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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte
dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Materiais.
Estudo numérico do comportamento em flexão de tubos fabricados em material
compósito através da técnica de enrolamento filamentar.
Daniel Barboza Ferreira
Março/2010

Orientadores: Fernando Luiz Bastian

Theodoro Antoun Netto
Curso: Engenharia de Materiais.
A utilização de aços de grau API acima do X70 se torna cada vez mais dramática, a
partir do momento que estes aços possuem sérios problemas relativos à sua
soldabilidade e tenacidade à fratura, de modo que têm sua confiabilidade reduzida.
Materiais compósitos têm sido usados como reparo, mas não como material de
fabricação ou de reforço estrutural. Apresentam a grande vantagem de possibilitarem o
projeto de suas propriedades, como não ocorre com nenhuma outra classe de materiais.
Sabidamente, estes materiais apresentam ótimas propriedades mecânicas específicas, o
que pode propiciar grandes reduções de peso nas estruturas. As restrições quanto ao
peso estrutural são marcantes quando se trata da fabricação de risers. Os métodos mais
importantes de lançamento de risers, como o método de Reel-Lay, S-Lay e J-Lay
envolvem expressivas deformações por flexão no processo. Sendo assim, é fundamental
avaliar o comportamento em flexão de tubos compósitos. O presente trabalho foi
conduzido através do uso do método de elementos finitos para a avaliação do
comportamento de tubos compósitos fabricados pela técnica de enrolamento filamentar
submetidos à flexão. Para tal, foi utilizado o software Abaqus®. O material utilizado é
um compósito de resina epóxi e fibra de vidro do tipo S2. Foram obtidas curvas de
Momento X Curvatura para quatro espessuras diferentes e seis ângulos de enrolamento
das camadas helicoidais. A falha dos tubos foi analisada.

Palavra chave: Materiais Compósitos, Enrolamento Filamentar, Método de Elementos
Finitos, MEF, Tubos em Flexão, Momento, Curvatura.
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Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment of
the requirements for the degree of Materials Engineer.
NUMERICAL STUDY OF BENDING BEHAVIOR OF COMPOSITE TUBES
MANUFACTURED THROUGH FILAMENT WINDING TECHNIC.
Daniel Barboza Ferreira
March/2008

Advisor: Fernando Luiz Bastian
Theodoro Antoun Netto

Course: Materials Engineering
The use of steel grade above API X70 becomes increasingly dramatic, since these steels
have serious problems related to its weldability and fracture toughness, so that they
have reduced reliability. Composite materials have been used as repair, but not as
material for manufacturing or structural reinforcement. They have the great advantage
of allowing the tailoring of their properties, as it doesn’t occur with any other class of
materials. It is known that these materials present excellent specific mechanical
properties, which can provide large reductions in weight of the structures. The
restrictions on the structural weight are remarkable when it comes to manufacturing
risers. The most important methods of laying risers, as the method of Reel-Lay, S-Lay
and J-Lay involve significant deformation by bending in the process. Therefore, it is
essential to evaluate the bending behavior of composite tubes. This work was conducted
by using the finite element method to evaluate the behavior of composite tubes
manufactured by filament winding subjected to bending. To this end, were used the
software Abaqus ®. The material used is a composite made of epoxy resin and S2- type
fiberglass. Moment X Curvature curves were obtained for four different thicknesses and
six different angles of layers of helical winding. The failure of the tubes was analyzed.

Keyword: composite materials, filament winding, Finite Element Method, FEM, Tubes
Bending, Moment, Curvature.
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1. Introdução
A aplicação de aços como material de construção de risers de petróleo vem encontrando
cada vez mais dificuldades, conforme as especificações se tornam mais exigentes. O
aumento da resistência mecânica dos aços possibilita a redução de espessura da parede
dos risers e, ao mesmo tempo, permite o aumento da pressão de bombeamento. Isto traz
significativos aumentos da produtividade e economia de material em sua fabricação. No
entanto, a utilização de aços de grau API acima do X70 se torna cada vez mais
dramática, a partir do momento que estes aços possuem sérios problemas relativos à sua
soldabilidade e tenacidade à fratura, de modo que têm sua confiabilidade reduzida. [1]
Esta dificuldade relativa ao material não é exclusividade dos risers. Ela é comum em
diversas áreas de aplicações de alta tecnologia e alto desempenho, desde materiais
semicondutores para a fabricação de computadores, passando pelos materiais de
construção de foguetes e espaçonaves até componentes de carros de corrida. Os
materiais para tais aplicações precisam oferecer ótimas propriedades bastante
específicas.
Materiais compósitos têm sido usados como reparo, mas não como material de
fabricação ou de reforço estrutural. No entanto, também são materiais mais complexos
de serem aplicados por não serem isotrópicos. [1]
Por outro lado, ostentam a grande vantagem de serem materiais projetáveis, como não
ocorre com nenhuma outra classe de materiais. Sabidamente, estes materiais apresentam
ótimas propriedades mecânicas específicas, o que pode propiciar grandes reduções de
peso nas estruturas. A maior leveza é crucial no desenvolvimento de aviões, onde os
materiais compósitos já ganham uso, por exemplo, através do GLARE, que é um
laminado fibra-metal que exibe excelentes propriedades mecânicas e um baixo peso
estrutural.
As restrições quanto ao peso estrutural também são marcantes quando se trata da
fabricação de risers. As profundidades de perfuração de poços se tornam maiores a cada
dia, exigindo a utilização de maiores comprimentos de risers, o que implica diretamente
em um grande ganho de peso na estrutura. Isto ocorre a tal ponto que o peso próprio dos
risers se torna fator limitante na sua construção. Neste ponto, a redução de peso possível
1

