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Resumo: O compósito carbono-epóxi é um material 

leve e altamente resistente à tração. Porém a resposta 

quanto ao carregamento de flexão pode ser 

comprometido, pois neste esforço as fibras 

comprimidas não resistem à flambagem e seu 

comportamento mecânico depende de uma série de 

fatores, precisando assim, de um estudo mais 

detalhado. 

                         1.  Introdução 

Compósitos de polímeros reforçados com fibras são 

muito utilizados nas indústrias de artigos esportivos, 

automobilística e aeronáutica por apresentarem altos 

valores de resistência e rigidez específicos, logo as 

indústrias que tratam de engenharia complexa tendem  

a substituir aços e ligas de alumínio, dentre outros 

materiais de maior densidade, pelos compósitos. [1]   

      As fibras desses compósitos podem ser 

unidirecionais ou bidirecionais, sendo neste segundo 

caso, chamadas de woven composites, tecidas em 

malha, figura 1, de diferentes orientações e tamanhos, 

dispostos ou não em lâminas.  

 

Figura 1: Woven composites, fibras bidirecionais, 

tecidas em malha. 

      Este estudo trata de compósitos laminados, de 

fibras bidirecionais, sendo sua matriz de resina epóxi e 

as fibras de carbono. O objetivo será combinar a 

espessura, a orientação das fibras de cada lâmina e a 

quantidade e sequência de lâminas, (0°/90° ou 

0°/90°/±45°), mais próximos do ideal afim da melhor 

resposta mecânica à flexão. [2] 

                  2.   Metodologia  

      Primeiramente, o tecido de fibra de carbono será 

silanizado e cortado. O processo de silanização é usado 

para promover a melhora da adesão entre a fibra e a 

matriz polimérica.  

      Depois do processo de silanização, o tecido será 

cortado para confeccionar os corpos de prova que 

posteriormente serão impregnados com resina epóxi. 

Para a cura da resina será necessário levar os corpos de 

prova à estufa FANEM (modelo 320) a 120°C por uma 

hora. Após o corte a jato d’água, de acordo com as 

recomendações das normas ASTM E855, D790 e 

D5947, os corpos de prova ficarão prontos para os 

ensaios de flexão de três pontos, figura 2, na MTS – 

Material Test System, máquina universal de ensaios 

com capacidade máxima de 250 kN. Os resultados, 

então, serão obtidos e analisados.  

      A fim de observar e identificar os mecanismos de 

dano desenvolvidos em micro e meso-escala durante a 

flexão, os corpos de prova fraturados serão analisados 

pela Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

Figura 2: Ensaio de flexão de 3 pontos de um 

material laminado. 

Fonte: www.rocketmaterials.com 

                             3.   Cronograma  
      Inicialmente, podendo se estender até o fim do 

programa de Iniciação Científica, o objetivo será o 

embasamento teórico dos materiais compósitos. Na 

etapa seguinte, os tecidos serão silanizados e 

impregnados com resina epóxi, e posteriormente, os 

corpos de prova serão preparados de acordo com as 

especificações das normas técnicas ASTM. Após o 

preparo dos corpos de prova será necessário identificar 

a rigidez à flexão e os mecanismos de dano para uma 

configuração 0°/90° e posteriormente para uma 

0°/90°/45°/-45°, os corpos de prova serão ensaiados no 

teste de flexão e, então, analisados por MEV. A fim de 

verbalizar o trabalho experimental, será elaborado um 

relatório parcial aproximadamente na metade do 

programa e um final ao fim do programa. 
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