topo a topo cumpriu com as recomendações da norma 

supracitada. Ainda com relação à imagem da Figura 57b, são observadas algumas fibras 

dispersas na matriz decorrente do corte das camadas para formar a junção, que durante o 

ciclo de cura se movimentaram com a matriz. 

 

Figura 57 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C3L25, de 

um corpo de prova ensaiado na condição RTA. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Já a Figura 58 ilustra duas regiões de juntas topo a topo observadas na superfície 

de fratura do corpo de prova da configuração C3L25, ensaiado na condição RTW. Em 

ambas as imagens, é possível observar o descolamento entre a matriz proveniente da 
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junção de camadas e as fibras da urdidura, como também a presença de delaminação em 

algumas camadas, devido ao crescimento de trincas interlaminares. Também é observada 

a ruptura de fibras da direção da urdidura, associada ao arrancamento de fibras, e algumas 

da direção da trama, devido à propagação de trincas translaminares.(ROBINSON; 

GREENHALGH; PINHO, 2012). 

Figura 58 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C3L25, de um 

corpo de prova ensaiado na condição RTW. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da Figura 59, são observados os principais modos de falhas apresentados 

pela configuração scarf joint (C4), caracterizados predominantemente pelas fraturas 

translaminar e intralaminar, para todas as distâncias de escalonamento estudadas, em 

ambas as condições ambientais. No entanto, similarmente à configuração de juntas 

C1L25, a configuração C4L25 apresenta duas regiões de fratura, onde os modos de falha 

interlaminar e translaminar são predominantes na região 1 e os modos translaminar e 

intralaminar são predominantes na região 2, conforme ilustra a Figura 59a.  

Com relação à configuração C4L5, apesar dos modos de falha principais serem a 

fratura translaminar combinada com a intralaminar, essa configuração mostra a 

ocorrência de delaminação nas camadas externas, na região de borda livre, como pode ser 

observado na Figura 59d. 
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Figura 59 - Modos de falhas apresentados pela configuração scarf joint (C4), após os 

ensaios de tração: (a) C4L25 na condição RTA; (b) C4L25 na condição RTW; (c) 

C4L15 na condição RTA; (d) C4L15 na condição RTW; (e) C4L10 na condição RTA e 

(f) C4L5 na condição RTA. 
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Continuação da Figura 59 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim como na configuração C1L25 (Figura 44), duas amostras da configuração 

C4L25 também apresentam uma região com a presença de falha com aspecto de 

compressão, devido ao retorno elástico do material, logo após o seu momento de ruptura, 

como mostra a Figura 60 (região 1).  

 

Figura 60 - Fratura de corpos de prova da configuração C4L25 apresentando aspecto de 

falha por compressão, após ensaios de resistência à tração nas condições RTA e RTW. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Esse comportamento é também relatado na literatura para laminados de 

carbono/epóxi ensaiados em tração (ANCELOTTI JUNIOR, 2011). As falhas por 

compressão observadas apresentam o aspecto denominado de cunha, de acordo com Opelt 

et al. (2018b), (OPELT, 2017) e foram constatados tanto na condição RTA, quanto na 

RTW.  

A Figura 61 apresenta imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura, 

a partir de análises fractográficas realizadas nas regiões destacadas pela letra A na Figura 

59. Estas imagens revelam que as fraturas ocorreram em regiões contendo emendas de 

camadas, uma vez que são identificadas regiões extensas e contínuas, ricas em resina. A 

fratura translaminar das fibras da direção da urdidura, combinada com a fratura 

intralaminar da matriz na direção da trama, é evidenciada nas imagens. A fratura 

intralaminar se apresenta em um mesmo plano, o que indica o desenvolvimento da falha 

da matriz em um primeiro momento do processo de fratura, seguida da falha translaminar, 

como menciona a literatura (GREENHALGH, 2009); (MARQUES et al., 2022a). 

A partir das investigações dos principais modos de falhas apresentados pelos 

laminados contendo junções de camadas, juntamente com os resultados obtidos nos 

ensaios de resistência à tração e na análise pela ANOVA, análises microscópicas mais 

detalhadas foram realizadas nas superfícies de fratura das configurações C4L15 e C4L25, 

ensaiados em cada condição ambiental, com objetivo de correlacionar os aspectos 

fractográficos identificados nas regiões de juntas. A distância de escalonamento de 15 

mm foi escolhida para essa análise devido aos resultados obtidos nos ensaios de tração e 

na ANOVA, além da recomendação feita pela norma MIL-HDKF-17-3F (US 

DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002), conforme já mencionado anteriormente. Já a 

distância de escalonamento entre as juntas de 25 mm foi analisada por apresentar o melhor 

desempenho mecânico, dentre todas as configurações propostas neste estudo, e para 

comparar os mecanismos de fratura atuantes com os observados para a distância de 15 

mm. 
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Figura 61 - Superfícies de fratura dos corpos de prova da configuração scarf joint após 

ensaios de tração: (a) C4L25 na condição RTA; (b) C4L25 na condição RTW; (c) 

C4L15 na condição RTA; (d) C4L15 na condição RTW; (e) C4L10 na condição RTA e 

(f) C4L5 na condição RTA. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Figura 62 apresenta as regiões das juntas topo a topo observadas na superfície 

de fratura de um corpo de prova da configuração C4L15, ensaiado na condição RTA 

(Figura 62a) e RTW (Figura 62b). Em ambas as imagens é possível observar o 

descolamento entre a matriz, proveniente da junção das camadas, e as fibras da direção 

da trama. Especificamente para a condição RTA, também há descolamento entre a matriz 

da junta e as fibras da direção da urdidura, onde é identificada a ocorrência do 

deslizamento entre os dois constituintes, resultando no arrancamento dos cabos de fibras, 

em concordância com a literatura (TALREJA; SINGH, 2012); (OPELT; CÂNDIDO; 

REZENDE, 2018a). Ainda com relação a imagem da Figura 62a, são observadas algumas 

fibras dispersas na matriz que se encontram na direção 0°. Essas fibras podem ter sido 

originadas a partir do processo de corte das camadas e que durante o ciclo de cura foram 

deslocadas para a região de matriz. A presença dessas fibras pode ter contribuído para 

nucleação de trincas na matriz, que ocasionaram o descolamento entre a matriz da junta 

e as fibras da trama. 

 

Figura 62 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C4L15, de um 

corpo de prova ensaiado nas condições (a) RTA e (b) RTW. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Na Figura 62b, observa-se a presença de microtrincas na matriz da junta, que 

também foram provavelmente nucleadas a partir de fibras dispersas, que se deslocaram 

durante o ciclo de cura. Apesar da ocorrência de descolamento na região de junta, pode-

se verificar que a matriz está fortemente aderida às fibras pertencentes às camadas, 
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indicando que a exposição à umidade não degradou a interface entre as fibras e a matriz 

das camadas, justificando, então, os resultados obtidos nos ensaios de tração. 

A Figura 63 apresenta imagens que contemplam regiões de juntas topo a topo, 

observadas na superfície de fratura do corpo de prova da configuração C4L25, ensaiado 

na condição RTA. Na Figura 63a é observada uma forte adesão interfacial entre a matriz, 

proveniente da junta topo a topo, e as fibras da trama. Além disso são observadas fibras 

fraturadas em ambas as direções (0° e 90°) devido à propagação de trincas translaminares, 

com a presença de fiber pull-out na direção da urdidura, que é um mecanismo de fratura 

característico do ensaio de tração (GREENHALGH, 2009). A Figura 63b apresenta a 

região de junção com maiores detalhes, onde é evidenciada a forte adesão entre as fibras 

da trama e do urdume e a matriz, assim como algumas fibras dispersas provenientes do 

corte das camadas. A distância entre as camadas unidas pelo processo de cocura, (gap) 

foi medida, obtendo-se um valor de 103,5 µm, como mostra a Figura 63b. Dessa forma, 

fica evidente que a junta topo a topo atende as recomendações da norma MIL-HDBK-17 

(US DEPARTMENT OF DEFENSE, 2002).  

 

Figura 63 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C4L25, a partir de 

um corpo de prova ensaiado na condição RTA. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já a Figura 64 ilustra duas regiões de juntas topo a topo observadas na superfície 

de fratura do corpo de prova da configuração C4L25, ensaiado na condição RTW. Na 

Figura 64a, é possível observar o descolamento entre a matriz proveniente da junção de 

camadas e as fibras da urdidura e da trama, como também a presença de delaminação, 
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devido ao crescimento de trincas interlaminares (ROBINSON; GREENHALGH; 

PINHO, 2012). Também são observadas a ruptura de fibras da direção da urdidura, devido 

à propagação de trincas translaminares, associada ao arrancamento de fibras 

(GREENHALGH, 2009). Já a Figura 64b apresenta a imagem da região da junta topo a 

topo com maior ampliação, onde é possível observar que, mesmo com o descolamento 

dessa região, há fibras que estão fortemente aderidas à matriz, evidenciando que a 

exposição à umidade não degradou a interface entre ambos os constituintes. Além disso, 

são observadas algumas fibras na direção 0° dispersas na matriz, que sugerem ser das 

camadas unidas pelo processo de cocura, as quais foram deslocadas devido à aplicação 

de pressão na autoclave. 

 

Figura 64 - Detalhes da região de junta topo a topo da configuração C4L25, de um 

corpo de prova ensaiado na condição RTW. 

 

(a) (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De maneira geral, observa-se que as configurações stepped joint (C1) e scarf joint 

(C4) apresentam modos de falhas similares. No caso em que as distâncias de 

escalonamento entre as juntas é de 15 e 25 mm, os corpos de prova apresentam múltiplas 

fraturas, o que conferiu um comportamento mais dúctil aos compósitos, nas duas 

condições ambientais avaliadas. Ambas as configurações C1L25 e C4L25 também 

apresentam falha por compressão, tanto na condição RTA quanto na condição RTW, 

devido ao retorno elástico do material, no momento da ruptura do corpo de prova, 

conforme cita a literatura (ANCELOTTI JUNIOR, 2011); (OPELT; CÂNDIDO; 

REZENDE, 2018b) 
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Ainda com relação às configurações C1 e C4, as distâncias de escalonamento entre 

as juntas de 10 e 5 mm proporcionaram a ruptura do corpo de prova somente em uma 

região, com a predominância dos modos de falha translaminar e intralaminar. No caso da 

configuração C1L5 são observados os modos de falha combinados de fratura translaminar 

e falha interlaminar.  

Já as configurações half stepped joint (C2) e balanced joint (C3) apresentam 

modos de falha similares, com a predominância das fraturas translaminar e intralaminar, 

em ambas as condições ambientais. Para as configurações das juntas escalonadas em 10 

e 5 mm observa-se a combinação das fraturas interlaminar e translaminar, provocando a 

delaminação das camadas mais externas do compósito.  

No caso das configurações C2 e C3, o comportamento da fratura é considerado 

frágil, quando comparado ao comportamento das configurações C1 e C4. Isso pode ser 

atribuído à presença de juntas coincidentes, que fragilizam o laminado, mas pode também 

ser devido à distribuição de tensões na junta, conforme explica Ahamed et al. (AHAMED 

et al., 2016b, 2016a). Segundo esses autores, a distribuição de tensões de cisalhamento 

interlaminar varia significativamente com o comprimento da junta cocurada, sendo que 

para juntas curtas, a tensão de cisalhamento interlaminar é considerada praticamente 

constante ao longo de seu comprimento e para juntas com comprimento mais longo, a 

tensão de cisalhamento interlaminar se torna mais localizada nas regiões de terminações 

das camadas (AHAMED et al., 2016a), (AHAMED et al., 2016b).  

A partir das análises fractográficas realizadas por microscopia eletrônica de 

varredura, constata-se que todas as configurações de juntas topo a topo fraturaram em 

regiões de junções de camadas, onde são identificadas regiões contínuas e extensas, ricas 

em resina, resultantes do processo de cocura, em ambas as condições ambientais. 

Observa-se ainda que as fraturas ocorreram nas regiões que continham a maior quantidade 

de juntas coincidentes para as configurações half-stepped joint (C2) e balanced joint (C3). 

Este comportamento é explicado pela elevada concentração de tensão gerada pela 

descontinuidade das fibras, já vez que a transferência de esforços nos laminados ocorre 

por meio das bolsas de resina (AHAMED et al., 2016a).  

As análises fractográficas permitem ainda identificar os principais modos de 

falhas nas superfícies de fratura de todas as configurações de juntas e do laminado base, 

com a predominância da fratura intralaminar na direção da trama combinada com a fratura 

translaminar na direção da urdidura, conforme discutido a partir das observações 

macroscópicas. Esse comportamento é atribuído à interação entre os mecanismos de 
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fratura atuantes, sendo os principais, a ruptura de fibras em ambas as direções, 0° e 90°, 

o arrancamento de fibras da direção da urdidura (0°) e a delaminação em algumas 

camadas, devido à presença de trincas na matriz. Especificamente nas regiões de juntas 

topo a topo, pode-se considerar, de forma geral, que a matriz proveniente da cocura entre 

as camadas, apresenta fratura coesiva, graças à forte adesão interfacial com as fibras da 

direção da trama (90°), principalmente na condição ambiente. Porém, observa-se maior 

incidência de descolamento entre a matriz e as fibras da urdidura, devido à presença de 

trincas na matriz e ao deslizamento interfacial entre ambos os constituintes, tanto na 

condição RTA, como na RTW.  

