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Resumo
MARON, Guilherme Kurz. Estudo o comportamento mecânico de compósitos do
tipo sanduiche formados por fibra de carbono e polímeros utilizando madeira
como matriz. 2015. 38. Trabalho de conclusão de curso – Curso de Engenharia de
Materiais.
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.

Atualmente existe uma grande preocupação por parte da indústria e da
sociedade científica com a necessidade de desenvolver materiais funcionais
avançados de melhor desempenho. Normalmente as características desejadas não são
encontradas em um único constituinte e a combinação adequada dos componentes tem
levado à formatação de materiais que apresentam propriedades complementares, que
não são encontradas em uma única substância (JOSÉ, 2005). Um grande recurso
visando atender materiais com propriedades mistas e/ou específicas são os
materiais compósitos, pois com estes é possível obter-se melhor desempenho
aliando propriedades peculiares a cada grupo de material em um único composto.
Com isso, o estudo de polímeros reforçados com fibras têm aumentado. O objetivo desse
estudo foi avaliar mecanicamente compósitos de fibra de carbono laminados com
polímeros, utilizando madeira do tipo pinus elliotti como matriz de enchimento. Para fins
de comparação, foram testados dois tipos de resinas: resina epóxi e resina poliéster.
Variações nas quantidades de camadas de fibra de carbono também foram feitas, sendo
testados corpos de prova com uma e duas camadas de fibra em cada uma de suas faces,
superiores e inferiores. A laminação foi feita com a utilização da técnica de compressão
por vácuo, onde as amostras são mantidas no interior de uma bolsa de vácuo,
devidamente vedada e ligada a uma bomba de vácuo. Todas as amostras permaneceram
a vácuo por 24 horas. A avaliação, mecânica foi realizada através de estes de tração e
flexão, utilizando uma máquina de testes universal (EMIC DL-3000).
Palavras-chave: compósito laminado; fibra de carbono; resina epóxi; resina
poliéster;
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Abstract
MARON, Guilherme Kurz. Mechanical evaluation of sandwich type composites
formed of carbon fiber and polymeric resin using wood as matrix 2015. 38f. Trabalho
de
conclusão
de
curso
–
Curso
de
Engenharia
de
Materiais.
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.
There is currently a great concern by the industry and the scientific community
on the need to develop advanced functional materials for better performance, with
high sensitivity and quick responses. Usually the desired characteristics are not
found in a single constituent and combination of suitable components has led to the
formatting of materials which have complementary property, which are not found in a
single substance (JOSÉ, 2005). A great resource in order to meet materials with
mixed and specific properties are the composite materials, for in them is possible to
get a better performance, combining peculiar properties to each group of material in
a single compound. thus, the study of polymers reinforced with fibers has grown a lot
lately. The aim of this study is to evaluate mechanically a laminated composite made
of carbon fiber reinforced polymers using wood as filler. For purposes of comparison
two types of resin were tested: polyester resin and epoxy resin. Variations in the
quantities of layers of carbon fiber have also been made, test specimens being
tested with one and two layers of fiber on each of its faces, top and bottom. The
lamination was made using the vacuun bag technique where the samples are kept
inside a sealed plastic bag which is connected to a vacuum pump. All samples
remained under vacuum for 24 hours. The mechanical evaluation was performed by
a universal testing machine (EMIC DL-3000), where tensile and flexure were tested.
Keywords: laminated composite; carbon fiber; epoxy resin; polyester resin;
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1. Introdução
Atualmente existe uma grande preocupação por parte da indústria e da
sociedade científica com a necessidade de desenvolver materiais funcionais
avançados

de

melhor

desempenho,

com

alta

sensibilidade

e

rápidas

respostas. Normalmente as características desejadas não são encontradas em
um único constituinte e a combinação adequada dos componentes tem levado à
formatação de materiais que apresentam propriedades complementares, que
não são encontradas em uma única substância (JOSÉ, 2005).
Um grande recurso visando atender materiais com propriedades mistas e/ou
específicas são os materiais compósitos, pois com estes é possível obter-se
melhor desempenho aliando propriedades peculiares a cada grupo de material em
um único composto. A utilização de fibra de carbono na confecção de compósitos
laminados vem se destacando dos últimos anos, resultando em materiais mais
leves e com elevada resistência mecânica. Recentemente, uma maior atenção vem
sendo dada ao uso de polímeros reforçados com fibra de carbono (FRP – Fiber reinforced
plastic), que podem ser utilizados para reforço de estruturas. Além de fibra de carbono,
fibra de vidro e kevlar também estão sendo muito estudados.
Esses

