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Introdução
A busca por materiais com alto desempenho é constante em projetos de 
engenharia. A combinação de propriedades pode resultar no melhor material para 
uma certa aplicação. Com isso, pesquisa e desenvolvimento de materiais 
compósitos são fundamentais para o avanço na área tecnológica. Os materiais 
compósitos possuem aplicações em diversas áreas, desde a engenharia civil, 
sendo utilizadas em reforços de vigas, até a indústria aeronáutica, em aplicações 
de componentes externos e internos de aviões.

Objetivos
Visando o uso desta classe de materiais, este trabalho tem por objetivo determinar 
a resistência e módulo de cisalhamento em um compósito polimérico reforçado 
com fibra de carbono com modificações, relacionando as diferenças no 
processamento com a resistência ao cisalhamento alcançada. E paralelamente 
desenvolver um dispositivo inovador para esse fim, uma vez que a resistência ao 
cisalhamento vem sendo pouco estudada por conta de complexidades nos 
ensaios experimentais.

Os corpos de prova foram cortados por meio de jato d’água com abrasivo (Figura 18) com as dimensões de acordo com os desenhos 

Metodologia
Os corpos de prova foram confeccionados a partir do método de infusão a vácuo 
usando resina epóxi (sistema araldite LY 5052 e aradur 5052) e fibra de carbono 
(200g/m2 tipo sarja bidirecional 0o/90o). Foram fabricados 2 tipos de compósitos: o 
primeiro homogêneo com orientação [0/90] e o segundo com fibras curtas com 
aproximadamente 3 à 7 mm de comprimento distribuídas na orientação aleatória e 
de forma o mais homogênea possível entre as camadas de tecido com o uso de 
cola especial (Figura 1). Com os corpos de prova dentro das dimensões, 
extensômetros elétricos foram instalados para  medir a deformação no ensaio de 
cisalhamento. A norma utilizada para realização do ensaio de cisalhamento foi a 
norma D5379/D5379M, onde o esquema pode ser observado na Figura 2.

As duas metades do dispositivo são comprimidas pela máquina de teste enquanto 
monitora-se a força, e por meio do uso de extensômetros elétricos a resposta ao 
cisalhamento em deformação é medida.

Figura 2 - Esquema do dispositivo do teste de cisalhamento

Figura 3 - Ensaio de cisalhamento utilizando o corpo de prova com extensômetro

Em contrapartida foi necessário uma operação de acabamento nos corpos de 
prova para a montagem (lixamento para ajuste), mantendo uma pequena folga 
para permitir o posicionamento. Como o dispositivo foi fabricado de forma simples, 
uma chapa de 25 mm de espessura de aço SAE 1020 submetida ao corte a fio, 
optou-se pela inserção de outra cavidade para realizar o ensaio de cisalhamento 
também no sentido da espessura do compósito (detalhe da figura 2).
Os ensaios foram realizados tanto na direção do comprimento quanto na direção 
da espessura, ou seja, nos planos indicados por τ12 = τ 21 e τ 13 = τ 23 (Figura 4).

Figura 4 –Sistema de coordenadas do material

Resultados e Discussão
Na Figura 5 é mostrada uma comparação dos resultados deste trabalho com 
algumas referências. Nota-se, boa correlação entre os módulos de cisalhamento G12 
e G13 para o laminado 0/90. Observa-se para os resultados entre as condições de 
processamento, compósito 0/90 e o compósito 0/90 com adição de fibras picotadas 
curtas entre as lâminas, que a modificação aumentou em 49% o módulo de 
cisalhamento G12, em contrapartida, o módulo de cisalhamento G13 sofreu uma 
redução de 35%.
Na Figura 6 comparam-se os resultados para a resistência máxima ao cisalhamento. 
Nota-se, boa correlação entre as tensões máxima τ12 e τ13 para o laminado 0/90 com 
as referências, apesar da dispersão destes resultados. Os resultados entre as 
condições de processamento, compósito 0/90 e o compósito 0/90 com adição de 
fibras picotadas curtas entre as lâminas, indicam que a modificação aumentou em 
24% a tensão máxima de cisalhamento τ12, em contrapartida, a tensão máxima de 
cisalhamento τ13 sofreu uma redução de 19%.

Para o ensaio de cisalhamento foi necessário desenvolver um dispositivo que 
permitiu o encaixe dos corpos de prova na máquina universal de ensaios MTS 
para aplicação do cisalhamento na área de interesse. Neste dispositivo, a 
inovação é que os corpos de prova não precisam de um complexo sistema de 
fixação e posicionamento, utilizam-se as dimensões dos corpos de prova para 
encaixe e posterior ensaio (Figura 3). No desenvolvimento deste dispositivo, 
utilizou-se o software Abaqus para simular a concentração de tensão de 
cisalhamento provocada pela interação do corpo de prova com o dispositivo.

Figura 1 – Laminado 0/90 à esquerda e laminado 0/90 Mod. à direita
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Resultados e Discussão

Os corpos de prova foram cortados por meio de jato d’água com abrasivo (Figura 18) com as dimensões de acordo com os desenhos 

Figura 8 - Análise da seção longitudinal para o corpo de prova 0/90 com fibras curtas 
entre as camadas.

Foi evidenciado uma maior quantidade de vazios no corpo de prova sem 
modificação. Para uma melhor análise, os corpos de provas foram polidos e 
examinados no microscópio óptico. Nota-se, Figura 7, que os vazios são 
oriundos da falta de preenchimento pela matriz polimérica, e o resultado é a 
diminuição das propriedades mecânicas do compósito laminado, devido à 
falta de transferência de carga efetiva nesses pontos.

No outro compósito, os vazios não ficaram tão evidentes (Figura 8), indicando 
que o preenchimento da resina epóxi foi facilitado pela adição das fibras 
picotadas (0/90 Mod.), pois, as condições de processamento foram as 
mesmas. 

A modificação não foi efetiva no cisalhamento no sentido da espessura, 
queda no módulo de cisalhamento G13 e tensão máxima de cisalhamento τ13, 
provavelmente devido à falta de fibras curtas orientadas nessa direção e uma 
maior proporção da matriz em relação às fibras.

Conclusões
A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que com a 
utilização deste processamento o compósito apresentou uma boa distribuição 
do reforço descontínuo, entretanto apresentou uma divergência na 
compactação entre os corpos de prova. Tal diferença da quantidade e do 
tamanho dos vazios entre os compósitos fabricados influenciou os resultados 
da comparação de alguma forma, fato que deve ser considerado.
 
Ainda, baseando-se nos valores encontrados referentes aos esforços, a 
adição de fibras curtas entre as lâminas no compósito modificado aumentou o 
desempenho quanto ao módulo de cisalhamento G12 e tensão máxima de 
cisalhamento τ12. Já a adição de fibras curtas entre as lâminas no compósito 
modificado diminuiu o desempenho quanto ao módulo de cisalhamento G13 e 
tensão máxima de cisalhamento τ13.

Observou-se que os resultados para os módulos de cisalhamento G12 e G13 
apresentam boa correlação com os trabalhos utilizados como referências, 
assim como as tensões máxima τ12 e τ13 mesmo considerando a dispersão.

Os resultados obtidos levaram à conclusão de que o dispositivo e o método 
desenvolvido foram adequados para o ensaio de cisalhamento e apresentaram 
simplicidade em sua construção e utilização. 

Figura 7 - Análise da seção longitudinal para o corpo de prova 0/90.
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Figura 6 - Comparação dos resultados entre as tensões máximas de cisalhamento τ12 e τ13 

Figura 5 - Comparação dos resultados entre os módulos de cisalhamento G12 e G13
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