Apesar da ocorrência de descolamento entre a matriz da junta e as fibras das 

camadas, constata-se pelas análises fractográficas que o condicionamento higrotérmico 

não degradou a interface entre as fibras e a matriz, garantindo uma forte adesão entre 

ambos os constituintes e justificando os resultados obtidos de resistência à tração para os 

laminados. 

Por fim, as análises evidenciam a complexidade envolvida na propagação de 

trincas em compósitos poliméricos reforçados com tecido bidirecional, pelo fato da 

direção de crescimento das trincas ser frequentemente alterada durante os processos de 

fratura. Nesse caso, a direção é induzida por vários mecanismos de fratura, que atuam 

absorvendo energia durante o processo de fratura, o que contribui para o aumento de sua 

complexidade (GREENHALGH, 2009), (TALREJA; SINGH, 2012). 

 

  



136 

 

5 CONCLUSÕES  

 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que o emprego 

de junções de camadas topo a topo em componentes estruturais é viável, uma vez que 

foram obtidos valores de resistência à tração, em relação ao compósito com fibras 

contínuas, de até 93% para a condição ambiente e até 85% para a condição úmida.  

Os resultados de resistência à tração em conjunto com a análise de variância 

mostram que cada família de configuração de juntas apresenta uma resposta específica de 

resistência, quando a distância de escalonamento entre as juntas é variada. No caso da 

configuração stepped joint (C1), esse parâmetro de projeto não impacta 

significativamente na resistência à tração, em ambas as condições ambientais avaliadas, 

com resultados de até 89% em relação à resistência do compósito com fibras contínuas 

na condição RTA, e até 83% na condição RTW. Com relação à configuração scarf joint 

(C4), a distância de 25 mm proporciona um melhor desempenho mecânico, tanto na 

condição ambiente quanto na úmida, com resultados de 93% da resistência à tração em 

relação ao compósito com fibras contínuas, para a condição ambiente e 85% para a 

condição úmida. Já as configurações half-stepped joint (C2) e balanced joint (C3) 

apresentam seus melhores comportamentos em tração para o escalonamento de 15 mm 

entre as juntas topo a topo, especialmente na condição úmida. No caso da configuração 

C2, esta configuração deteve 86% da resistência à tração do compósito com fibras 

contínuas na condição RTA e 78% na condição RTW. Já a configuração C3 mostra 81% 

e 73% da resistência à tração do compósito com fibras contínuas, nas condições RTA e 

RTW, respectivamente.  

Com relação ao arranjo geométrico das juntas topo a topo nos laminados, os 

resultados mostram que a presença de juntas coincidentes proporciona uma maior 

fragilização do compósito. Sendo que, a configuração balanced joint apresenta o pior 

comportamento em tração, quando comparada às demais configurações, em ambas as 

condições ambientais. Esta configuração apresenta uma perda de até 26% da resistência 

à tração em relação ao compósito com fibras contínuas na condição RTA e 37% na 

condição RTW. Já as configurações stepped joint e scarf joint apresentam os melhores 

desempenhos mecânicos, considerando os dois condicionamentos ambientais. A 

configuração half stepped joint apresenta resistência à tração estatisticamente igual às 

configurações C1 e C4, na condição ambiente. Porém, seu comportamento é influenciado 
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pela absorção de umidade, que provoca uma redução em sua resistência, quando o 

escalonamento entre as juntas é de 25 mm. 

Os resultados mostram ainda que a absorção de umidade pelos compósitos é 

favorecida pela presença das bolsas de resina nas junções de camadas. Nesse caso, as 

bolsas de resina afetam de maneira mais relevante as configurações contendo juntas 

coincidentes (C2 e C3), escalonadas em 25 mm.   

Com relação ao comportamento à fratura dos compósitos, as análises 

fractográficas mostram que as configurações com maiores comprimentos de juntas, como 

a stepped joint e a scarf joint, escalonadas em 15 e 25 mm, apresentam múltiplas fraturas, 

conferindo um comportamento mais dúctil aos compósitos. Já as demais configurações, 

que exibem um comprimento de junta mais curto, apresentam fratura em uma única 

região, com comportamento mais frágil. As análises fractográficas também mostram que 

todas as configurações de juntas topo a topo fraturaram em regiões de junções de 

camadas, e que a matriz proveniente da junta apresenta fratura coesiva, com uma forte 

adesão interfacial com as fibras da trama, principalmente na condição ambiente. Porém, 

com maior incidência de descolamento entre matriz/fibras da urdidura, nessa mesma 

condição ambiental. Apesar da ocorrência de descolamento entre a matriz da junta e as 

fibras das direções da trama e urdume, na condição úmida, não é observada a degradação 

da interface entre ambos os constituintes.  

Baseando-se nas conclusões apresentadas e considerando que os parâmetros 

estudados afetam o comprimento total da junta que, consequentemente, dependem do 

tamanho da peça, as configurações stepped joint e scarf joint, com juntas escalonadas em 

25 e 15 mm, são consideradas as geometrias de juntas topo a topo mais apropriadas para 

serem aplicadas em compósitos que apresentam responsabilidade estrutural. Já a 

configuração half-stepped joint, com juntas escalonadas em 15 mm, apresentam potencial 

aplicação em peças não estruturais ou com baixa responsabilidade estrutural, por 

proporcionar um tamanho de junta menor e apresentar menor dificuldade de execução 

durante o processo de laminação manual da peça. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir do estudo realizado propõem-se os seguintes trabalhos futuros: 

 

1. Estudo da influência de junções de camadas na rigidez de compósitos 

poliméricos. 

2. Estudo da influência de junções de camadas em compósitos poliméricos 

submetidos à fadiga. 

3. Estudo do comportamento à propagação de trincas em compósitos contendo 

junções de camadas utilizando-se a mecânica da fratura. 

4. Análise da propagação de trincas em compósitos por meio de ensaios não 

destrutivos durante carregamento estático. 

5. Aplicação dos métodos de elementos finitos e critérios de falha para predizer o 

comportamento mecânico de compósitos contendo junções de camadas.  
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DETALHAMENTO DO CORTE DE CAMADAS PARA LAMINAÇÃO DOS 

COMPÓSITOS COM JUNTAS TOPO A TOPO  
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A1 Configuração stepped joint (C1) 

 
Figura A1.1 – Esquema da configuração da stepped joint (C1). Fonte: Autora. 

 

Tabela A1.1 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C1L25 

(configuração stepped joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito (mm) 

Comprimento 

total da camada 

(mm) 

A1 0°;90° 550 105 380 485 

A2 0°;90° 550 130 355 485 

A3 0°;90° 550 155 330 485 

A4 0°;90° 550 180 305 485 

A5 0°;90° 550 205 280 485 

A6 0°;90° 550 230 255 485 

A7 0°;90° 550 255 230 485 

A8 0°;90° 550 280 205 485 

A9 0°;90° 550 305 180 485 

A10 0°;90° 550 330 155 485 

A11 0°;90° 550 355 130 485 

A12 0°;90° 550 380 105 485 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A1.2 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C1L15 

(configuração stepped joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 550 105 270 375 

A2 0°;90° 550 120 255 375 

A3 0°;90° 550 135 240 375 

A4 0°;90° 550 150 225 375 

A5 0°;90° 550 165 210 375 

A6 0°;90° 550 180 195 375 

A7 0°;90° 550 195 180 375 

A8 0°;90° 550 210 165 375 

A9 0°;90° 550 225 150 375 

A10 0°;90° 550 240 135 375 

A11 0°;90° 550 255 120 375 

A12 0°;90° 550 270 105 375 

Fonte: Autora. 
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Tabela A1.3 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C1L10 

(configuração stepped joint e distância de escalonamento de 10 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 250 105 215 320 

A2 0°;90° 250 115 205 320 

A3 0°;90° 250 125 195 320 

A4 0°;90° 250 135 185 320 

A5 0°;90° 250 145 175 320 

A6 0°;90° 250 155 165 320 

A7 0°;90° 250 165 155 320 

A8 0°;90° 250 175 145 320 

A9 0°;90° 250 185 135 320 

A10 0°;90° 250 195 125 320 

A11 0°;90° 250 205 115 320 

A12 0°;90° 250 215 105 320 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A1.4 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C1L5 

(configuração stepped joint e distância de escalonamento de 5 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 250 122 178 300 

A2 0°;90° 250 127 173 300 

A3 0°;90° 250 132 168 300 

A4 0°;90° 250 137 163 300 

A5 0°;90° 250 142 158 300 

A6 0°;90° 250 147 153 300 

A7 0°;90° 250 152 148 300 

A8 0°;90° 250 157 143 300 

A9 0°;90° 250 162 138 300 

A10 0°;90° 250 167 133 300 

A11 0°;90° 250 172 128 300 

A12 0°;90° 250 177 123 300 

Fonte: Autora. 
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A2 Configuração half-stepped joint (C2) 

 
Figura A2.1 – Esquema da configuração da half-stepped joint (C2). Fonte: Autora. 

 

Tabela A2.1 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C2L25 

(configuração half-stepped joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito (mm) 

Comprimento 

total da camada 

(mm) 

A1 0°;90° 550 105 205 310 

A2 0°;90° 550 130 180 310 

A3 0°;90° 550 155 155 310 

A4 0°;90° 550 180 130 310 

A5 0°;90° 550 205 105 310 

A6 0°;90° 550 105 205 310 

A7 0°;90° 550 130 180 310 

A8 0°;90° 550 155 155 310 

A9 0°;90° 550 180 130 310 

A10 0°;90° 550 205 105 310 

A11 0°;90° 550 105 205 310 

A12 0°;90° 550 130 180 310 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A2.2 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C2L15 

(configuração half-stepped joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 550 120 180 300 

A2 0°;90° 550 135 165 300 

A3 0°;90° 550 150 150 300 

A4 0°;90° 550 165 135 300 

A5 0°;90° 550 180 120 300 

A6 0°;90° 550 120 180 300 

A7 0°;90° 550 135 165 300 

A8 0°;90° 550 150 150 300 

A9 0°;90° 550 165 135 300 

A10 0°;90° 550 180 120 300 

A11 0°;90° 550 120 180 300 

A12 0°;90° 550 135 165 300 

Fonte: Autora. 
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Tabela A2.3 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C2L10 

(configuração half-stepped joint e distância de escalonamento de 10 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 250 130 170 300 

A2 0°;90° 250 140 160 300 

A3 0°;90° 250 150 150 300 

A4 0°;90° 250 160 140 300 

A5 0°;90° 250 170 130 300 

A6 0°;90° 250 130 170 300 

A7 0°;90° 250 140 160 300 

A8 0°;90° 250 150 150 300 

A9 0°;90° 250 160 140 300 

A10 0°;90° 250 170 130 300 

A11 0°;90° 250 130 170 300 

A12 0°;90° 250 140 160 300 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A2.4 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C2L5 

(configuração half-stepped joint e distância de escalonamento de 5 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 220 140 160 300 

A2 0°;90° 220 145 155 300 

A3 0°;90° 220 150 150 300 

A4 0°;90° 220 155 145 300 

A5 0°;90° 220 160 140 300 

A6 0°;90° 220 140 160 300 

A7 0°;90° 220 145 155 300 

A8 0°;90° 220 150 150 300 

A9 0°;90° 220 155 145 300 

A10 0°;90° 220 160 140 300 

A11 0°;90° 220 140 160 300 

A12 0°;90° 220 145 155 300 

Fonte: Autora. 
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A3 Configuração balanced joint (C3) 

 
Figura A3.1 – Esquema da configuração da balanced joint (C3). Fonte: Autora. 

 
Tabela A3.1 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C3L25 

(configuração balanced joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito (mm) 

Comprimento 

total da camada 

(mm) 

A1 0°;90° 550 205 105 310 

A2 0°;90° 550 130 180 310 

A3 0°;90° 550 180 130 310 

A4 0°;90° 550 105 205 310 

A5 0°;90° 550 155 155 310 

A6 0°;90° 550 205 105 310 

A7 0°;90° 550 130 180 310 

A8 0°;90° 550 180 130 310 

A9 0°;90° 550 105 205 310 

A10 0°;90° 550 155 155 310 

A11 0°;90° 550 205 105 310 

A12 0°;90° 550 130 180 310 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.2 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C3L15 

(configuração balanced joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 550 180 120 300 

A2 0°;90° 550 135 165 300 

A3 0°;90° 550 165 135 300 

A4 0°;90° 550 120 180 300 

A5 0°;90° 550 150 150 300 

A6 0°;90° 550 180 120 300 

A7 0°;90° 550 135 165 300 

A8 0°;90° 550 165 135 300 

A9 0°;90° 550 120 180 300 

A10 0°;90° 550 150 150 300 

A11 0°;90° 550 180 120 300 

A12 0°;90° 550 135 165 300 

Fonte: Autora. 
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Tabela A3.3 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C3L10 

(configuração balanced joint e distância de escalonamento de 10 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 250 170 130 300 

A2 0°;90° 250 140 160 300 

A3 0°;90° 250 160 140 300 

A4 0°;90° 250 130 170 300 

A5 0°;90° 250 150 150 300 

A6 0°;90° 250 170 130 300 

A7 0°;90° 250 140 160 300 

A8 0°;90° 250 160 140 300 

A9 0°;90° 250 130 170 300 

A10 0°;90° 250 150 150 300 

A11 0°;90° 250 170 130 300 

A12 0°;90° 250 140 160 300 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.4 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C3L5 

(configuração balanced joint e distância de escalonamento de 5 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 220 160 140 300 

A2 0°;90° 220 145 155 300 

A3 0°;90° 220 155 145 300 

A4 0°;90° 220 140 160 300 

A5 0°;90° 220 150 150 300 

A6 0°;90° 220 160 140 300 

A7 0°;90° 220 145 155 300 

A8 0°;90° 220 155 145 300 

A9 0°;90° 220 140 160 300 

A10 0°;90° 220 150 150 300 

A11 0°;90° 220 160 140 300 

A12 0°;90° 220 145 155 300 

Fonte: Autora. 
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A4 Configuração scarf joint (C4) 

 

 
Figura A4.1 – Esquema da configuração da scarf joint (C4). Fonte: Autora. 