materiais

compósitos

possuem

aplicações

em

diversas

áreas,

onde podemos citar, engenharia civil, sendo utilizadas em reforços de vigas e
lajes, recuperação de pontes e pilares. Na indústria automobilística, aplicações de
FRP na carenagem de veículos, em diferentes partes de aviões na indústria
aeronáutica, dentre outros.
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2. Objetivo
O objetivo desse trabalho foi avaliar mecanicamente, através de testes de
tração e flexão, compósitos laminados de madeira revestidos com fibra de carbono. Além
disso, a valiar e definir qual o tipo de resina mais recomendada para este uso, além de
testar diferentes quantidades de camadas de fibra de carbono nas faces das
matrizes, a fim de verificar qual possui melhor desempenho.
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3. Revisão da Literatura
3.1 Materiais Compósitos
Os materiais compósitos são materiais formados pela união de dois ou mais
componentes, que quando unidos formam um único com, propriedades distintas dos
constituintes individuais. São formados por uma fase continua (matriz) e uma fase
dispersa (reforço). São classificados de acordo com o tipo de matriz e de reforço, como
pode ser visto na figura 1 abaixo.

Figura 1: Classificação dos reforços utilizados em materiais compósitos
Fonte: AQUINO, 2003

3.2 Compósitos Sanduíche
Uma estrutura do tipo sanduíche consiste basicamente de duas placas (faces
finas) de um material resistente, intercaladas por uma camada de outro material, em
geral com resistência inferior à das placas. As faces suportam a maior parte do
carregamento no plano e também quaisquer tensões de flexão transversais.
Estruturalmente, o núcleo exerce duas funções. Primeiro, ele separa as faces e
resiste às deformações perpendiculares ao plano da face. Em segundo lugar, ele
fornece um certo grau de rigidez cisalhante ao longo dos planos que são
perpendiculares às faces (CALLISTER, 2008).
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3.3 Fibra de carbono
As fibras de carbono são, frequentemente, o tipo de reforço mais utilizado no
processamento de compósitos estruturais de matriz polimérica (DILSIZ e WIGHTMAN,
1999) Recentemente a fibra de carbono vem sendo muito aplicada em diferentes tipos
de industrias, como por exemplo, indústria automotiva, indústria aeroespacial, e de
equipamentos esportivos em geral, principalmente por apresentarem excelentes
propriedades mecânicas, resistência, baixo peso e condutividade elétrica, além da
facilidade de se associar com diferentes tipos de materiais, formando compósitos com
variadas e excelentes características.
A fibra de carbono (Figura 2) é uma fibra sintética, constituída de um grande
numero de filamentos e é produzida a partir de um componente básico chamado PAN
(Poliacrilonitrila). Esse material base sofre tratamentos que incluem carbonização,
oxidação e grafitização, formando fibras que podem ter diferentes configurações de
propriedades, dependendo do tipo de processamento que é realizado.

Figura 2: Fibra de carbono

3.4 Polímeros reforçados com fibras
A família dos compósitos de FRP resulta, sobretudo, da conjugação de fibras
continuas de reforço orgânicas ou inorgânicas, com uma resina polimérica e cargas de
enchimento, denominadas “fillers” (JUVANDES, 2002), sendo as fibras responsáveis por
elevar a resistência mecânica e a resina pela transmissão dos esforços. A matriz
polimérica tem influencia ainda na resistência a compressão, ao corte e na delaminação
das camadas do material compósito.
Alta Resistencia mecânica, baixo peso, resistência a corrosão, são propriedades
13

dos compósitos de FRP que fazem com que sejam excelentes para aplicações
estruturais. Porém, essas propriedades são diretamente dependentes de fatores como
os materiais que constituem o compósito, a orientação das fibras, quantidade de
camadas, características especificas da resina, interação entre os materiais constituintes
além da adesão e ligação entre o adesivo e a matriz.

