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Resumo: Na indústria aeronáutica, fadiga é um dos 
processos mais importantes quando se considera o dano 
e a falha das estruturas de uma aeronave. 
Adicionalmente, os materiais compósitos se 
transformaram em uma vantajosa opção devido às altas 
resistência e rigidez específicas. O objetivo deste 
trabalho é identificar as propriedades à fadiga de 
materiais compósitos de fibras de carbono e resina epóxi 
e caracterizar os mecanismos de dano quando estes são 
submetidos ao processo de fadiga.  
 

1. Introdução e Objetivo 
Atualmente, os compósitos são considerados 

materiais de engenharia heterogêneos e multifásicos, em 
que pelo menos um dos componentes fornece a 
resistência ao esforço. Por esse motivo, ele é 
denominado componente estrutural ou reforço, 
normalmente na forma filamentar, enquanto o outro é o 
meio de transferência do esforço, sendo chamado de 
matriz. No compósito polimérico, a fibra fornece 
reforço à matriz, enquanto esta mantém o reforço unido, 
distribui a carga aplicada no material e protege a fibra 
de danos físicos e químicos. A matriz polimérica 
também é o fator dominante da resistência ao impacto, 
da tenacidade à fratura, da resistência à fluência ao 
longo do tempo e da temperatura de serviço do 
compósito. [1] 

Este trabalho tem como objetivo determinar o 
comportamento à fadiga de materiais compósitos de 
fibra de carbono e resina epóxi dispostos nas 
configurações de lâminas 0°/90° e 0°/90°/±45º. Ensaios 
de fadiga serão realizados com intuito de definir as 
propriedades à fadiga controlada por deformação em 
flexão alternada R = -1 dos compósitos laminados, 
segundo a norma ASTM E606 e definir o 
comportamento à fadiga controlada por tensão segundo 
a norma ASTM D3479 em ensaios nas condições 
tração-tração com a razão de carregamento R = 0,1.  

 

2. Metodologia 
O material compósito laminado (preparado no 

Laboratório de Materiais em projetos anteriores) é 
formado por lâminas, as quais são compostas por fibras 
longas de carbono, na forma de um tecido, recobertas 
por uma matriz de resina epóxi. As configurações das 
lâminas são de 0°/90° e ±45°. Foram utilizados dez 
corpos de prova para o ensaio de fadiga por controle de 
tensão na máquina MTS – 810 Material Test System, 
com capacidade de 250 kN, no Centro Universitário da 
FEI, de acordo com a norma D3039/D3039M – 08. [2]  

 
 
 

3. Resultados 
Com os dados gerados nos ensaios pela MTS, 

foram traçados os gráficos (a) e (b), onde observa-se 
que quanto maior a amplitude de tensão ou a tensão 
média, menor é o número de ciclos à fratura e  que os 
ensaios para a carga de 5000N geraram uma dispersão 
grande nos dados. Para os ensaios de 3000N – 300N, a 
vida é considerada infinita, ultrapassando 1000000 de 
ciclos. 

Após a retirada dos corpos de prova fraturados é 
possível identificar mecanismos visíveis de fratura, 
como fratura das fibras, fratura da matriz, descolamento 
fibra/matriz ou delaminação. 

 

Figura 1: (a) Curva de Tensão Média (MPa) em função do 
número de ciclos à fratura, (b) curva de Amplitude de Tensão 
(MPa) em função do número de ciclos à fratura, com barras de 

erro indicando o desvio padrão dos ensaios. 

 
4. Conclusões Parciais  

O compósito em estudo demonstrou boa resistência 
à fadiga para cargas cíclicas de tração-tração, por 
controle de tensão. A tensão para sobreviver a 106 ciclos 
(vida infinita), é de aproximadamente 48,5% da 
resistência à tração, considerando a sua resistência à 
tração de 212 MPa. Nestes ensaios, foi capaz de se 
analisar apenas o comportamento do material ao 
carregamento de tração-tração por controle de tensão e 
não a obtenção de suas propriedades, pois os ensaios 
foram realizados com R = 0,1 e não com R = -1.  

.   
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