 

Tabela A4.1 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C4L25 

(configuração scarf joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito (mm) 

Comprimento 

total da camada 

(mm) 

A1 0°;90° 550 105 355 460 

A2 0°;90° 550 155 305 460 

A3 0°;90° 550 205 255 460 

A4 0°;90° 550 255 205 460 

A5 0°;90° 550 305 155 460 

A6 0°;90° 550 355 105 460 

A7 0°;90° 550 330 130 460 

A8 0°;90° 550 280 180 460 

A9 0°;90° 550 230 230 460 

A10 0°;90° 550 180 280 460 

A11 0°;90° 550 130 330 460 

A12 0°;90° 550 105 355 460 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A4.2 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C4L15 

(configuração scarf joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 550 105 255 360 

A2 0°;90° 550 135 225 360 

A3 0°;90° 550 165 195 360 

A4 0°;90° 550 195 165 360 

A5 0°;90° 550 225 135 360 

A6 0°;90° 550 255 105 360 

A7 0°;90° 550 240 120 360 

A8 0°;90° 550 210 150 360 

A9 0°;90° 550 180 180 360 

A10 0°;90° 550 150 210 360 

A11 0°;90° 550 120 240 360 

A12 0°;90° 550 105 255 360 

Fonte: Autora. 
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Tabela A4.3 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C4L10 

(configuração scarf joint e distância de escalonamento de 10 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 250 105 205 310 

A2 0°;90° 250 125 185 310 

A3 0°;90° 250 145 165 310 

A4 0°;90° 250 165 145 310 

A5 0°;90° 250 185 125 310 

A6 0°;90° 250 205 105 310 

A7 0°;90° 250 195 115 310 

A8 0°;90° 250 175 135 310 

A9 0°;90° 250 155 155 310 

A10 0°;90° 250 135 175 310 

A11 0°;90° 250 115 195 310 

A12 0°;90° 250 105 205 310 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A4.4 – Dimensões das camadas utilizadas na laminação da placa referente à configuração C4L5 

(configuração scarf joint e distância de escalonamento de 5 mm). 

Camadas 
Orientação 

das camadas 

Largura total 

da camada 

(mm) 

Comprimento 

da camada: lado 

esquerdo (mm) 

Comprimento da 

camada:  lado 

direito(mm) 

Comprimento 

total da 

camada (mm) 

A1 0°;90° 250 125 175 300 

A2 0°;90° 250 135 165 300 

A3 0°;90° 250 145 155 300 

A4 0°;90° 250 155 145 300 

A5 0°;90° 250 165 135 300 

A6 0°;90° 250 175 125 300 

A7 0°;90° 250 170 130 300 

A8 0°;90° 250 160 140 300 

A9 0°;90° 250 150 150 300 

A10 0°;90° 250 140 160 300 

A11 0°;90° 250 130 170 300 

A12 0°;90° 250 125 175 300 

Fonte: Autora. 
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APÊNDICE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS INDIVIDUAIS DO GANHO DE MASSA DOS CORPOS DE 

PROVA DE ACOMPANHAMENTO 
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A2.1 Laminado Base 
 

 

Tabela A2.1 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento do laminado base. 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 12,0725 11,7778 12,1246 11,9916 

1 12,1089 11,8109 12,1630 12,0276 

2 12,1192 11,8189 12,1708 12,0363 

3 12,1198 11,8191 12,1721 12,0370 

4 12,1223 11,8223 12,1763 12,0403 

5 12,1247 11,8227 12,1759 12,0411 

6 12,1211 11,8199 12,1738 12,0383 

7 12,1228 11,8225 12,1780 12,0411 

8 12,1240 11,8244 12,1799 12,0428 

Fonte: Autora. 
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A2.2 Configuração stepped joint (C1)  

 

Tabela A2.2.1 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento da configuração C1L25 

(configuração stepped joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 29,5499 29,5325 29,5778 29,5534 

1 29,7086 29,6673 29,7156 29,6972 

2 29,7159 29,6837 29,7361 29,7119 

3 29,7261 29,6954 29,7478 29,7231 

4 29,7392 29,7047 29,7532 29,7324 

5 29,7394 29,7118 29,7595 29,7369 

6 29,7399 29,7134 29,7579 29,7371 

7 29,7378 29,7167 29,7582 29,7376 

8 29,7431 29,7154 29,7637 29,7407 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A2.2.2 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento da configuração C1L15 (configuração 

stepped joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 20,5418 20,5528 20,5814 20,5473 

1 20,6201 20,6338 20,6685 20,6270 

2 20,6264 20,6391 20,6823 20,6328 

3 20,6427 20,6522 20,6847 20,6475 

4 20,6414 20,6545 20,6880 20,6480 

5 20,6461 20,6613 20,6944 20,6537 

6 20,6476 20,6597 20,6968 20,6537 

7 20,6518 20,6632 20,6944 20,6575 

8 20,6561 20,6603 20,7144 20,6582 

Fonte: Autora. 
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A2.3 Configuração half-stepped joint (C2)  
 

Tabela A2.3.1 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento da configuração C2L25 

(configuração half-stepped joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 13,2817 13,2887 13,3014 13,2906 

1 13,3380 13,3438 13,3564 13,3461 

2 13,3465 13,3516 13,3645 13,3542 

3 13,3528 13,3574 13,3711 13,3604 

4 13,3548 13,3606 13,3734 13,3629 

5 13,3604 13,3650 13,3781 13,3678 

6 13,3600 13,3643 13,3773 13,3672 

7 13,3573 13,3636 13,3776 13,3662 

8 13,3613 13,3655 13,3789 13,3686 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A2.3.2 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento da configuração C2L15 

(configuração half-stepped joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 11,7020 12,2082 11,9400 11,9551 

1 11,7429 12,2535 11,9869 11,9982 

2 11,7506 12,2607 11,9943 12,0057 

3 11,7566 12,2667 11,9955 12,0117 

4 11,7557 12,2661 11,9973 12,0109 

5 11,7554 12,2657 11,9986 12,0106 

6 11,7561 12,2675 11,9981 12,0118 

7 11,7572 12,2674 11,9995 12,0123 

8 11,7585 12,2695 12,0106 12,0140 

Fonte: Autora. 
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A2.4 Configuração balanced joint (C3)  
 

Tabela A2.4.1 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento da configuração C3L25 

(configuração balanced joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 13,1427 13,1280 13,0635 13,1114 

1 13,1964 13,1821 13,1159 13,1648 

2 13,2056 13,1909 13,1272 13,1746 

3 13,2102 13,1948 13,1303 13,1784 

4 13,2135 13,2002 13,1363 13,1833 

5 13,2178 13,2031 13,1372 13,1860 

6 13,2159 13,2018 13,1359 13,1845 

7 13,2176 13,2029 13,1373 13,1859 

8 13,2185 13,2034 13,1380 13,1866 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A2.4.2 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento da configuração C3L15 

(configuração balanced joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 12,4365 12,3512 12,4139 12,3939 

1 12,4839 12,3994 12,4666 12,4417 

2 12,4925 12,4065 12,4710 12,4495 

3 12,4958 12,4112 12,4789 12,4535 

4 12,4995 12,4171 12,4738 12,4583 

5 12,4965 12,4129 12,4796 12,4547 

6 12,4988 12,4164 12,4765 12,4576 

7 12,5000 12,4151 12,4774 12,4576 

8 12,4987 12,4158 12,4916 12,4573 

Fonte: Autora. 
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A2.5 Configuração scarf joint (C4)  
 

Tabela A2.5.1 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento da configuração C4L25 

(configuração scarf joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 27,2033 27,1194 27,3106 27,2111 

1 27,3237 27,2375 27,4289 27,3300 

2 27,3435 27,2567 27,4465 27,3489 

3 27,3502 27,2673 27,4631 27,3602 

4 27,3617 27,2825 27,4672 27,3705 

5 27,3723 27,2796 27,4729 27,3749 

6 27,3652 27,2858 27,4730 27,3747 

7 27,3675 27,2834 27,4771 27,3760 

8 27,3705 27,2829 27,4719 27,3751 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A2.5.2 – Ganho de massa das amostras de acompanhamento da configuração C4L15 

(configuração scarf joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

Tempo em 

semanas 

Ganho médio de massa (g) 

Amostra de 

acompanhamento 1 

Amostra de 

acompanhamento 2 

Amostra de 

acompanhamento 3 
Média 

0 (seco) 18,7042 18,8414 18,8021 18,7728 

1 18,8149 18,9465 18,8991 18,8807 

2 18,8208 18,9535 18,9134 18,8872 

3 18,8322 18,9652 18,9143 18,8987 

4 18,8366 18,9681 18,9189 18,9024 

5 18,8394 18,9698 18,9159 18,9046 

6 18,8356 18,9712 18,9174 18,9034 

7 18,8407 18,9707 18,9216 18,9057 

8 18,8393 18,9741 18,9344 18,9067 

Fonte: Autora. 
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APÊNDICE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGISTRO DAS TENSÕES INDIVIDUAIS PARA CADA FAMÍLIA DE 

CONFIGURAÇÕES DE JUNTAS TOPO A TOPO E LAMINADO BASE 
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A3.1 Configuração stepped joint (C1) na condição RTA 

 
Tabela A3.1.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C1L25 (configuração 

stepped joint e distância de escalonamento de 25 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 24,92 2,38 39447 665,1 

2 24,96 2,26 37538 665,5 

3 24,92 2,42 42004 696,5 

4 24,88 2,40 41117 688,6 

5 24,97 2,42 42003 695,1 

6 24,96 2,41 39616 658,6 

7 24,96 2,43 42806 705,8 

8 24,95 2,35 40925 698,0 

9 24,93 2,42 41233 683,5 

10 24,95 2,41 39800 661,9 

Média 24,94 2,39 40649 681,8 

Desvio 

Padrão 
  1559 17,5 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.1.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C1L15 (configuração 

stepped joint e distância de escalonamento de 15 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,14 2,42 42338 695,9 

2 25,34 2,43 39552 642,3 

3 25,20 2,44 37742 613,8 

4 25,17 2,43 39561 646,8 

5 25,27 2,44 37888 614,5 

6 25,12 2,44 44444 725,1 

7 25,26 2,41 41738 685,6 

8 25,41 2,43 44380 718,8 

9 25,26 2,44 41235 669,0 

Média 25,24 2,43 40986 668,0 

Desvio 

Padrão 
  2504 41,6 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.1.3 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C1L10 (configuração 

stepped joint e distância de escalonamento de 10 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,18 2,39 35097 583,2 

2 25,32 2,42 42819 698,8 

3 25,29 2,41 35042 574,9 

4 25,26 2,42 37598 615,1 

5 25,35 2,44 38057 615,3 

6 25,29 2,40 38664 637,0 

7 25,22 2,37 42443 710,1 

Média 25,27 2,41 38531 633,5 

Desvio 

Padrão 
  3130 52,9 

Fonte: Autora. 
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Tabela A3.1.4 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C1L5 (configuração stepped 

joint e distância de escalonamento de 5 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,26 2,41 40246 661,1 

2 25,30 2,46 40376 648,7 

3 25,35 2,43 40872 663,5 

4 25,22 2,45 43037 696,5 

5 25,38 2,43 43435 704,3 

6 25,30 2,42 39937 652,3 

7 25,33 2,41 39027 639,3 

Média 25,31 2,43 40990 666,5 

Desvio 

Padrão 
  1637 24,6 

Fonte: Autora. 
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A3.2 Configuração half-stepped joint (C2) na condição RTA 

 

Tabela A3.2.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C2L25 (configuração 

half-stepped joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,34 2,36 41168 688,4 

2 25,33 2,37 41541 692,0 

3 25,46 2,38 41783 689,5 

4 25,28 2,37 41639 695,0 

5 25,24 2,35 39571 667,1 

6 25,60 2,37 41964 691,7 

7 25,28 2,37 40496 675,9 

8 25,22 2,37 39960 668,6 

9 25,26 2,38 41423 689,0 

Média 25,33 2,37 41061 684,1 

Desvio 

Padrão 
  851 10,6 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.2.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C2L15 (configuração 

half-stepped joint e distância de escalonamento de 15 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,11 2,39 38086 634,6 

2 25,19 2,37 40992 686,6 

3 25,20 2,41 38484 633,7 

4 25,26 2,38 40930 680,8 

5 25,20 2,39 39113 649,4 

6 25,24 2,39 39666 657,6 

7 25,19 2,37 40864 684,5 

8 25,23 2,31 39392 675,9 

9 25,21 2,36 37658 633,0 

Média 25,20 2,37 39465 659,6 

Desvio 

Padrão 
  1262 22,9 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.2.3 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C2L10 (configuração 

half-stepped joint e distância de escalonamento de 10 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,22 2,45 38660 625,8 