3.5 Interface
Se tratando do desenvolvimento de materiais compósitos, a interface entre as
fases presentes tem importância extrema nas propriedades finais. Uma forte ligação na
interface fibra/matriz é importante para uma eficiente transferência da energia aplicada
sobre a matriz até as fibras, acarretando em um aumento da resistência mecânica do
material final. As fibras, responsáveis por suportarem a maior parte da carga aplicada,
são mais resistentes que a matriz. Sob a aplicação de uma tensão, a ligação fibra-matriz
cessa nas extremidades da fibra (CALLISTER, 2008). A adesão fibra/matriz nesses
materiais pode se dar por encaixe mecânico das cadeias da matriz polimérica em
rugosidades existentes na superfície da fibra, por atração eletrostática, forças de van der
Waals ou ainda pela formação de ligações químicas mais fortes (BURADOWSKI;
REZENDE, 2001)

3.6 Adesivos
Adesivos podem ser definidos como uma substância capaz de unir outros
materiais através do contato de suas faces e podem ser classificados em vários tipos.
Com relação a sua composição química, são separados em adesivos orgânicos e
inorgânicos.

3.6.1 Adesivos inorgânicos
Os adesivos inorgânicos são geralmente à base de silicatos, e proporcionam
uma ligação entre os materiais com elevada resistência mecânica, ficando difícil
diferenciar o adesivo e o cimento. Nos adesivos a ligação se dá pela desidratação do
solvente. O cimento, no entanto, é formado através de reações químicas ( Carrasco,
14

1984).

3.6.2 Adesivos orgânicos
Adesivos orgânicos são resinas poliméricas que possuem grande importância no
desenvolvimento de materiais compósitos laminados, sendo estas, responsáveis pela
adesão entre camadas do laminado, sendo o mais indicado para utilização em madeiras.
São formadas pela reação de dois componentes, a resina e o catalizador (também
chamado de endurecedor).
A quantidade de cada componente é recomendada de acordo com cada
fabricante, o que garante boas propriedades ao material. É de grande importância a
utilização da correta da proporção de resina/endurecedor, pois toda molécula do primeiro
componente deve reagir e formar uma ligação com as moléculas do segundo
componente. Podem ser classificados como adesivos termoplásticos ou adesivos
termofixos.

3.6.2.1 Adesivos termoplásticos
A característica principal dos adesivos termoplásticos é sua cura reversível.
Podem ser fundidos ou amolecidos quando é aumentada sua temperatura, tornando a
solidificar ao serem resfriadas. (FIORELLI, 2002).

3.6.2.2 Adesivos termofixos
Adesivos termofixos são aqueles que endurecem por meio de reações químicas
ativada por temperatura ou catalizadores. Dentre eles, se destacam os fenolformaldeido, ureia-formaldeido, poliuretano e epóxi e poliéster.
3.6.2.2.1 Adesivo epóxi
As resinas epóxi são resinas poliméricas termofixas bi componentes formadas
pela resina e pelo endurecedor (catalizador), que reagem entre si quando misturados, e
após determinado tempo, passam do estado liquido para o estado sólido. Elas são
15

formadas pela reação de qualquer diol de alto peso molecular com epicloridrina. As
resinas mais comuns são produzidas pela reação da epicloridrina com o bisfenol A ou
bisfenol F (HUNTSMAN, 2010) . A Figura 3 abaixo ilustra a reação da epicloridrina com
bisfenol A.

Figura 3: Reação da epocloridrina com bisfenol A na formação da resina epóxi.
Fonte: HUNTSMAN, 2010

3.6.2.2 Adesivo poliéster
Constituem uma família de polímeros de alto peso molecular, resultantes da
condensação de ácidos carboxílicos com glicóis, classificando-se como resinas
saturadas ou insaturadas, dependendo especificamente dos tipos de ácidos utilizados,
que irão caracterizar o tipo de ligação entre os átomos de carbono da cadeia molecular.
Dentre os dois tipos, a resina poliéster insaturada é a mais indicada para a fabricação de
laminados (GALVÃO, 2011).
3.6.2.2.1 Adesivo poliéster saturado.
É obtido pela reação entre um biálcool e um biácido saturado, resultando num
produto termoplástico, cuja cadeia molecular é composta apenas por simples ligação
entre os átomos de carbono, o que caracteriza a flexibilidade dos produtos obtidos com
o poliéster saturado. Pode ser utilizado com ou sem reforço, e seu emprego é bem
diverso: filmes, fibras sintéticas, plastificantes (poliméricos) e até produtos de engenharia
como tampa de tanque de combustível etc. Um exemplo é o etileno glicol tereftalato, que
é obtido pela reação do etileno glicol com o ácido tereftálico (GALVÃO, 2011).
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3.6.6.2.2 Adesivo poliéster insaturado
Resinas de poliéster insaturadas consistem basicamente de um polímero
alquídico, contendo insaturações vinílicas dissolvidas em um monômero reativo,
normalmente o monômero de estireno. É obtido pela reação entre um ácido insaturado,
um ácido saturado e um biálcool, resultando num produto termofixo, cuja cadeia
molecular é composta por simples e duplas ligações entre os átomos de carbono. É
diluído num monômero vinílico, inibido, para facilitar sua utilização. Inicialmente
encontra-se no estado líquido e após a adição de promotores transforma-se no estado
sólido, caracterizando uma estrutura termofixa irreversível. (GALVÃO, 2011). É possível
observar, na Figura (4), um esquema ilustrando as reações químicas que ocorrem na
cura do adesivo poliéster insaturado.

