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Resumo: O trabalho visa caracterizar a delaminação 

em Modo I e Modo II do compósito carbono-epóxi. O 

inserto foi feito na preparação do compósito, com êxito. 

Os ensaios de DCB (Double-cantilever Beam) e ENF 

(End-notched Flexure) foram realizados na MTS, porém 

o efeito de trinca curta impossibilitou a caracterização 

da delaminação do compósito. 

  

1. Introdução 
O crescente uso de polímeros reforçados com fibras 

de carbono no setor aeronáutico deve-se, 

principalmente, ao fato de o compósito possuir maiores 

valores de resistência mecânica e de rigidez específicas 

entre os materiais disponíveis. A delaminação é o 

mecanismo de dano interlaminar que se manifesta com 

maior potencial e é um fator limitante da vida útil de um 

componente estrutural aeronáutico. No entanto, a 

delaminação é relativamente difícil de detectar e 

quantificar, pois é um dano abaixo da superfície. Por 

esse motivo, vários estudos vêm sendo feitos para 

conseguir verificar a delaminação e prever a vida útil do 

material. Sendo assim, os objetivos desse trabalho são 

estudar a viabilidade na preparação e caracterizar o 

processo de delaminação em Modo I e em Modo II de 

um compósito carbono-epóxi 
[1, 2]

. 

 

2. Materiais e Procedimentos 
Os corpos de prova foram, primeiramente, 

silanizados para aumentar a aderência entre matriz e 

fibra. Dez lâminas foram colocadas com orientação 

0°/90°, sendo elas embebidas em resina epóxi e 

catalisador. A cura foi realizada a vácuo na temperatura 

de 120°C por uma hora. Foi feito um inserto de 63mm 

que simula a trinca inicial. Para obtenção das dimensões 

dos corpos de prova, sendo elas 175x20x3mm (de 

acordo com ASTM D5528 e D790), foi feito corte com 

jato d’água objetivando a preservação das extremidades 

do compósito. Foram feitas marcações nos corpos de 

prova (vide Fig. 1) a fim de determinar o deslocamento 

de acordo com a carga. Para o DCB, tabs foram colados 

nas extremidades para realização do ensaio. A 

velocidade de ensaio foi de 1mm/min para o DCB e 

5mm/min para o ENF, ambos utilizando a MTS. 

 

3. Resultados 
A Fig. 1 mostra o ensaio de DCB sendo realizado. É 

possível perceber que houve o efeito de trinca curta, ou 

seja, o compósito fraturou antes mesmo de delaminar. 

Esse efeito foi causado pelo corte errado dos corpos de 

prova, pois o início real da trinca está antes da posição 

inicial esperada (vide Fig. 2). Na Fig. 3, é possível 

observar que o compósito fraturou no início da trinca, 

não propagando-a. Portanto, não foi possível a 

caracterização da delaminação em Modo I. No ensaio 

ENF também se observou o efeito de trinca curta, 

consequentemente este efeito impossibilitou a 

caracterização da delaminação em Modo II, a fratura 

ocorreu no ponto de aplicação da carga. 

 
Figura 1 – Ensaio de delaminação DCB. 

 
Figura 2 – Início da trinca 

 
Figura 3 – Compósito depois do ensaio. 

4. Conclusões 
É viável a produção do compósito de carbono-epóxi, 

com o inserto. O corte a jato d’água preservou as 

extremidades do compósito, não danificando-as. A 

caracterização da delaminação não foi realizada com 

sucesso, tanto em Modo I como em Modo II, pois foi 

observado o efeito de trinca curta.   
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