2 25,16 2,48 40115 642,9 

3 25,31 2,44 38703 626,7 

4 25,29 2,43 39048 635,4 

5 25,35 2,42 38854 633,3 

6 25,31 2,45 40670 655,9 

7 25,26 2,40 35526 586,0 

Média 25,27 2,44 38797 629,4 

Desvio 

Padrão 
  1635 21,8 

Fonte: Autora. 
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Tabela A3.2.4 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C2L5 (configuração 

half-stepped joint e distância de escalonamento de 5 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 26,73 2,39 37965 594,3 

2 25,29 2,42 35705 583,4 

3 25,33 2,43 37660 611,8 

4 25,39 2,46 36092 577,9 

5 25,31 2,42 37268 608,4 

6 25,21 2,41 37300 613,9 

7 25,34 2,40 35115 577,4 

8 25,23 2,31 33234 570,2 

Média 25,48 2,41 36292 592,2 

Desvio 

Padrão 
  1593 17,4 

Fonte: Autora. 
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A3.3 Configuração balanced joint (C3) na condição RTA 
 

Tabela A3.3.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C3L25 (configuração 

balanced joint e distância de escalonamento de 25 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 26,11 2,38 35155 565,7 

2 26,04 2,38 35678 575,7 

3 26,13 2,37 35732 577,0 

4 25,07 2,37 33170 558,3 

5 24,99 2,37 33930 572,9 

6 25,04 2,37 32433 546,5 

7 25,14 2,36 33686 567,8 

8 24,71 2,35 33169 571,2 

Média 25,36 2,37 34119 566,9 

Desvio 

Padrão 
  1252 10,2 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.3.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C3L15 (configuração 

balanced joint e distância de escalonamento de 15 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,16 2,42 37839 621,5 

2 25,07 2,41 37674 623,6 

3 25,17 2,43 37965 620,7 

4 25,23 2,45 36807 595,5 

5 25,08 2,44 39692 648,6 

6 25,12 2,42 39793 654,6 

7 25,17 2,44 39444 642,3 

8 25,16 2,43 35901 587,2 

9 25,06 2,42 35060 578,1 

10 25,07 2,42 39218 646,4 

Média 25,13 2,43 37939 621,8 

Desvio 

Padrão 
  1640 27,1 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.3.3 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C3L10 (configuração 

balanced joint e distância de escalonamento de 10 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,28 2,49 35505 564,0 

2 25,35 2,48 32941 524,0 

3 25,32 2,47 36922 590,4 

4 25,29 2,46 36166 581,3 

5 25,39 2,46 38149 610,8 

6 25,30 2,47 35314 565,1 

7 25,28 2,47 34814 557,5 

Média 25,32 2,47 35687 570,4 

Desvio 

Padrão 
  1648 27,5 

Fonte: Autora. 
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Tabela A3.3.4 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C3L5 (configuração 

balanced joint e distância de escalonamento de 5 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,23 2,43 39962 651,8 

2 24,86 2,41 33117 552,8 

3 25,19 2,44 32985 536,7 

4 25,28 2,45 36559 590,3 

5 25,17 2,46 38256 617,9 

6 25,23 2,41 36402 598,7 

7 25,18 2,43 37936 620,0 

Média 25,16 2,43 36460 595,4 

Desvio 

Padrão 
  2612 40,0 

Fonte: Autora. 
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A3.4 Configuração scarf joint (C4) na condição RTA 
 

Tabela A3.4.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C4L25 (configuração scarf 

joint e distância de escalonamento de 25 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 24,94 2,38 38995 657,0 

2 24,78 2,37 42483 723,4 

3 24,82 2,39 42845 722,3 

4 24,95 2,38 40019 673,9 

5 24,86 2,38 40946 692,0 

6 24,89 2,39 40656 683,4 

7 24,78 2,36 42401 725,0 

8 24,89 2,30 41949 732,8 

9 24,92 2,37 42981 727,8 

10 24,78 2,38 44598 756,2 

Média 24,86 2,37 41787 709,4 

Desvio 

Padrão 
  1641 31,0 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.4.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C4L15 (configuração scarf 

joint e distância de escalonamento de 15 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 24,85 2,40 39441 661,3 

2 24,91 2,43 41261 681,6 

3 24,87 2,45 37850 621,2 

4 24,85 2,47 37555 611,8 

5 24,83 2,42 37718 627,7 

6 24,71 2,46 38228 628,9 

7 24,85 2,44 40753 672,1 

8 24,73 2,41 41082 689,3 

9 25,03 2,46 41099 667,5 

Média 24,85 2,44 39443 651,3 

Desvio 

Padrão 
  1620 28,9 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.4.3 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C4L10 (configuração scarf 

joint e distância de escalonamento de 10 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,35 2,40 36848 605,6 

2 25,27 2,42 40180 657,0 

3 25,30 2,44 37805 612,4 

4 25,33 2,46 41175 660,8 

5 25,42 2,44 41019 661,3 

6 25,24 2,38 39105 651,0 

Média 25,30 2,42 39355 641,4 

Desvio 

Padrão 
  1761 25,4 

Fonte: Autora. 

 

 

 

 

 



178 

 

Tabela A3.4.4 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C4L5 (configuração scarf 

joint e distância de escalonamento de 5 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,27 2,39 38534 638,0 

2 25,36 2,39 39789 656,5 

3 25,26 2,46 40578 653,0 

4 25,38 2,42 39975 650,9 

5 25,29 2,43 39235 638,4 

6 25,31 2,41 37548 615,6 

7 25,30 2,37 35387 590,2 

Média 25,31 2,41 38721 634,7 

Desvio 

Padrão 
  1777 24,0 

Fonte: Autora. 
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A3.5 Laminado base na condição RTA 
 

Tabela A3.5 – Resultados dos ensaios de resistência à tração do laminado base 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,01 2,39 46602 779,6 

2 25,11 2,41 46140 762,5 

3 25,20 2,33 43177 735,4 

4 25,08 2,41 47694 789,1 

5 25,10 2,40 47393 786,7 

6 25,09 2,40 45443 754,7 

7 25,14 2,41 45314 747,9 

8 25,12 2,40 46102 764,7 

Média 25,10 2,40 45983 765,1 

Desvio 

Padrão 
  1412 19,1 

Fonte: Autora. 

 

 

  



180 

 

A3.6 Configuração stepped joint (C1) na condição RTW 
 

Tabela A3.6.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C1L25 na condição RTW 

(configuração stepped joint e distância de escalonamento de 25 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 24,95 2,39 40098 672,5 

2 24,83 2,39 46773 788,2 

3 24,81 2,34 44638 768,9 

4 24,95 2,38 42582 717,1 

5 24,77 2,41 42803 717,0 

6 24,85 2,39 44585 750,7 

7 24,78 2,40 46319 778,8 

8 24,84 2,40 42790 717,8 

9 24,86 2,40 43176 723,6 

Média 24,85 2,39 43752 737,2 

Desvio 

Padrão 
  2064 37,2 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.6.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C1L15 na condição RTW 

(configuração stepped joint e distância de escalonamento de 15 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,25 2,44 43620 708,0 

2 24,96 2,43 44844 739,4 

3 25,00 2,46 45089 733,2 

4 25,24 2,46 45541 733,5 

5 25,22 2,45 45588 737,8 

6 25,05 2,44 44470 727,6 

7 25,09 2,47 44736 721,9 

Média 25,11 2,45 44841 728,8 

Desvio 

Padrão 
  677 10,9 

Fonte: Autora. 
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A3.7 Configuração half-stepped joint (C2) na condição RTW 
 

Tabela A3.7.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C2L25 na condição RTW 

(configuração half-stepped joint e distância de escalonamento de 25 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,31 2,38 40895 678,9 

2 25,20 2,35 39320 664,0 

3 25,28 2,38 38974 647,8 

4 25,27 2,37 41678 695,9 

5 25,90 2,37 41345 673,6 

6 25,81 2,38 40364 657,1 

7 25,81 2,37 41535 679,0 

8 25,72 2,37 39659 650,6 

Média 25,54 2,37 40471 668,4 

Desvio 

Padrão 
  1054 16,5 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.7.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C2L15 na condição RTW 

(configuração half-stepped joint e distância de escalonamento de 15 mm) 

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,89 2,41 42534 681,7 

2 25,93 2,40 42760 687,1 

3 25,94 2,37 43295 704,2 

4 25,84 2,41 43121 692,4 

5 25,75 2,41 43666 703,6 

6 25,38 2,39 42337 698,0 

7 25,47 2,39 41823 687,0 

Média 25,68 2,40 42791 693,5 

Desvio 

Padrão 
  624 8,8 

Fonte: Autora. 

  



182 

 

A3.8 Configuração balanced joint (C3) na condição RTW 

 
Tabela A3.8.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C3L25 na condição RTW 

(configuração balanced joint e distância de escalonamento de 25 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,02 2,37 31133 525,0 

2 24,97 2,38 33994 572,0 

3 25,09 2,37 33368 561,2 

4 25,02 2,33 34687 595,0 

5 25,01 2,36 33718 571,3 

6 25,03 2,39 33934 567,3 

7 25,04 2,37 31945 538,3 

8 25,05 2,37 34386 579,2 

Média 25,03 2,37 33396 563,7 

Desvio 

Padrão 
  1232 22,4 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.8.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C3L15 na condição RTW 

(configuração balanced joint e distância de escalonamento de 15 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,06 2,46 38690 627,6 

2 25,10 2,41 39143 647,1 

3 25,08 2,45 38299 623,3 

4 25,07 2,38 42328 709,4 

5 25,11 2,42 40704 669,8 

6 25,18 2,41 36593 603,0 

7 25,09 2,41 40629 671,9 

8 25,07 2,43 41408 679,7 

9 25,22 2,42 36641 600,4 

Média 25,11 2,42 39382 648,0 

Desvio 

Padrão 
  2034 37,3 

Fonte: Autora. 
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A3.9 Configuração scarf joint (C4) na condição RTW 
 

Tabela A3.9.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C4L25 na condição RTW 

(configuração scarf joint e distância de escalonamento de 25 mm). 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 24,91 2,41 47193 786,1 

2 24,94 2,37 43162 730,2 

3 24,89 2,29 43066 755,6 

4 25,12 2,37 45494 764,2 

5 24,79 2,38 43420 735,9 

6 24,91 2,39 46713 784,6 

7 24,98 2,38 44405 746,9 

8 24,89 2,38 44300 747,8 

9 24,85 2,38 44252 748,2 

Média 24,92 2,37 44667 755,5 

Desvio 

Padrão 
  1500 19,6 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.9.2 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C4L15 na condição RTW 

(configuração scarf joint e distância de escalonamento de 15 mm) 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 24,87 2,43 43156 714,1 

2 24,97 2,43 44854 739,2 

3 24,73 2,41 43857 735,9 

4 24,97 2,44 43979 721,8 

5 25,02 2,45 42986 701,3 

6 24,76 2,44 44729 740,4 

7 24,70 2,43 43076 717,7 

8 24,66 2,44 43813 728,2 

Média 24,87 2,43 43806 724,8 

Desvio 

Padrão 
  718 13,7 

Fonte: Autora. 
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A3.10 Laminado base na condição RTW 
 

Tabela A3.10 – Resultados dos ensaios de resistência à tração do laminado base na condição RTW 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,11 2,37 52688 885,4 

2 25,16 2,39 54663 909,0 

3 25,12 2,37 54704 918,9 

4 25,06 2,39 54839 915,6 

5 24,94 2,38 54773 922,8 

6 25,11 2,37 49977 839,8 

7 25,15 2,40 52124 863,5 

8 25,08 2,38 52865 885,6 

Média 25,10 2,38 53193 889,8 

Desvio 

Padrão 
  1684 28,9 

Fonte: Autora. 
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Resultados individuais dos ensaios de tração: Teste preliminar 
 
Tabela A3.11 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C1L15 em que os tabs foram 

colados coincidentes às juntas topo a topo configuração stepped joint e distância de escalonamento de 15 

mm.  

CDPs Largura (mm) Espessura (mm) 
Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,33 2,37 41641 693,6 

2 25,21 2,37 39211 656,3 

3 25,17 2,39 42515 706,7 

4 25,27 2,41 40971 672,8 

5 25,24 2,38 41221 686,2 

6 25,26 2,38 42298 703,6 

Média 25,25 2,38 41310 686,5 

Desvio 

Padrão 
  1189 19,2 

Fonte: Autora. 

 

Tabela A3.12 – Resultados dos ensaios de resistência à tração da configuração C3L15 com o uso de caul 

plate (configuração balanced joint e distância de escalonamento de 15 mm). 