Figura 4: reações químicas na cura do adesivo poliester insaturado.
Fonte: GALVÃO, 2011

3.7 Ensaios mecânicos
Utilizando uma máquina de ensaios universal é possível avaliar diferentes
propriedades mecânicas dos materiais e seu comportamento frente a diversos tipos de
esforços. Dentre os principais testes, se destacam os de tração e flexão.
3.7.1 Teste de tração
Um dos testes mecânicos mais comuns de tensão-deformação é realização em
tração. Neste ensaio uma amostra é deformada, usualmente até à fratura, com carga de
tração que é aplicada uniaxialmente ao longo do eixo de uma amostra. Durante o teste,
17

a deformação é confinada a uma estreita região central, que tem uma seção reta
uniforme ao longo do seu comprimento. A amostra é montada por suas extremidades
que são colocadas dentro das garras do aparelho de teste. A máquina de teste de tração
é projetada para alongar a amostra numa taxa constante medindo continuamente e
simultaneamente a carga aplicada instantânea (com uma célula de carga) e as
resultantes elongações (usando um extensômetro). Esta amostra de teste é
permanentemente deformada e usualmente fraturada (CALLISTER, 2008).

3.7.2 Teste de flexão
O ensaio visa estudar o comportamento de um corpo de prova, simulando uma
viga bi-apoiada, por meio de um ensaio de flexão em 3 pontos ou 4 pontos. No ponto de
carregamento, a superfície de cima da amostra é colocada num estado de compressão,
enquanto que a superfície da base se encontra em tração. A tensão é calculada a partir
da espessura da amostra, do momento de flexão e do momento de inércia da seção reta.
(CALLISTER, 2008). Assim, determinaremos tensão e a deformação máxima do material
no regime elástico, rigidez e flexibilidade, energia de deformação armazenada pela
material e os raios de curvaturas (plano longitudinal e transversal). Em seguida,
chegaremos ao gráfico da força-deflexão real e teórico e o gráfico momento fletor por
deflexão e momento fletor por deformação (BEER, 1982).
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4 Metodologia
4.1 Estrutura do material compósito
Basicamente, a estrutura do material final é formada por camadas de fibra de
carbono revestindo uma matriz de madeira (tipo pinus elliotti), unidas por uma resina
polimérica, formando uma estrutura tipo sanduiche. Na figura 5 é possível ver uma
ilustração da estrutura do compósito formado.

Figura 5: Estrutura do compósito laminado.

4.2 Materiais utilizados
A madeira utilizada como matriz foi do tipo pinus elliotti. As dimensões dos corpos
de prova utilizados nos testes de flexão foram de 70mm de largura, 200mm de
comprimento e 10mm de espessura, como pode ser visto na figura 6(a) e 6(b). Os corpos
de prova para o ensaio de flexão possuem dimensões de 10x 10 x10, e podem ser visto
na figura 6(c) e 6(d). As matrizes de madeira foram cedidas pelo curso de Engenharia
Industrial Madeireira da Universidade Federal de Pelotas.

Figura 6: Corpos de prova utilizados nos ensaios de flexão (a) e (b); e nos ensaios de tração (c) e (d).
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Para a laminação, foram testados dois tipos de resinas poliméricas: resina epóxi
e resina poliéster, com a finalidade de se verificar qual possui melhor desempenho,
quando aplicada no conjunto fibra de carbono/madeira. As resinas testadas foram a epóxi
MC1152 A, da marca Epoxyfiber (figura 7(a)) e a resina poliéster foi a resina aropol
50500, da marca Comfibras (figura 7(b) ).

