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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo a 

análise do comportamento mecânico para uma futura 

substituição de um componente da suspenção traseira 

em material ferroso para material compósito de fibra de 

carbono. Para essa condição, os corpos de prova de fibra 

de carbono na forma de tecido e resina epóxi foram 

configurados 0°/90°, a fim de caracterizar os valores de 

resistência e módulo de elasticidade dos corpos de 

prova. Foram realizados ensaios de torção, compressão 

e flexão três pontos, visando à viabilidade do estudo. 

 

1. Introdução 
Materiais compósitos é a combinação do nível 

macroscópico, pelo menos, duas fases distintas 

denominadas de matriz e reforço, os compósitos com 

reforços contínuos apresentam um desempenho 

estrutural, considerando-se a resistência e a rigidez 

específica. Esses materiais possuem uma resistência em 

inúmeros tipos de corrosão, e se comparado às ligas 

metálicas estruturais são bem mais leves (por fatores 

superiores a até quatro vezes).  

 A boa adesão fibra-matriz é obtida pelo processo de 

silanização. Este método consiste na interdifusão entre a 

fase dispersa (fibras) e a matriz, como a resina epóxi, do 

compósito, garantindo a melhor adesão entre as 

mesmas. O Silano é um polímero compatibilizador com 

facilidade de ligação com moléculas de carbono, 

promovendo a difusão entre as duas fases [1]. 

 

2. Metodologia 
  O dimensionamento dos corpos de prova de matriz 

polimérica foi baseado na espessura dos braços de 

suspensão atuais. Através do software ANSYS® foram 

analisados os esforços solicitantes no componente em 

material ferroso. Com essa informação foram realizados 

os testes de torção, flexão e compressão, para identificar 

a resistência do compósito. 

A produção dos corpos de prova iniciou-se pelo 

corte dos tecidos, os mesmos foram imersos no silano 

durante 1 hora, após a secagem a laminação manual 

com resina epóxi foi iniciada. A laminação das camadas 

com tecido de carbono foi efetuada nas na configuração 

0°/90°. 

Tabela1 – Especificações dos ensaios [2]. 

Torção
200 x 25 x 

1,35
Torquímetro ASTM D790

Compressão
155 x 25 x 

15
MTS - 810 ASTM D695

Flexão
240 x 50 x 

15
MTS - 810 ASTM E855 

Dimensões 

(mm)
Ensaio NormasEquipamento

 

3. Resultados 
Torção: O ensaios realizados obteve um valor 

médio de 2,65 ±0,044 GPa. 

 
Figura 1 – Gráfico obtido no ensaio de torção. 

 

Compressão: O ensaio de compressão teve eficiência 

de 63% em relação a norma ASTM695. 

 
Figura 2 – Gráfico obtido no ensaio de compressão. 

 

Flexão. O material apresentou módulo de elasticidade 

de valor médio igual a 34 ± 2,63 GPa. 

 
Figura 3 – Gráfico obtido no ensaio de flexão. 

 

4. Conclusões 
         Os resultados obtidos até o momento mostram que  

as falhas da grande maioria dos corpos de prova foram 

devido a tração na fibra. Também pôde observar que os 

corpos de prova com delaminação das lâminas internas 

e externas, tiveram seus valores limites de escoamento e 

de resistência, reduzidos. 
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