CDPs 
Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

Carga de Ruptura 

(N) 

Resistência à tração 

(MPa) 

1 25,12 2,38 40074 670,3 

2 25,17 2,45 39593 642,0 

3 25,15 2,38 39389 658,0 

4 25,25 2,33 38404 652,8 

5 25,24 2,31 36188 620,7 

6 25,29 2,32 35418 603,7 

Média 25,20 2,36 38178 641,3 

Desvio 

Padrão 
  1934 24,9 

Fonte: Autora. 
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APÊNDICE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS DE 

TRAÇÃO 
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A4.1 Teste de normalidade 

 

A4.1.1 Configuração stepped joint (C1) na condição RTA 

 

  
  

  
 

 A4.1.2 Configuração half-stepped joint (C2) na condição RTA 
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A4.1.3 Configuração balanced joint (C3) na condição RTA 

 

  
  

  
 

A4.1.4 Configuração scarf joint (C4) na condição RTA 
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A4.1.5 Laminado base na condição RTA 

 

 
 

A4.1.6 Configuração stepped joint (C1) na condição RTW 

 

  
 

A4.1.7 Configuração half-stepped joint (C2) na condição RTW 
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A4.1.8 Configuração balanced joint (C3) na condição RTW 

 

  
 

A4.1.9 Configuração scarf joint (C4) na condição RTW 

 

  
 

A4.1.10 Laminado base na condição RTW 
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ANOVA one way: Influência da distância de escalonamento 

entre as juntas topo a topo na resistência à tração, nas 

condições RTA e RTW 
 

A4.2 Teste de homogeneidade de variâncias:  

 

A4.2.1 Configuração stepped joint (C1) e LB na condição RTA 

 
Teste de igualdade de variâncias: LB; C1L25; C1L15; C1L10; C1L5  

 

Método 

Hipótese nula: Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa: No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância: α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

LB 8 19,0882 (11,2151; 50,776) 

C1L25 10 17,5044 (10,8121; 39,868) 

C1L15 9 41,5896 (25,1052; 101,453) 

C1L10 7 52,8769 (30,0745; 157,564) 

C1L5 7 24,5701 (13,9746; 73,215) 

Nível de confiança individual = 99% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 12,84 0,012 

 

Portanto, ao menos uma das variâncias são diferentes. 

 

A4.2.2 Configuração half-stepped joint (C2) na condição RTA 
 

Teste de igualdade de variâncias: LB; C2L25; C2L15; C2L10; C2L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 
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Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

LB 8 19,0882 (11,2151; 50,7762) 

C2L25 9 10,6443 (6,4253; 25,9655) 

C2L15 9 22,8575 (13,7977; 55,7581) 

C2L10 7 21,7483 (12,3696; 64,8059) 

C2L5 8 17,3667 (10,2037; 46,1969) 

Nível de confiança individual = 99% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 4,48 0,345 

 

Portanto, todas as variâncias são iguais. 

 

A4.2.3 Configuração balanced joint (C3) na condição RTA 
 

Teste de igualdade de variâncias: LB; C3L25; C3L15; C3L10; C3L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

LB 8 19,0882 (11,2151; 50,776) 

C3L25 8 10,1774 (5,9796; 27,073) 

C3L15 10 27,1263 (16,7554; 61,783) 

C3L10 7 27,5004 (15,6412; 81,946) 

C3L5 7 39,9942 (22,7472; 119,175) 

Nível de confiança individual = 99% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 10,77 0,029 

 

Portanto, ao menos uma das variâncias são diferentes 
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A4.2.4 Configuração scarf joint (C4) na condição RTA 
 

Teste de igualdade de variâncias: LB; C4L25; C4L15; C4L10; C4L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

LB 8 19,0882 (11,2151; 50,7762) 

C4L25 10 31,0226 (19,1620; 70,6575) 

C4L15 9 28,9004 (17,4455; 70,4990) 

C4L10 6 25,4078 (13,8819; 88,5399) 

C4L5 7 23,9619 (13,6287; 71,4022) 

Nível de confiança individual = 99% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 1,87 0,760 

 

Portanto, todas as variâncias são iguais 

 

A4.2.5 Configuração stepped joint (C1) e LB na condição RTW 
 

Teste de igualdade de variâncias: LB-RTW; C1L25-RTW; C1L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

LB-RTW 9 28,9170 (18,0267; 65,4848) 

C1L25-RTW 9 37,2205 (23,2030; 84,2888) 

C1L15-RTW 7 10,9204 (6,4363; 29,6309) 

Nível de confiança individual = 98,3333% 
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Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 7,30 0,026 

 

Portanto, ao menos uma das variâncias são diferentes 

 

 

A4.2.6 Configuração half-stepped joint (C2) na condição RTW 
 

Teste de igualdade de variâncias: LB-RTW; C2L25-RTW; C2L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

LB-RTW 9 28,9170 (18,0267; 65,4848) 

C2L25-RTW 8 16,4565 (10,0009; 40,3039) 

C2L15-RTW 7 8,7671 (5,1672; 23,7883) 

Nível de confiança individual = 98,3333% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 7,78 0,020 

 

 

Portanto, ao menos uma das variâncias são diferentes. 

 

A4.2.7 Configuração balanced joint (C3) na condição RTW 
 

Teste de igualdade de variâncias: LB-RTW; C3L25-RTW; C3L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 
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Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

LB-RTW 9 28,9170 (18,0267; 65,4848) 

C3L25-RTW 8 22,3809 (13,6012; 54,8135) 

C3L15-RTW 9 37,3319 (23,2724; 84,5409) 

Nível de confiança individual = 98,3333% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 1,79 0,408 

 

 

Portanto, todas as variâncias são iguais 

 

A4.2.8 Configuração scarf joint (C4) na condição RTW 
 

Teste de igualdade de variâncias: LB-RTW; C4L25-RTW; C4L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

LB-RTW 9 28,9170 (18,0267; 65,4848) 

C4L25-RTW 9 19,5870 (12,2104; 44,3564) 

C4L15-RTW 8 13,6913 (8,3204; 33,5317) 

Nível de confiança individual = 98,3333% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 3,78 0,151 

 

Portanto, todas as variâncias são iguais. 
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A4.3 Teste de hipóteses de médias: ANOVA one way seguido de testes de múltiplas 

comparações 

 

A4.3.1 Configuração stepped joint (C1) e LB na condição RTA 
 

ANOVA com um fator: LB; C1L25; C1L15; C1L10; C1L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Não assumiu-se igualdade de variâncias para a análise. 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 5 LB; C1L25; C1L15; C1L10; C1L5 

 

Teste de Welch 

Fonte 

Num 

GL Den GL Valor F Valor-P 

Fator 4 16,4184 29,62 0,000 

 

Sumário do Modelo 

R2 R2(aj) R2(pred) 

65,45% 61,62% 54,56% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

LB 8 765,07 19,09 (749,11; 781,02) 

C1L25 10 681,84 17,50 (669,32; 694,37) 

C1L15 9 668,0 41,6 (636,0; 700,0) 

C1L10 7 633,5 52,9 (584,6; 682,4) 

C1L5 7 666,53 24,57 (643,81; 689,26) 

 

Comparações Emparelhadas Games-Howell 

Informações de Agrupamento Usando o Método Games-Howell e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

LB 8 765,07 A    

C1L25 10 681,84    B 

C1L15 9 668,0    B 

C1L5 7 666,53    B 

C1L10 7 633,5    B 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 



197 

 

Testes Simultâneos de Games-Howell para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C1L25 - LB -83,22 8,73 (-110,32; -56,13) -9,53 0,000 

C1L15 - LB -97,1 15,4 (-146,6; -47,6) -6,30 0,000 

C1L10 - LB -131,6 21,1 (-206,0; -57,2) -6,24 0,002 

C1L5 - LB -98,5 11,5 (-135,5; -61,6) -8,58 0,000 

C1L15 - C1L25 -13,9 14,9 (-62,5; 34,8) -0,93 0,880 

C1L10 - C1L25 -48,4 20,7 (-122,7; 26,0) -2,33 0,240 

C1L5 - C1L25 -15,3 10,8 (-50,8; 20,2) -1,42 0,632 

C1L10 - C1L15 -34,5 24,3 (-112,9; 43,9) -1,42 0,629 

C1L5 - C1L15 -1,4 16,7 (-53,8; 50,9) -0,09 1,000 

C1L5 - C1L10 33,1 22,0 (-42,1; 108,2) 1,50 0,588 

 

A4.3.2 Configuração half-stepped joint (C2) e LB na condição RTA 
 

ANOVA com um fator: LB; C2L25; C2L15; C2L10; C2L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 5 LB; C2L25; C2L15; C2L10; C2L5 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Fator 4 134757 33689,3 96,36 0,000 

Erro 36 12586 349,6       

Total 40 147343          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

18,6978 91,46% 90,51% 88,88% 
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Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

LB 8 765,07 19,09 (751,66; 778,47) 

C2L25 9 684,13 10,64 (671,49; 696,77) 

C2L15 9 659,56 22,86 (646,92; 672,20) 

C2L10 7 629,41 21,75 (615,08; 643,75) 

C2L5 8 592,17 17,37 (578,76; 605,58) 

DesvPad Combinado = 18,6978 

 

Comparações Emparelhadas de Tukey 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

LB 8 765,07 A          

C2L25 9 684,13    B       

C2L15 9 659,56    B       

C2L10 7 629,41       C    

C2L5 8 592,17          D 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2L25 - LB -80,93 9,09 (-107,01; -54,85) -8,91 0,000 

C2L15 - LB -105,50 9,09 (-131,59; -79,42) -11,61 0,000 

C2L10 - LB -135,65 9,68 (-163,43; -107,87) -14,02 0,000 

C2L5 - LB -172,89 9,35 (-199,73; -146,06) -18,49 0,000 

C2L15 - C2L25 -24,57 8,81 (-49,88; 0,73) -2,79 0,061 

C2L10 - C2L25 -54,72 9,42 (-81,77; -27,67) -5,81 0,000 

C2L5 - C2L25 -91,96 9,09 (-118,05; -65,88) -10,12 0,000 

C2L10 - C2L15 -30,15 9,42 (-57,20; -3,10) -3,20 0,023 

C2L5 - C2L15 -67,39 9,09 (-93,47; -41,31) -7,42 0,000 

C2L5 - C2L10 -37,24 9,68 (-65,02; -9,46) -3,85 0,004 

Nível de confiança individual = 99,32% 

 

A4.3.3 Configuração balanced joint (C3) e LB na condição RTA 
 

ANOVA com um fator: LB; C3L25; C3L15; C3L10; C3L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Não assumiu-se igualdade de variâncias para a análise. 
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Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 5 LB; C3L25; C3L15; C3L10; C3L5 

 

Teste de Welch 

Fonte 

Num 

GL Den GL Valor F Valor-P 

Fator 4 15,8056 152,81 0,000 

 

Sumário do Modelo 

R2 R2(aj) R2(pred) 

89,77% 88,61% 86,51% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

LB 8 765,07 19,09 (749,11; 781,02) 

C3L25 8 566,88 10,18 (558,37; 575,39) 

C3L15 10 621,84 27,13 (602,43; 641,24) 

C3L10 7 570,4 27,5 (545,0; 595,9) 

C3L5 7 595,4 40,0 (558,4; 632,4) 

 

Comparações Emparelhadas Games-Howell 

Informações de Agrupamento Usando o Método Games-Howell e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

LB 8 765,07 A       

C3L15 10 621,84    B    

C3L5 7 595,4    B C 

C3L10 7 570,4       C 

C3L25 8 566,88       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Games-Howell para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C3L25 - LB -198,19 7,65 (-223,06; -173,31) -25,91 0,000 

C3L15 - LB -143,2 10,9 (-176,7; -109,7) -13,12 0,000 

C3L10 - LB -194,6 12,4 (-235,0; -154,2) -15,70 0,000 

C3L5 - LB -169,6 16,6 (-226,3; -113,0) -10,25 0,000 

C3L15 - C3L25 54,96 9,30 (25,29; 84,62) 5,91 0,001 

C3L10 - C3L25 3,6 11,0 (-35,2; 42,3) 0,32 0,997 

C3L5 - C3L25 28,6 15,5 (-27,8; 84,9) 1,84 0,427 

C3L10 - C3L15 -51,4 13,5 (-93,9; -8,9) -3,81 0,015 
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C3L5 - C3L15 -26,4 17,4 (-83,8; 31,0) -1,52 0,574 

C3L5 - C3L10 25,0 18,3 (-34,7; 84,7) 1,36 0,662 

 

A4.3.4 Configuração scarf joint (C4) e LB na condição RTA 
 

ANOVA com um fator: LB; C4L25; C4L15; C4L10; C4L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 5 LB; C4L25; C4L15; C4L10; C4L5 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Fator 4 96607 24151,7 34,41 0,000 

Erro 35 24567 701,9       

Total 39 121174          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

26,4936 79,73% 77,41% 73,74% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

LB 8 765,07 19,09 (746,05; 784,08) 

C4L25 10 709,38 31,02 (692,37; 726,39) 

C4L15 9 651,28 28,90 (633,35; 669,20) 

C4L10 6 641,4 25,4 (619,4; 663,3) 

C4L5 7 634,65 23,96 (614,32; 654,98) 

DesvPad Combinado = 26,4936 
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Comparações Emparelhadas de Tukey 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

LB 8 765,07 A       

C4L25 10 709,38    B    

C4L15 9 651,28       C 

C4L10 6 641,4       C 

C4L5 7 634,65       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C4L25 - LB -55,7 12,6 (-91,9; -19,5) -4,43 0,001 

C4L15 - LB -113,8 12,9 (-150,8; -76,7) -8,84 0,000 

C4L10 - LB -123,7 14,3 (-164,9; -82,5) -8,65 0,000 

C4L5 - LB -130,4 13,7 (-169,9; -91,0) -9,51 0,000 

C4L15 - C4L25 -58,1 12,2 (-93,1; -23,1) -4,77 0,000 

C4L10 - C4L25 -68,0 13,7 (-107,4; -28,6) -4,97 0,000 

C4L5 - C4L25 -74,7 13,1 (-112,3; -37,2) -5,72 0,000 

C4L10 - C4L15 -9,9 14,0 (-50,1; 30,3) -0,71 0,953 

C4L5 - C4L15 -16,6 13,4 (-55,1; 21,8) -1,25 0,725 

C4L5 - C4L10 -6,7 14,7 (-49,1; 35,7) -0,46 0,991 

Nível de confiança individual = 99,32% 

 