(a)
Figura 7: Resina poliméricas utilizadas (a) epóxi; e (b) poliéster (b)

(b)

Variações na quantidade de camadas de fibra de carbono nos corpos de prova
também foram realizadas. Foram confeccionados corpos de prova com uma e duas
camadas de fibra em cada face da matriz.
Com o intuito de se comparar os resultados, também foram submetidas aos testes,
apenas as matrizes de madeira sem revestimento. Nas tabelas 1 e 2 abaixo, pode ser
visto uma relação com os tipos de corpos de prova e suas quantidades produzidas, para
os testes de tração e flexão, respectivamente.
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Tabela 1: Relação dos tipos corpos de prova e suas quantidades para o teste de tração.

Tipo de

Tração

Corpo

Resina Poliéster

Resina Epóxi

De prova

Quantidade (un)

Quantidade (un)

Madeira sem

3

3

3

3

3

3

reforço
Madeira Revestida
uma camada
Madeira Revestida
duas camadas

Tabela 2: Relação dos tipos corpos de prova e suas quantidades para o teste de flexão.

Tipo de

Flexão

Corpo

Resina Poliéster

Resina Epóxi

De prova

Quantidade (un)

Quantidade (un)

Madeira sem

3

3

3

3

3

3

reforço
Madeira Revestida
uma camada
Madeira Revestida
duas camadas

4.3 Processo de laminação
A laminação dos corpos de prova foi feita com a utilização de compressão por
vácuo. Nesse processo, a laminação é realizada camada a camada, sendo a resina
espalhada sobre toda a superfície dos corpos de prova com o auxílio de uma espátula
de silicone. O corpo de prova após ser laminado é colocado dentro de uma bolsa de
vácuo, devidamente vedada e ligada a uma bomba de vácuo, como está mostrado na
Figura 8(a). Ao se ligar a bomba, todo o ar é retirado do interior da bolsa de vácuo,
aumentando a pressão nas faces do corpo de prova (Figura 8(b)). Todos os corpos de
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prova foram mantidos à vácuo por um período de 24 horas. Nas figuras 9(a) e 9(b) podem
ser vistas imagens do processo de laminação na confecção dos corpos de prova para os
ensaios de flexão e de tração, respectivamente. Na figura 10 estão dispostas as imagens
dos corpos de prova já laminados, depois de realizado o processo de acabamento.

(a)
(b)
Figura 8: Processo de laminação utilizando compressão por vácuo (a) e (b)

(a)

(b)

Figura 9: Processo de laminação dos corpos de prova para flexão (a); e processo de laminação para os
corpos de prova para tração (b).
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Figura 10: : Corpos de prova utilizados para ensaios de flexão (a) e (b); e corpos de prova utilizados para
ensaios de tração (c) e (d)

4.4 Ensaios mecânicos
Foram realizados testes de tração e flexão. Uma máquina de ensaios universal,
da marca EMIC, modelo DL-30000, com capacidade de 300KN foi utilizada nos testes
(Figura 11). Os testes foram realizados no curso de Engenharia Industrial Madeireira da
Universidade Federal de Pelotas.

Figura 11: Máquina de ensaios universal EMIC DL-30000
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O ensaio de flexão usado foi o estático 3 pontos (como pode ser visto na figura
12(a) e 12(b)), onde os corpos de prova foram apoiados em ambas as extremidades e
forçados por um terceiro ponto em seu centro. A norma utilizada foi a norma ASTM D143.
Na figura 12(c) e 12(d) estão as imagens dos ensaios de tração realizados.

Figura 12: Ensaio de flexão estático de 3 pontos (a) e (b); Ensaio de tracao (c) e (d)
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5 Resultados
Ensaios mecânicos foram realizados para avaliar a influência do revestimento com
fibra de carbono nas propriedades da matriz de madeira. Foram feitos ensaios de flexão
e tração em cinco diferentes grupos de corpos de prova. Os testes se decorreram em
corpos de prova de madeira pura e madeira revestida com fibra de carbono com
diferentes arranjos, variando o adesivo polimérico utilizado e a quantidade de camadas
de fibra nas faces da matriz.
A Tabela 3 exibe os resultados, em termos de força máxima e deformação no
ensaio de flexão, para as amostras de madeira pura. Os corpos de prova apresentaram
resultados semelhantes, com força máxima de aproximadamente 1120N. Também é
observado que os CP’s sofreram deformações semelhantes, variando em torno de 7 mm.
Tabela 3: Resultados obtidos no ensaio de flexão da madeira pura

Corpo de prova

Força

Deformação

– Madeira pura

máxima (N)

(mm)

