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Resumo: Este trabalho visa caracterizar as 

propriedades mecânicas de tubos compósitos carbono-

epóxi, através de ensaio de flexão de três pontos, para 

orientações [0/90] e [45/-45] e obter módulo de 

elasticidade e resistência na flexão. A partir destes 

resultados pode-se prever as respostas mediante a 

solicitações reais, em componentes estruturais de uma 

aeronave cargueira rádio controlada, como longarina e 

tail boom, além de obter os mecanismos de fratura do 

material e os índices de falha. 

 

1. Introdução 
Materiais compósitos demonstram ótima eficiência 

estrutural, ou seja, altos módulos de resistência, e baixo 

peso específico, sendo componentes fundamentais no 

setor aeronáutico.  Atualmente há projetos de aeronaves 

com 50% em peso em materiais compósitos [1]. Porém 

o seu uso deve ser com cautela, já que a segurança é 

requisito fundamental. O comportamento mecânico 

destes quanto à flexão depende de uma série de fatores e 

os mecanismos de dano de um material compósito 

formado por fibras são complexos, dependendo da 

escala de análise: micro-escala, meso-escala ou macro-

escala. Portanto, são necessários estudos e análises mais 

detalhadas. Além disso, devem satisfazer as normas 

aeronáuticas, quando aplicado em peças estruturais. 

 

2. Metodologia 
Foram laminados 10 corpos de prova, sendo 7 na 

configuração -45°/45° e 3 0/90°, através de tecido 

bidirecional e resina epóxi, resina AR-260 e catalisador 

AH-260 (Barracuda®) na proporção de ¾ de resina e ¼ 

de endurecedor. Todos os tubos apresentavam diâmetros 

internos e externos 25,4 mm e 28 mm respectivamente. 

Então, realizou-se o ensaio de flexão de três pontos 

na máquina universal de ensaios Instron 5567. Apesar 

de não ter procedimento padrão para tubos, sendo o 

ensaio de flexão de três pontos destinado a corpos de 

prova planos, as diretrizes da norma ASTM D-790 [2] 

foram adotadas. Esta metodologia pode ser adotada, 

desde que os tubos sejam longos o suficiente para não 

falhar por cisalhamento [3]. Para tal, utilizou-se a 

relação comprimento:espessura de 60:1 e velocidade de 

ensaio de 13,88 mm/min.  

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 1 – Ensaio de flexão de três pontos 

A partir da análise da linha elástica e diagrama de 

momento fletor é possível calcular o módulo de 

elasticidade (E) e a tensão máxima (σmáx) [4]: 
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3. Resultados experimentais 
Os resultados do comportamento dos corpos de 

prova foram plotados em um gráfico tensão deformação, 

representados na figura 2.  

 
Figura 2 – Gráfico tensão deformação 

 

Nos primeiros instantes os tubos demonstraram 

regime linear elástico. As primeiras fraturas apareceram 

pelo esmagamento no local de contato do nariz de carga, 

pois é o ponto onde se concentra maior tensão devido a 

pequena área de contato, ponto de momento máximo e 

baixa resistência a compressão circunferencial, devido a 

sua pequena espessura. O que levou ao cisalhamento 

das paredes do tubo.  

 

 
                    Figura 3- Fratura durante ensaio. 
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Na orientação 45°/-45°, houve propagação da 

trinca acompanhando o sentido da fibra, ou seja, a 45°, 

cisalhando as fibras, figura 4. Na região superior do 

tubo além do esmagamento, houve flambagem, devido a 

compressão. Na região tracionada não houve falha. Para 

facilitar a visualização foi feita uma linha tracejada em 

vermelho paralela a trinca.  

 

 
               Figura 4 – Tubo 45°/-45° após ensaio 

 

Na orientação 0/90°, obteve o mesmo 

comportamento, porém com a propagação das trincas na 

direção transversal, figura 5. Além disso, esta gramatura 

obteve maiores limites de resistência que a 45°/-45°.  

 

 

  

 

 

 

 

 

            

                  Figura 5 - Tubo 0/90° após ensaio.                          

 

Apesar do comportamento frágil do material ser 

esperado, os tubos não falharam mediante a flexão, 

antes disto houve esmagamento e cisalhamento, mesmo 

tendo sido adotado a maior relação 

comprimento:espessura recomendada por norma. Os 

efeitos do cisalhamento provocado pelo nariz de carga 

podem reduzir seriamente o módulo de elasticidade [2]. 

Portanto optou-se por não utilizar estes dados para a 

obter as propriedades mecânicas dos tubos. 

 

4. Conclusões 
O processo de laminação obteve bons resultados. 

Os tubos apresentaram uniformidade de espessura. No 

local das fraturas não foi encontrado existência de 

vazios internos (fibra/resina). Que terão uma analisa 

mais profunda através do M.E.V.  

 Para caracterização mecânica do material, o 

estudo será prosseguido buscando alternativas para 

evitar a falha prematura, como aumentar o comprimento 

dos corpos de prova, minimizar a velocidade de ensaio e 

suportes adaptados nos apoios e nariz de carga.  
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