A4.3.5 Configuração stepped joint (C1) e LB na condição RTW 
 

ANOVA com um fator: LB-RTW; C1L25-RTW; C1L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Não assumiu-se igualdade de variâncias para a análise. 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 3 LB-RTW; C1L25-RTW; C1L15-RTW 

 

 

 

 



202 

 

Teste de Welch 

Fonte 

Num 

GL Den GL Valor F Valor-P 

Fator 2 12,9940 112,97 0,000 

 

Sumário do Modelo 

R2 R2(aj) R2(pred) 

88,41% 87,35% 85,29% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

LB-RTW 9 889,80 28,92 (867,57; 912,02) 

C1L25-RTW 9 737,2 37,2 (708,6; 765,8) 

C1L15-RTW 7 728,75 10,92 (718,65; 738,85) 

 

Comparações Emparelhadas Games-Howell 

 

Informações de Agrupamento Usando o Método Games-Howell e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

LB-RTW 9 889,80 A    

C1L25-RTW 9 737,2    B 

C1L15-RTW 7 728,75    B 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Games-Howell para as Diferenças de Médias 

Diferença de Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C1L25-RTW - LB-RTW -152,6 15,7 (-193,4; -111,8) -9,71 0,000 

C1L15-RTW - LB-RTW -161,1 10,5 (-189,4; -132,7) -15,36 0,000 

C1L15-RTW - C1L25-RTW -8,4 13,1 (-44,5; 27,6) -0,64 0,800 

 

A4.3.6 Configuração half-stepped joint (C2) e LB na condição RTW 
 

ANOVA com um fator: LB-RTW; C2L25-RTW; C2L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Não assumiu-se igualdade de variâncias para a análise. 
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Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 3 LB-RTW; C2L25-RTW; C2L15-RTW 

 

Teste de Welch 

Fonte 

Num 

GL Den GL Valor F Valor-P 

Fator 2 12,8900 199,31 0,000 

 

Sumário do Modelo 

R2 R2(aj) R2(pred) 

96,50% 96,17% 95,53% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

LB-RTW 9 889,80 28,92 (867,57; 912,02) 

C2L25-RTW 8 668,35 16,46 (654,59; 682,11) 

C2L15-RTW 7 693,45 8,77 (685,34; 701,55) 

 

Comparações Emparelhadas Games-Howell 

 

Informações de Agrupamento Usando o Método Games-Howell e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

LB-RTW 9 889,80 A       

C2L15-RTW 7 693,45    B    

C2L25-RTW 8 668,35       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Games-Howell para as Diferenças de Médias 

Diferença de Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2L25-RTW - LB-RTW -221,4 11,3 (-251,2; -191,7) -19,67 0,000 

C2L15-RTW - LB-RTW -196,4 10,2 (-224,4; -168,3) -19,26 0,000 

C2L15-RTW - C2L25-RTW 25,10 6,70 (7,01; 43,18) 3,75 0,008 

 

A4.3.7 Configuração balanced joint (C3) e LB na condição RTW 
 

ANOVA com um fator: LB-RTW; C3L25-RTW; C3L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 
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Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 3 LB-RTW; C3L25-RTW; C3L15-RTW 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Fator 2 496377 248189 267,43 0,000 

Erro 23 21345 928       

Total 25 517722          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

30,4639 95,88% 95,52% 94,75% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

LB-RTW 9 889,80 28,92 (868,79; 910,80) 

C3L25-RTW 8 563,65 22,38 (541,37; 585,93) 

C3L15-RTW 9 648,0 37,3 (627,0; 669,0) 

DesvPad Combinado = 30,4639 

 

Comparações Emparelhadas de Tukey 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

LB-RTW 9 889,80 A       

C3L15-RTW 9 648,0    B    

C3L25-RTW 8 563,65       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C3L25-RTW - LB-RTW -326,1 14,8 (-363,2; -289,1) -22,03 0,000 

C3L15-RTW - LB-RTW -241,8 14,4 (-277,7; -205,8) -16,84 0,000 

C3L15-RTW - C3L25-RTW 84,4 14,8 (47,3; 121,4) 5,70 0,000 

Nível de confiança individual = 98,01% 

 

A4.3.8 Configuração scarf joint (C4) e LB na condição RTW 
 

ANOVA com um fator: LB-RTW; C4L25-RTW; C4L15-RTW 
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Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 3 LB-RTW; C4L25-RTW; C4L15-RTW 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Fator 2 134170 67084,8 139,37 0,000 

Erro 23 11071 481,3       

Total 25 145240          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

21,9395 92,38% 91,71% 90,32% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

LB-RTW 9 889,80 28,92 (874,67; 904,92) 

C4L25-RTW 9 755,51 19,59 (740,38; 770,64) 

C4L15-RTW 8 724,81 13,69 (708,76; 740,86) 

DesvPad Combinado = 21,9395 

 

Comparações Emparelhadas de Tukey 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

LB-RTW 9 889,80 A       

C4L25-RTW 9 755,51    B    

C4L15-RTW 8 724,81       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C4L25-RTW - LB-RTW -134,3 10,3 (-160,2; -108,4) -12,98 0,000 

C4L15-RTW - LB-RTW -165,0 10,7 (-191,7; -138,3) -15,48 0,000 

C4L15-RTW - C4L25-RTW -30,7 10,7 (-57,4; -4,0) -2,88 0,022 

Nível de confiança individual = 98,01%    
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ANOVA one-way: Influência do arranjo geométrico das juntas 

topo a topo na resistência à tração, nas condições RTA e RTW 
 

A4.4 Teste de homogeneidade de variâncias 

 

A4.4.1 Distância de escalonamento de 25 mm na condição RTA 
 

Teste de igualdade de variâncias: C1L25; C2L25; C3L25; C4L25 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

C1L25 10 17,5044 (10,9554; 38,7112) 

C2L25 9 10,6443 (6,5142; 25,1411) 

C3L25 8 10,1774 (6,0663; 26,1185) 

C4L25 10 31,0226 (19,4160; 68,6071) 

Nível de confiança individual = 98,75% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 13,01 0,005 

 

Portanto, ao menos uma das variâncias são diferentes. 

 

A4.4.2 Distância de escalonamento de 15 mm na condição RTA 
 

Teste de igualdade de variâncias: C1L15; C2L15; C3L15; C4L15 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 
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Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

C1L15 9 41,5896 (25,4524; 98,2316) 

C2L15 9 22,8575 (13,9886; 53,9879) 

C3L15 10 27,1263 (16,9775; 59,9904) 

C4L15 9 28,9004 (17,6867; 68,2607) 

Nível de confiança individual = 98,75% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 3,13 0,372 

 

Portanto, todas as variâncias são iguais. 

 

A4.4.3 Distância de escalonamento de 10 mm na condição RTA 
 

Teste de igualdade de variâncias: C1L10; C2L10; C3L10; C4L10 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

C1L10 7 52,8769 (30,5345; 151,278) 

C2L10 7 21,7483 (12,5589; 62,221) 

C3L10 7 27,5004 (15,8805; 78,677) 

C4L10 6 25,4078 (14,1078; 84,431) 

Nível de confiança individual = 98,75% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 5,77 0,123 

 

Portanto, todas as variâncias são iguais. 
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A4.4.4 Distância de escalonamento de 5 mm na condição RTA 
 

Teste de igualdade de variâncias: C1L5; C2L5; C3L5; C4L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

C1L5 7 24,5701 (14,1884; 70,294) 

C2L5 8 17,3667 (10,3516; 44,569) 

C3L5 7 39,9942 (23,0952; 114,421) 

C4L5 7 23,9619 (13,8372; 68,554) 

Nível de confiança individual = 98,75% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 4,47 0,215 

 

Portanto, todas as variâncias são iguais. 

 

A4.4.5 Distância de escalonamento de 25 mm na condição RTW 
 

Teste de igualdade de variâncias: C1L25-RTW; C2L25-RTW; C3L25-RTW; C4L25-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

C1L25-RTW 9 37,2205 (22,7786; 87,9123) 

C2L25-RTW 8 16,4565 (9,8091; 42,2328) 

C3L25-RTW 8 22,3809 (13,3404; 57,4368) 

C4L25-RTW 9 19,5870 (11,9870; 46,2632) 

Nível de confiança individual = 98,75% 
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Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 5,87 0,118 

 

Portanto, todas as variâncias são iguais. 

 

A4.4.6 Distância de escalonamento de 15 mm na condição RTW 
 

Teste de igualdade de variâncias: C1L15-RTW; C2L15-RTW; C3L15-RTW; C4L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as variâncias são iguais 

Hipótese alternativa No mínimo uma variância é diferente 

Nível de significância α = 0,05 

Foi utilizado o método de Bartlett. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Intervalos de 95% de Confiança Bonferroni para os Desvios Padrão 

Amostra N DesvPad IC 

C1L15-RTW 7 10,9204 (6,3061; 31,2426) 

C2L15-RTW 7 8,7671 (5,0627; 25,0822) 

C3L15-RTW 9 37,3319 (22,8467; 88,1752) 

C4L15-RTW 8 13,6913 (8,1609; 35,1364) 

Nível de confiança individual = 98,75% 

 

Testes 

Método 

Estatística 

de teste Valor-p 

Bartlett 17,67 0,001 

 

Portanto, ao menos uma das variâncias são diferentes. 
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A4.5 Teste de hipóteses de médias: ANOVA one-way seguido de testes de múltiplas 

comparações 

 

A4.5.1 Distância de escalonamento de 25 mm na condição RTA 

 
ANOVA com um fator: C1L25; C2L25; C3L25; C4L25 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Não assumiu-se igualdade de variâncias para a análise. 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 4 C1L25; C2L25; C3L25; C4L25 

 

Teste de Welch 

Fonte 

Num 

GL Den GL Valor F Valor-P 

Fator 3 18,0722 209,48 0,000 

 

Sumário do Modelo 

R2 R2(aj) R2(pred) 

88,74% 87,72% 86,03% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

C1L25 10 681,84 17,50 (669,32; 694,37) 

C2L25 9 684,13 10,64 (675,95; 692,32) 

C3L25 8 566,88 10,18 (558,37; 575,39) 

C4L25 10 709,38 31,02 (687,19; 731,57) 

 

Comparações Emparelhadas Games-Howell 

 

Informações de Agrupamento Usando o Método Games-Howell e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

C4L25 10 709,38 A    

C2L25 9 684,13 A    

C1L25 10 681,84 A    

C3L25 8 566,88    B 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 
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Testes Simultâneos de Games-Howell para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2L25 - C1L25 2,29 6,57 (-16,63; 21,21) 0,35 0,985 

C3L25 - C1L25 -114,96 6,60 (-134,01; -95,92) -17,41 0,000 

C4L25 - C1L25 27,5 11,3 (-5,1; 60,2) 2,44 0,113 

C3L25 - C2L25 -117,25 5,05 (-131,83; -102,68) -23,20 0,000 

C4L25 - C2L25 25,2 10,4 (-6,0; 56,5) 2,42 0,129 

C4L25 - C3L25 142,5 10,4 (111,2; 173,8) 13,64 0,000 

 

A4.5.2 Distância de escalonamento de 15 mm na condição RTA 

 
ANOVA com um fator: C1L15; C2L15; C3L15; C4L15 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 4 C1L15; C2L15; C3L15; C4L15 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Fator 3 11665 3888,5 4,10 0,014 

Erro 33 31322 949,1       

Total 36 42987          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

30,8081 27,14% 20,51% 8,26% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

C1L15 9 668,0 41,6 (647,1; 688,9) 

C2L15 9 659,56 22,86 (638,67; 680,46) 

C3L15 10 621,84 27,13 (602,02; 641,66) 

C4L15 9 651,28 28,90 (630,38; 672,17) 

DesvPad Combinado = 30,8081 
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Comparações Emparelhadas de Tukey 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

C1L15 9 668,0 A    

C2L15 9 659,56 A B 

C4L15 9 651,28 A B 

C3L15 10 621,84    B 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2L15 - C1L15 -8,4 14,5 (-47,8; 30,9) -0,58 0,937 

C3L15 - C1L15 -46,1 14,2 (-84,5; -7,8) -3,26 0,013 

C4L15 - C1L15 -16,7 14,5 (-56,0; 22,6) -1,15 0,662 

C3L15 - C2L15 -37,7 14,2 (-76,1; 0,6) -2,66 0,055 

C4L15 - C2L15 -8,3 14,5 (-47,6; 31,0) -0,57 0,940 

C4L15 - C3L15 29,4 14,2 (-8,9; 67,8) 2,08 0,181 

Nível de confiança individual = 98,94% 

 

A4.5.3 Distância de escalonamento de 10 mm na condição RTA 

 
ANOVA com um fator: C1L10; C2L10; C3L10; C4L10 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 4 C1L10; C2L10; C3L10; C4L10 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Fator 3 21692 7231 6,07 0,003 

Erro 23 27379 1190       

Total 26 49072          
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Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

34,5021 44,21% 36,93% 23,54% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

C1L10 7 633,5 52,9 (606,5; 660,5) 

C2L10 7 629,41 21,75 (602,44; 656,39) 

C3L10 7 570,4 27,5 (543,5; 597,4) 

C4L10 6 641,4 25,4 (612,2; 670,5) 