CP1

972,23

6,87

CP2

1386,9

7,63

CP3

1001,38

7,08

Média

1120,37

7,19

Desvio padrão

231,45

0,39

Coeficiente de

20,6%

5,4%

Variação (%)
Os corpos de prova revestidos com uma camada de fibra de carbono laminados
com resina epóxi apresentaram maiores valores de força máxima quando comparados
com a madeira pura, sem revestimento, com valores em torno de 1600N, sendo
aproximadamente 60% superior aos valores da madeira pura, como pode ser visto na
Tabela 4. As três amostras apresentaram valores de força semelhantes, evidenciando a
boa qualidade do procedimento utilizado para realização do revestimento com a fibra de
carbono.
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Tabela 4: Resultados obtidos no ensaio de flexão da madeira revestida com uma camada de fibra e
laminada com epóxi.

Corpo de prova –

Força

Deformação

Madeira revestida

máxima (N)

(mm)

uma camada epóxi
CP1

1550,49

5,86

CP2

1634,18

9,28

CP3

1620,07

8,80

Média

1601,58

7,98

Desvio

44,80

1,85

2,79%

23,1%

padrão
Coeficiente
de Variação
(%)
Na Tabela 5 estão apresentados os valores de resistência obtidos para os corpos
de prova revestidos com duas camadas de fibra laminados com resina epóxi. É possível
verificar um aumento nos valores de força máxima e tensão nas amostras revestidas
com duas camadas quando comparados com as amostras com apenas uma camada.
Os valores de deformação também foram superiores. Este resultado era esperando, pois
houve o aumento da quantidade de fibras, que são as principais responsáveis por elevar
a resistência mecânica do compósito, como observado em outros trabalhos relatados na
literatura. Porém, é importante salientar que apenas o aumento de fibras não garante
esse aumento de resistência mecânica. Outros fatores, como por exemplo, resina
polimérica utilizada, sua quantidade e controle do processamento são igualmente
fundamentais para a obtenção de um material final de boa qualidade e segurança.
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Tabela 5: Resultados obtidos no ensaio de flexão da madeira revestida com duas camadas de fibra e
laminada com epóxi.

Corpo de prova –

Força

Deformação

Madeira revestida

máxima (N)

(mm)

CP1

1175,33

9,28

CP2

1989,60

11,38

CP3

1954,8

7,47

Desvio padrão

460,4

1,95

Coeficiente de

26,9

20,8

duas camadas epóxi

Média

Variação (%)
No grupo de corpos de prova formados por madeira revestida com duas camadas
de fibra de carbono, pode ser observada uma discrepância nos valores de força máxima
entre as amostras testadas. O CP1 apresentou um menor valor de resistência quando
comparado com os demais. Este resultado pode ser explicado pela ocorrência de uma
falha prematura no corpo de prova, causada pela presença de um ponto concentrador
de tensão no CP. Este resultado corrobora com o que foi descrito anteriormente,
mostrando na prática, a influência do processamento nas propriedades mecânicas de
materiais compósitos.
Com o intuito de se comparar os resultados, foram testados também corpos de
prova laminados com adesivo poliéster, utilizando uma e duas camadas como
revestimento em cada face da matriz de madeira. Os resultados dessas amostras são
mostrados nas Tabelas 6 e 7 abaixo.
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Tabela 6: Resultados obtidos no ensaio de flexão da madeira revestida com uma camada de fibra e
laminada com poliéster.

Corpo de prova –

Força

Deformação

Madeira revestida

máxima (N)

(mm)

CP1

1514,76

9,99

CP2

1797,78

8,58

CP3

2080,8

7,78

Média

1797.78

8,78

Desvio padrão

283,02

1,11

Coeficiente de

15,7

12,6

uma camada poliéster

Variação (%)

Tabela 7: Resultados obtidos no ensaio de flexão da madeira revestida com duas camadas de fibra e
laminada com poliéster.

Corpo de prova –

Força

Deformação

Madeira revestida duas

máxima (N)

(mm)

CP1

1577,76

8,14

CP2

1681,19

8,29

CP3

1359,51

8,34

Média

1539,51

8,25

Desvio padrão

164,17

0,10

Coeficiente de Variação

10,6

1,21

camadas poliéster

(%)
Os resultados obtidos para as amostras laminadas com resina poliéster foram
semelhantes aos apresentados pela resina epóxi. Os gráficos da Figura 13 abaixo, exibe
os valores de aumento de força máxima média dos laminados comparados com a
madeira pura.
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Figura 13: Força máxima media na flexão para todos os grupos de corpos de prova testados

A Figura 19 apresenta os resultados já vistos na figura 18, em termos de
porcentagem

de

aumento

de

resistência,

mostrando

a

maior

eficiência das amostras laminadas com poliéster e revestidas com uma camada de
fibra. Pode se verificar que o aumento para este grupo foi de 60%, quando
comparada com a madeira pura.