DesvPad Combinado = 34,5021 

 

Comparações Emparelhadas de Tukey 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

C4L10 6 641,4 A    

C1L10 7 633,5 A    

C2L10 7 629,41 A    

C3L10 7 570,4    B 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2L10 - C1L10 -4,1 18,4 (-55,1; 46,9) -0,22 0,996 

C3L10 - C1L10 -63,0 18,4 (-114,0; -12,0) -3,42 0,012 

C4L10 - C1L10 7,9 19,2 (-45,2; 61,0) 0,41 0,976 

C3L10 - C2L10 -59,0 18,4 (-110,0; -8,0) -3,20 0,019 

C4L10 - C2L10 12,0 19,2 (-41,1; 65,0) 0,62 0,924 

C4L10 - C3L10 70,9 19,2 (17,8; 124,0) 3,69 0,006 

Nível de confiança individual = 98,90% 

 

A4.5.4 Distância de escalonamento de 5 mm na condição RTA 

 
ANOVA com um fator: C1L5; C2L5; C3L5; C4L5 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 
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Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 4 C1L5; C2L5; C3L5; C4L5 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Fator 3 27042 9014,0 12,00 0,000 

Erro 25 18776 751,0       

Total 28 45818          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

27,4048 59,02% 54,10% 44,48% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

C1L5 7 666,53 24,57 (645,20; 687,87) 

C2L5 8 592,17 17,37 (572,22; 612,13) 

C3L5 7 595,4 40,0 (574,1; 616,8) 

C4L5 7 634,65 23,96 (613,32; 655,98) 

DesvPad Combinado = 27,4048 

 

Comparações Emparelhadas de Tukey 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

C1L5 7 666,53 A       

C4L5 7 634,65 A B    

C3L5 7 595,4    B C 

C2L5 8 592,17       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença 

de Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2L5 - C1L5 -74,4 14,2 (-113,4; -35,3) -5,24 0,000 

C3L5 - C1L5 -71,1 14,6 (-111,4; -30,8) -4,85 0,000 

C4L5 - C1L5 -31,9 14,6 (-72,2; 8,4) -2,18 0,157 

C3L5 - C2L5 3,3 14,2 (-35,8; 42,3) 0,23 0,996 

C4L5 - C2L5 42,5 14,2 (3,5; 81,5) 2,99 0,029 

C4L5 - C3L5 39,2 14,6 (-1,1; 79,5) 2,68 0,058 

Nível de confiança individual = 98,91% 
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A4.5.5 Distância de escalonamento de 25 mm na condição RTW 
 

ANOVA com um fator: C1L25-RTW; C2L25-RTW; C3L25-RTW; C4L25-RTW 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Assumiu-se igualdade de variâncias para a análise 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 4 C1L25-RTW; C2L25-RTW; C3L25-RTW; C4L25-RTW 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Fator 3 189261 63087,1 96,79 0,000 

Erro 30 19554 651,8       

Total 33 208816          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

25,5305 90,64% 89,70% 88,04% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

C1L25-RTW 9 737,2 37,2 (719,8; 754,6) 

C2L25-RTW 8 668,35 16,46 (649,91; 686,78) 

C3L25-RTW 8 563,65 22,38 (545,22; 582,09) 

C4L25-RTW 9 755,51 19,59 (738,13; 772,89) 

DesvPad Combinado = 25,5305 

 

Comparações Emparelhadas de Tukey 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

C4L25-RTW 9 755,51 A       

C1L25-RTW 9 737,2 A       

C2L25-RTW 8 668,35    B    

C3L25-RTW 8 563,65       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 
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Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2L25-RTW - C1L25-RTW -68,8 12,4 (-102,6; -35,1) -5,55 0,000 

C3L25-RTW - C1L25-RTW -173,5 12,4 (-207,3; -139,7) -13,99 0,000 

C4L25-RTW - C1L25-RTW 18,3 12,0 (-14,4; 51,1) 1,52 0,437 

C3L25-RTW - C2L25-RTW -104,7 12,8 (-139,4; -69,9) -8,20 0,000 

C4L25-RTW - C2L25-RTW 87,2 12,4 (53,4; 120,9) 7,03 0,000 

C4L25-RTW - C3L25-RTW 191,9 12,4 (158,1; 225,6) 15,47 0,000 

Nível de confiança individual = 98,93% 

 

A4.5.6 Distância de escalonamento de 15 mm na condição RTW 

 
ANOVA com um fator: C1L15-RTW; C2L15-RTW; C3L15-RTW; C4L15-RTW 

 

Método 

Hipótese nula Todas as médias são iguais 

Hipótese alternativa Nem todas as médias são iguais 

Nível de significância α = 0,05 

Não assumiu-se igualdade de variâncias para a análise. 

 

Informações dos Fatores 

Fator Níveis Valores 

Fator 4 C1L15-RTW; C2L15-RTW; C3L15-RTW; C4L15-RTW 

 

Teste de Welch 

Fonte 

Num 

GL Den GL Valor F Valor-P 

Fator 3 14,8393 24,34 0,000 

 

Sumário do Modelo 

R2 R2(aj) R2(pred) 

71,90% 68,78% 64,10% 

 

Médias 

Fator N Média DesvPad IC de 95% 

C1L15-RTW 7 728,75 10,92 (718,65; 738,85) 

C2L15-RTW 7 693,45 8,77 (685,34; 701,55) 

C3L15-RTW 9 648,0 37,3 (619,3; 676,7) 

C4L15-RTW 8 724,81 13,69 (713,36; 736,26) 
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Comparações Emparelhadas Games-Howell 

 

Informações de Agrupamento Usando o Método Games-Howell e Confiança de 95% 

Fator N Média Agrupamento 

C1L15-RTW 7 728,75 A       

C4L15-RTW 8 724,81 A       

C2L15-RTW 7 693,45    B    

C3L15-RTW 9 648,0       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Games-Howell para as Diferenças de Médias 

Diferença de Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença IC de 95% Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2L15-RTW - C1L15-RTW -35,30 5,29 (-51,13; -19,47) -6,67 0,000 

C3L15-RTW - C1L15-RTW -80,7 13,1 (-121,0; -40,4) -6,16 0,001 

C4L15-RTW - C1L15-RTW -3,94 6,36 (-22,60; 14,73) -0,62 0,924 

C3L15-RTW - C2L15-RTW -45,4 12,9 (-85,5; -5,4) -3,53 0,027 

C4L15-RTW - C2L15-RTW 31,36 5,87 (13,94; 48,79) 5,35 0,001 

C4L15-RTW - C3L15-RTW 76,8 13,4 (36,2; 117,4) 5,75 0,001 
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ANOVA two-way: Influência da interação entre a distância de 

escalonamento e o arranjo geométrico das juntas topo a topo 

na resistência à tração 
 

A4.6 Teste de hipóteses de médias: ANOVA two-way seguido de testes de múltiplas 

comparações, para condição RTA. 

 
Modelo Linear Generalizado: Resistência à tração (MPa); distância de escalonamento(mm); configuração 

das juntas. 

 

Método 

Codificação de fator (-1; 0; +1) 

 

Informações dos Fatores 

Fator Tipo Níveis Valores 

Configuração da junta Fixo 4 C1; C2; C3; C4 

Escalonamento (mm) Fixo 4 5; 10; 15; 25 

 

Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

  Configuração da junta 3 109699 36566,5 46,05 0,000 

  Escalonamento (mm) 3 40691 13563,6 17,08 0,000 

  Configuração da junta*Escalonamento (mm) 9 52496 5832,9 7,35 0,000 

Erro 114 90527 794,1       

Total 129 303573          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

28,1797 70,18% 66,26% 60,94% 

 

Comparações para Resistência à tração (MPa) 

 

Comparações Pareadas de Tukey: Configuração da junta 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Configuração 

da junta N Média Agrupamento 

C1 33 662,462 A       

C4 32 659,168 A B    

C2 33 641,320    B    

C3 32 588,650       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 
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Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Configuração 

da junta 

Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença 

IC de 95% 

simultâneo Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2 - C1 -21,14 7,00 (-39,40; -2,88) -3,02 0,016 

C3 - C1 -73,81 7,07 (-92,26; -55,36) -10,44 0,000 

C4 - C1 -3,29 7,11 (-21,84; 15,25) -0,46 0,967 

C3 - C2 -52,67 7,05 (-71,06; -34,28) -7,47 0,000 

C4 - C2 17,85 7,08 (-0,63; 36,33) 2,52 0,062 

C4 - C3 70,52 7,15 (51,85; 89,19) 9,86 0,000 

Nível de confiança individual = 98,97% 

 

Comparações Pareadas de Tukey: Escalonamento (mm) 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Escalonamento 

(mm) N Média Agrupamento 

25 37 660,560 A    

15 37 650,165 A    

5 29 622,197    B 

10 27 618,678    B 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Escalonamento 

(mm) Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença 

IC de 95% 

simultâneo Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

10 - 5 -3,52 7,55 (-23,22; 16,18) -0,47 0,966 

15 - 5 27,97 7,00 (9,71; 46,23) 4,00 0,001 

25 - 5 38,36 7,01 (20,08; 56,65) 5,47 0,000 

15 - 10 31,49 7,14 (12,84; 50,13) 4,41 0,000 

25 - 10 41,88 7,15 (23,21; 60,55) 5,85 0,000 

25 - 15 10,39 6,57 (-6,74; 27,53) 1,58 0,393 

Nível de confiança individual = 98,97% 
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Comparações Pareadas de Tukey: Configuração da junta*Escalonamento (mm) 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Configuração da 

junta*Escalonamento 

(mm) N Média Agrupamento 

C4 25 10 709,381 A                   

C2 25 9 684,134 A B                

C1 25 10 681,844 A B C             

C1 15 9 667,984 A B C D          

C1 5 7 666,535 A B C D E       

C2 15 9 659,562    B C D E       

C4 15 9 651,275    B C D E       

C4 10 6 641,366    B C D E F    

C4 5 7 634,650    B C D E F    

C1 10 7 633,484       C D E F    

C2 10 7 629,413          D E F    

C3 15 10 621,839             E F    

C3 5 7 595,432                F G 

C2 5 8 592,172                F G 

C3 10 7 570,450                   G 

C3 25 8 566,880                   G 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

A4.7 Teste de hipóteses de médias: ANOVA two-way seguido de testes de múltiplas 

comparações, para condição RTW. 
 

Modelo Linear Generalizado: Resistência à tração (MPa); distância de escalonamento(mm); configuração 

das juntas. 

 

Método 

Codificação de fator (-1; 0; +1) 

 

Informações dos Fatores 

Fator Tipo Níveis Valores 

Configuração da junta Fixo 4 C1 - RTW; C2 - RTW; C3 - RTW; C4 - RTW 

Escalonamento (mm) Fixo 2 15; 25 
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Análise de Variância 

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

  Configuração da junta 3 192903 64301,0 110,42 0,000 

  Escalonamento (mm) 1 4977 4977,5 8,55 0,005 

  Configuração da junta*Escalonamento (mm) 3 31640 10546,7 18,11 0,000 

Erro 57 33192 582,3       

Total 64 259433          

 

Sumário do Modelo 

S R2 R2(aj) R2(pred) 

24,1314 87,21% 85,63% 83,66% 

 

Comparações para Resistência à tração (MPa) 

 

Comparações Pareadas de Tukey: Configuração da junta 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Configuração 

da junta N Média Agrupamento 

C4 - RTW 17 740,159 A       

C1 - RTW 16 732,960 A       

C2 - RTW 15 680,897    B    

C3 - RTW 17 605,840       C 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 

 

Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de Configuração 

da junta Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença 

IC de 95% 

simultâneo Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

C2 - RTW - C1 - RTW -52,06 8,72 (-75,11; -29,01) -5,97 0,000 

C3 - RTW - C1 - RTW -127,12 8,45 (-149,46; -104,78) -15,05 0,000 

C4 - RTW - C1 - RTW 7,20 8,45 (-15,14; 29,54) 0,85 0,829 

C3 - RTW - C2 - RTW -75,06 8,57 (-97,71; -52,41) -8,76 0,000 

C4 - RTW - C2 - RTW 59,26 8,57 (36,61; 81,91) 6,92 0,000 

C4 - RTW - C3 - RTW 134,32 8,29 (112,39; 156,25) 16,20 0,000 

Nível de confiança individual = 98,95% 

 

Comparações Pareadas de Tukey: Escalonamento (mm) 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Escalonamento 

(mm) N Média Agrupamento 

15 31 698,757 A    

25 34 681,172    B 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 
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Testes Simultâneos de Tukey para as Diferenças de Médias 

Diferença de 

Escalonamento 

(mm) Níveis 

Diferença 

de Médias 

EP da 

Diferença 

IC de 95% 

simultâneo Valor-T 

Valor-P 

Ajustado 

25 - 15 -17,59 6,01 (-29,63; -5,54) -2,92 0,005 

Nível de confiança individual = 95,00% 

 

Comparações Pareadas de Tukey: Configuração da junta*Escalonamento (mm) 

 

Informações de Agrupamento Usando Método de Tukey e Confiança de 95% 

Configuração da junta*Escalonamento(mm) N Média Agrupamento 

C4 - RTW 25 9 755,509 A             

C1 - RTW 25 9 737,175 A             

C1 - RTW 15 7 728,746 A B          

C4 - RTW 15 8 724,810 A B          

C2 - RTW 15 7 693,445    B C       

C2 - RTW 25 8 668,349       C D    

C3 - RTW 15 9 648,026          D    

C3 - RTW 25 8 563,653             E 

Médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes. 
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Teste t-Student: efeito da exposição ao condicionamento 

higrotérmico na resistência à tração dos compósitos 
 
A4.8 Configuração stepped joint (C1) com distância de escalonamento de 25 mm  

 

A4.8.1 Teste de homogeneidade de variâncias para C1L25 

 
Teste e IC para Duas Variâncias: C1L25 - RTW; C1L25 - RTA 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C1L25 - RTW 

σ₁: desvio Padrão de C1L25 - RTA 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C1L25 - RTW 9 37,221 1385,369 (25,141; 71,306) 

C1L25 - RTA 10 17,504 306,403 (12,040; 31,956) 

 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

2,12636 (1,050; 4,439) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 4,52 8 9 0,037 

 

Portanto, as variâncias são diferentes. 

 

A4.8.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para C1L25 
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C1L25 - RTW; C1L25 - RTA 

 

Método 

μ₁: média de C1L25 - RTW 

µ₂: média de C1L25 - RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 
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Não assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C1L25 - RTW 9 737,2 37,2 12 

C1L25 - RTA 10 681,8 17,5 5,5 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

55,3 (25,4; 85,2) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

4,07 11 0,002 

 

A4.9  Configuração stepped joint (C1) com distância de escalonamento de 15 mm 

entre as juntas 

 

A4.9.1 Teste de homogeneidade de variâncias para C1L15 

 
Teste e IC para Duas Variâncias: C1L15 - RTW; C1L15 - RTA 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C1L15 - RTW 

σ₁: desvio Padrão de C1L15 - RTA 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C1L15 - RTW 7 10,920 119,254 (7,037; 24,047) 

C1L15 - RTA 9 41,590 1729,691 (28,092; 79,676) 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

0,262574 (0,122; 0,621) 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 
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Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 0,07 6 8 0,004 

 

Portanto, as variâncias são diferentes. 

 

A4.9.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para C1L15 
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C1L15 - RTW; C1L15 - RTA 

 

Método 

μ₁: média de C1L15 - RTW 

µ₂: média de C1L15 - RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Não assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C1L15 - RTW 7 728,7 10,9 4,1 

C1L15 - RTA 9 668,0 41,6 14 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

60,8 (28,0; 93,5) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

4,20 9 0,002 

 

A4.10 Configuração half-stepped joint (C2) com distância de escalonamento de 25 

mm  

 

A4.10.1 Teste de homogeneidade de variâncias para C2L25 
 

Teste e IC para Duas Variâncias: C2L25 - RTW; C2L25 - RTA 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C2L25 - RTW 

σ₁: desvio Padrão de C2L25 - RTA 
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Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C2L25 - RTW 8 16,456 270,815 (10,881; 33,493) 

C2L25 - RTA 9 10,644 113,302 (7,190; 20,392) 

 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

1,54603 (0,727; 3,422) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 2,39 7 8 0,245 

 
Portanto, as variâncias são iguais. 

 

A4.10.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para C2L25  
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C2L25 - RTW; C2L25 - RTA 

 

Método 

μ₁: média de C2L25 - RTW 

µ₂: média de C2L25 - RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C2L25 - RTW 8 668,3 16,5 5,8 

C2L25 - RTA 9 684,1 10,6 3,5 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

DesvPad 

Combinado 

IC de 95% 

para a 

Diferença 
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-15,78 13,67 (-29,94; -1,63) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-2,38 15 0,031 

 

A4.11 Configuração half-stepped joint (C2) com distância de escalonamento de 15 

mm  

 

A4.11.1 Teste de homogeneidade de variâncias para C2L15 

 
Teste e IC para Duas Variâncias: C2L15 - RTW; C2L15 - RTA 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C2L15 - RTW 

σ₁: desvio Padrão de C2L15 - RTA 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C2L15 - RTW 7 8,767 76,862 (5,649; 19,306) 

C2L15 - RTA 9 22,858 522,467 (15,439; 43,790) 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

0,383553 (0,178; 0,908) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 0,15 6 8 0,031 

Portanto, as variâncias são diferentes. 

 

A4.11.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para C2L15  
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C2L15 - RTW; C2L15 - RTA 

 

Método 
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μ₁: média de C2L15 - RTW 

µ₂: média de C2L15 - RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Não assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C2L15 - RTW 7 693,45 8,77 3,3 

C2L15 - RTA 9 659,6 22,9 7,6 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

33,88 (15,37; 52,40) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

4,08 10 0,002 

 

A4.12 Configuração balanced joint (C3) com distância de escalonamento de 25 mm  

 

A4.12.1 Teste de homogeneidade de variâncias para C3L25 
 

Teste e IC para Duas Variâncias: C3L25 - RTW; C3L25 - RTA 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C3L25 - RTW 

σ₁: desvio Padrão de C3L25 - RTA 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

 

 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C3L25 - RTW 8 22,381 500,903 (14,798; 45,551) 

C3L25 - RTA 8 10,177 103,579 (6,729; 20,714) 

 

Razão de desvios padrão 
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Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

2,19908 (0,984; 4,915) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 4,84 7 7 0,054 

 

Portanto, as variâncias são iguais. 

 

A4.12.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para C3L25  

 

Teste T para Duas Amostras e IC: C3L25 - RTW; C3L25 - RTA 

 

Método 

μ₁: média de C3L25 - RTW 

µ₂: média de C3L25 - RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C3L25 - RTW 8 563,7 22,4 7,9 

C3L25 - RTA 8 566,9 10,2 3,6 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

DesvPad 

Combinado 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

-3,23 17,39 (-21,87; 15,42) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

-0,37 14 0,716 

 

A4.13 Configuração balanced joint (C3) com distância de escalonamento de 15 mm  
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A4.13.1 Teste de homogeneidade de variâncias para C3L15 
 

Teste e IC para Duas Variâncias: C3L15 - RTW; C3L15 - RTA 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C3L15 - RTW 

σ₁: desvio Padrão de C3L15 - RTA 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C3L15 - RTW 9 37,332 1393,667 (25,216; 71,519) 

C3L15 - RTA 10 27,126 735,838 (18,658; 49,522) 

 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

1,37622 (0,680; 2,873) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 1,89 8 9 0,361 

 

Portanto, as variâncias são iguais. 

 

A4.13.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para C3L15  
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C3L15 - RTW; C3L15 - RTA 

 

Método 

μ₁: média de C3L15 - RTW 

µ₂: média de C3L15 - RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C3L15 - RTW 9 648,0 37,3 12 
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C3L15 - RTA 10 621,8 27,1 8,6 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

DesvPad 

Combinado 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

26,2 32,3 (-5,2; 57,5) 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

1,76 17 0,096 

 

A4.14 Configuração scarf joint (C4) com distância de escalonamento de 25 mm  

 

A4.14.1 Teste de homogeneidade de variâncias para C4L25 

 
Teste e IC para Duas Variâncias: C4L25 - RTW; C4L25 - RTA 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C4L25 - RTW 

σ₁: desvio Padrão de C4L25 - RTA 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C4L25 - RTW 9 19,587 383,651 (13,230; 37,524) 

C4L25 - RTA 10 31,023 962,404 (21,338; 56,635) 

 

 

 

 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

0,631379 (0,312; 1,318) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 
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Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 0,40 8 9 0,210 

 
Portanto, as variâncias são iguais. 

 

A4.14.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para C4L25  
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C4L25 - RTW; C4L25 - RTA 

 

Método 

μ₁: média de C4L25 - RTW 

µ₂: média de C4L25 - RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C4L25 - RTW 9 755,5 19,6 6,5 

C4L25 - RTA 10 709,4 31,0 9,8 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

DesvPad 

Combinado 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

46,1 26,3 (20,7; 71,6) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

3,82 17 0,001 

A4.15 Configuração scarf joint (C4) com distância de escalonamento de 15 mm  

 

A4.15.1 Teste de homogeneidade de variâncias para C4L15 
 

Teste e IC para Duas Variâncias: C4L15 - RTW; C4L15 - RTA 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C4L15 - RTW 

σ₁: desvio Padrão de C4L15 - RTA 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 
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Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C4L15 - RTW 8 13,691 187,451 (9,052; 27,866) 

C4L15 - RTA 9 28,900 835,235 (19,521; 55,367) 

 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

0,473740 (0,223; 1,049) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 0,22 7 8 0,064 

 

Portanto, as variâncias são iguais. 

 

A4.15.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para C4L15  
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C4L15 - RTW; C4L15 - RTA 

 

Método 

μ₁: média de C4L15 - RTW 

µ₂: média de C4L15 - RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C4L15 - RTW 8 724,8 13,7 4,8 

C4L15 - RTA 9 651,3 28,9 9,6 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

DesvPad 

Combinado 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

73,5 23,1 (49,6; 97,4) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 
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Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

6,56 15 0,000 

 

A4.16 Laminado Base 

 

A4.16.1 Teste de homogeneidade de variâncias para o laminado base 
 

Teste e IC para Duas Variâncias: LB - RTW; LB -RTA 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de LB - RTW 

σ₁: desvio Padrão de LB -RTA 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

LB - RTW 9 28,917 836,192 (19,532; 55,398) 

LB -RTA 8 19,088 364,360 (12,621; 38,850) 

 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

1,51491 (0,684; 3,224) 

 

 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 2,29 8 7 0,290 

 

Portanto, as variâncias são iguais. 

 

A4.15.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student para o laminado base  
 

Teste T para Duas Amostras e IC: LB - RTW; LB -RTA 

 

Método 
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μ₁: média de LB - RTW 

µ₂: média de LB -RTA 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

LB - RTW 9 889,8 28,9 9,6 

LB -RTA 8 765,1 19,1 6,7 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

DesvPad 

Combinado 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

124,7 24,8 (99,0; 150,4) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

10,34 15 0,000 
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Teste t-Student: ensaios preliminares de tração pra avaliação 

da colagem do tab e uso de caul plate 
 

A4.16 Avaliação do posicionamento de colagem dos tabs: configuração stepped 

joint (C1) com distância de escalonamento de 15 mm  

 

A4.16.1 Teste de homogeneidade de variâncias  
 

Teste e IC para Duas Variâncias: C1L15 tab coincidente; C1L15 tab  distante 25,4 mm 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C1L15 tab coincidente 

σ₁: desvio Padrão de C1L15 tab distante 25,4 mm 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C1L15 tab coincidente 6 19,239 370,135 (12,009; 47,186) 

C1L15 tab distante 25,4 mm 9 41,593 1730,004 (28,095; 79,683) 

 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

0,462547 (0,211; 1,202) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 0,21 5 8 0,106 

 

Portanto, as variâncias são iguais. 

 

A4.16.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student  
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C1L15 tab coincidente; C1L15 tab distante 25,4 mm 

 

Método 

μ₁: média de C1L15 tab coincidente 

µ₂: média de C1L15 tab distante 25,4 mm 
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Diferença: μ₁ - µ₂ 

Assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C1L15 tab coincidente 6 686,5 19,2 7,9 

C1L15 tab distante 25,4 mm  9 668,0 41,6 14 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

DesvPad 

Combinado 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

18,6 34,7 (-21,0; 58,1) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

1,01 13 0,329 

 

A4.17 Avaliação da necessidade do uso de caul plate: configuração balanced joint 

(C3) com distância de escalonamento de 15 mm  

 

A4.17.1 Teste de homogeneidade de variâncias  
 

Teste e IC para Duas Variâncias: C3L15 com caul plate; C3L15 sem caul plate 

 

Método 

σ₁: desvio Padrão de C3L15 com caul plate 

σ₁: desvio Padrão de C3L15 sem caul plate 

Razão: σ₁/σ₂ 

O método F foi usado. Esse método é preciso apenas para dados normais. 

 

Estatísticas Descritivas 

Variável N DesvPad Variância 

IC de 95% para 

σ 

C3L15 com caul plate 6 24,863 618,147 (15,519; 60,978) 

C3L15 sem caul plate 10 27,126 735,838 (18,658; 49,522) 

 

Razão de desvios padrão 

Razão 

Estimada 

95% IC da 

Razão usando 

F 

0,916547 (0,433; 2,369) 



238 

 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: σ₁ / σ₂ = 1 

Hipótese alternativa H₁: σ₁ / σ₂ ≠ 1 

Nível de significância α = 0,05 

Método 

Estatística 

de teste GL1 GL2 Valor-p 

F 0,84 5 9 0,893 

 

Portanto, as variâncias são iguais. 

 

A4.17.2 Teste de hipóteses de médias: Teste t-Student  
 

Teste T para Duas Amostras e IC: C3L15 com caul plate; C3L15 sem caul plate 

 

Método 

μ₁: média de C3L15 com caul plate 

µ₂: média de C3L15 sem caul plate 

Diferença: μ₁ - µ₂ 

Assumiu-se igualdade de variâncias para esta análise. 

 

Estatísticas Descritivas 

Amostra N Média DesvPad 

EP 

Média 

C3L15 com caul plate 6 641,3 24,9 10 

C3L15 sem CP oficial 10 621,9 27,1 8,6 

 

Estimativa da diferença 

Diferença 

DesvPad 

Combinado 

IC de 95% 

para a 

Diferença 

19,4 26,3 (-9,8; 48,6) 

 

Teste 

Hipótese nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótese alternativa H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor-T GL Valor-p 

1,43 14 0,176 

  



239 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIOS DOS ENSAIOS DE ULTRASSOM REALIZADOS NOS 

LAMINADOS 
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