Figura 14: Aumento na resistência mecânica para todos os grupos testados comparados com a madeira
pura

Após a análise de todos os resultados dos ensaios de flexão, pode-se
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perceber que a fibra de carbono não possui uma grande influência nos resultados. É
visto na literatura que a fibra de carbono possui excelentes propriedades no sentido
da tração. Quando em conjunto com outros materiais resulta em uma grande
melhora nos valores de força máxima de ruptura nesse sentido. Na flexão, ocorre
um aumento nos valores de força, porém, o aumento ocorre em menor escala. Na
flexão, o corpo de prova quando ensaiado, em sua face superior, sofre uma tensão
de compressão, e a utilização da fibra de carbono não influencia consideravelmente
nos resultados. Na face inferior, o corpo de prova sofre um esforço de tração, e a
utilização da fibra de carbono resulta em um aumento nos valores de força, o que
pode ser visto nos resultados obtidos nesse estudo.

5.2 Ensaio de Tração
Na Tabela 8 podem ser vistos os valores dos três corpos de prova de
madeira pura testados para tração. Pode-se perceber que os três CP’s se mostraram
muito parecidos tanto com relação à força suportada, cerca de aproximadamente 2500
N, como na deformação sofrida, sendo aproximadamente 1,5mm.
Tabela 8: Resultados obtidos no ensaio de tração da madeira pura.

Corpo de prova

Força

Deformação

– Madeira pura

máxima (N)

(mm)

CP1

2330

1,5881

CP2

2495,7

1,4799

CP3

2495,7

1,4942

Média

2440,4

1,5207

Desvio padrão

95,6

0,0587

Coeficiente de

3,91

3,28

Variação (%)
As amostras revestidas com uma e duas camadas de fibra de carbono e
laminadas com adesivo epóxi apresentaram uma melhora considerável nos valores
de força máxima de tração, quando comparados com a madeira pura, como pode
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ser visto nas Tabelas 9 e 10.
Tabela 9: Resultados obtidos no ensaio de tração da madeira revestida com uma camada de fibra e
laminada com epóxi.

Corpo de prova –

Força

Deformaç

Madeira revestida

máxima (N)

ão (mm)

CP1

4421,9

1,71

CP2

5840,5

1,87

CP3

5281,3

1,81

Média

5181,23

1,79

Desvio padrão

714,57

0,08

Coeficiente de

13,7

4,46

uma camada epóxi

Variação (%)

Tabela 10: Resultados obtidos no ensaio de tração da madeira revestida com duas camadas de fibra e
laminada com epóxi.

Corpo de prova –

Força

Deformação

Madeira revestida

máxima(N)

(mm)

CP1

9351

2,81

CP2

7290,2

1,72

CP3

10262

2,86

Média

8967,7

2,46

Desvio padrão

1522,5

0,64

Coeficiente de

16,9
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duas camadas epóxi

Variação (%)
Ao contrário do que foi visto nos gráficos dos ensaios de flexão, para tração,
todos os corpos de prova laminados com epóxi apresentaram um padrão para uma
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camada e duas camadas de fibra, indicando que a adesão das camadas na fibra de
madeira foi boa. É visto também um aumento considerável nos valores de força nas
amostras compostas por duas camadas de fibra.
Como realizado para os ensaios de flexão, amostras laminadas com resina
poliéster também foram testadas para tração. Os corpos de prova laminados com
resina poliéster apresentaram resultados semelhantes aos laminados com o adesivo
epóxi, tanto nos valores de força máxima e deformação. Os resultados obtidos estão
expostos nas Tabelas 11 e 12.
Tabela 11: Resultados obtidos no ensaio de flexão da madeira revestida com uma camada de fibra e
laminada com poliéster.

Corpo de prova –

Força

Deformação

Madeira revestida

máxima (N)

(mm)

CP1

4763,5

1,5345

CP2

5281,3

1,7234

CP3

4587,5

1,6129

Média

4877,4

1,6236

Desvio padrão

360,6

0,0949

Coeficiente de

7,4

5,5

uma camada poliéster

Variação (%)
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Tabela 12: Resultados obtidos no ensaio de flexão da madeira revestida com duas camadas de fibra e
laminada com poliéster.

Corpo de prova –

Força

Deformação

Madeira revestida Duas

máxima (N)

(mm)

CP1

7756,2

3,16

CP2

7549.1

2,44

CP3

10583

2,47

Média

8629,43

2,69

Desvio padrão

1695

0,40

Coeficiente de Variação

19,6

14,8

camadas poliéster

(%)

Nas Figuras 15 e 16 abaixo, estão presentes nos gráficos, os valores de
forças máximas médias de tração de todos os grupos e os valores percentuais do
aumento da força máxima de tração comparados com a madeira, respectivamente.

Figura 15: Forca máxima media na tração para todos os grupos testados
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Figura 16: Aumento na resistência a tração para todos os grupos testados comparados com a madeira
pura

Analisando o gráfico da figura 25, é possível perceber o grande aumento na
resistência à tração em todos os grupos de amostras revestidas com fibra de
carbono. Pode ser visto também que a combinação que apresentou melhor
desempenho foi epóxi laminada com duas camadas de fibra, apresentando cerca de
9000N de força máxima. Como foi visto nos ensaios de flexão, há uma grande
semelhança entre os valores da resina epóxi e poliéster, tanto para uma como para
duas camadas de fibra de carbono.
Na figura 25, também pode se observar um comportamento diferente do que
foi visto na flexão, nas amostras tracionadas, o aumento de camadas de fibra de
carbono revestindo a matriz de madeira resulta em um grande aumento na
resistência mecânica para as duas resinas testadas.
No gráfico da figura 26 é mostrado esse aumento relatado acima. É visto que
as

amostras

revestidas

por

duas

camadas

mostram

um

aumento

de

aproximadamente 160%, quando comparadas com as revestidas com uma camada
de fibra. Quando comparado com a madeira pura, esse valor é ainda maior,
chegando a 270% para os corpos de prova laminados com epóxi e duas camadas
de fibra.
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6. Conclusão
Através do estudo realizado, pode-se perceber que os FRP’s (fibras
reforçadas com polímeros) são materiais que possuem um grande potencial de
aplicação, por apresentarem excelentes propriedades mecânicas aliadas a outras
importantes características, como por exemplo, baixo peso, facilidade de moldagem,
estabilidade, e simples processo de confecção.
Um comportamento importante que foi visto no desenvolvimento deste
estudo é que o revestimento da madeira com fibra de carbono resulta em materiais
mais estáveis e confiáveis mecanicamente, pois além de elevar sua resistência
mecânica, tanto para tração, como para flexão, forma materiais que sofrem taxas de
deformações mais estáveis quando estão sendo submetidos a altas tensões . Tal
comportamento foi visto nas curvas dos gráficos força x deformação para todos os
grupos de amostras testadas.
Por fim, após todos os testes concluídos, é visto que o grupo de amostras que
possui melhor desempenho é o grupo formado por corpos de prova laminados com
resina epóxi e revestidos com duas camadas de fibra de carbono. Apesar desde
grupo não ter apresentado os melhores resultados para os testes de flexão, o maior
desempenho na tração, sua maior facilidade no manuseio e confecção de amostras
e sua menor viscosidade, o que resulta em maior molhamento da superfícies que
entram em contato, faz com que este seja o mais apropriado para a utilização em
conjunto com a madeira testada.
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7. Sugestões para estudos futuros
Através

deste

estudo

realizado,

foi

visto

uma

grande

melhora

nas

propriedades mecânicas da madeira, além de formar materiais mais confiáveis
mecanicamente. Existem variações a serem realizadas nesse material, variações
que possuem grande potencial de melhora em diferentes características e
propriedades, como por exemplo, uma modificação na resina polimérica, com a
adição de diferentes partículas, que tendem a influenciar na abrasividade, adesão de
camadas e resistência mecânica.
Outra possível variação a ser realizada é a utilização de fibra de vidro, entre
as camadas de fibra e madeira, modificação que influenciaria nas características de
isolamento térmico.
Testes mecânicos de compressão e dureza, testes de densidade e influencia
a umidade também são testes que podem ser realizados, a fim de se obter uma
caracterização mais completa do material final.
Por fim, uma alteração na matriz de madeira, com a utilização de um
revestimento desta com uma resina que é formada à base de lignina, que influencia
na resistência a degradação da madeira pura se torna uma alternativa interessante para
melhorar o comportamento mecânico e duração destes tipos de compósitos.
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