de se obter com a utilização de materiais compósitos em sua fabricação ou no reforço da
estrutura pode se tornar a solução para este desafio.
Existem ainda outras vantagens significativas no uso de compósitos, como a ausência de
corrosão (como, por exemplo, no uso de compósitos de matriz polimérica) e seu
comportamento superior em fadiga. No entanto, ainda são necessários estudos relativos
às propriedades higrotérmicas destes materiais.
Os métodos mais importantes de lançamento de risers, como o método de Reel-Lay, SLay e J-Lay envolvem expressivas deformações por flexão no processo. Sendo assim, é
fundamental avaliar o comportamento em flexão destes tubos.
O presente trabalho foi conduzido através do uso do método de elementos finitos para a
avaliação do comportamento de tubos compósitos fabricados pela técnica de
enrolamento filamentar submetidos à flexão. Para tal, foi utilizado o software Abaqus®.
O material utilizado é um compósito de resina epóxi e fibra de vidro do tipo S2.

2. Revisão bibliográfica

2.1 Risers e métodos de lançamento
2.1.1 Tipos de plataforma

Ao longo do último século, a crescente demanda energética vem levando à necessidade
de extração de petróleo em profundidades cada vez maiores. Juntamente com a
tendência de extração em maiores lâminas d’água, novas tecnologias foram sendo
desenvolvidas, assim como diferentes tipos de plataforma (figura 1).
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Figura 1.

Camadas de extração de petróleo e Plataformas brasileiras. [2]

Inicialmente foram utilizadas plataformas fixas, desenvolvida nas décadas de 30 a 50.
Até hoje plataformas similares são utilizadas em lâminas d’água de até 400 metros de
profundidade. [1] A perfuração e extração em águas mais profundas requer a utilização
de plataformas flutuantes. Um exemplo bastante atual é a descoberta de petróleo na
camada pré-sal, demandando novas tecnologias que possibilitem a extração em
profundidades tão grandes quanto 7.000 metros. Isto representa a possibilidade de
aumentar em até 50% a produção de petróleo da Petrobrás, além de mudar o perfil das
reservas Brasileiras, já que as jazidas do pré-sal contêm petróleo leve. [2]
Complexidades vão surgindo à medida que a profundidade de extração aumenta, devido
às pressões, carregamentos e cargas hidrodinâmicas cada vez maiores. A utilização de
plataformas fixas nessas situações extremas aumentaria exponencialmente o custo da
exploração, por isso o emprego de plataformas flutuantes. [1]
Plataformas fixas repousam sobre o solo marinho e são apropriadas para locais de até
400 metros de profundidades. Possuem a grande vantagem de serem extremamente
estáveis mesmo sob condições adversas do mar. A árvore de natal (conjunto de válvulas
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que controlam a extração) e as unidades de processamento e produção encontram-se
sobre a plataforma. Podem ser do tipo auto-eleváveis, jaqueta e torre-complacente. [3]
As plataformas auto-eleváveis (Jack-ups), foram utilizadas inicialmente no Brasil para
produção em águas de até 130 metros de profundidade. Por não possuírem unidade de
armazenamento, torna-se necessário a exportação imediata do petróleo extraído. Isto é
feito através de pipelines ou de navios que funcionam como reservatório. [3]
A figura 2 ilustra este tipo de plataforma, constituída basicamente por uma balsa com
“pernas” de aço que tocam o solo marinho. A plataforma ergue-se mecanicamente ou
hidraulicamente acima do nível do mar até uma distância segura das ondas. Esta
permanece fixa durante a produção, mas a habilidade de se elevar lhe confere a
capacidade de ser transportada para outros locais. [4]

Figura 2.

Plataformas auto-eleváveis. [2]

Plataformas do tipo jaqueta (Steel Jacket) consistem em uma base larga me metal,
fixada com estacas ao solo marinho. O peso da estrutura limita a utilização deste tipo de
plataforma para profundidades de até 400 metros (figura 3). [4]

4

Figura 3.

Plataformas tipo jaqueta. [2]

Plataformas de torre complacente assemelham-se à plataforma em jaqueta, no entanto, a
largura da sua base no leito marinho aproxima-se das dimensões do topo, de forma que,
em função do menor peso da estrutura, é possível utilizá-las em profundidades de até
550 metros. Em alguns casos, podem-se utilizar sistemas auxiliares de ancoragem
(figura 4). [5]

Figura 4.

Plataforma de Torre Complacente. [6]
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Plataformas flutuantes permitem movimentos relativos entre o solo marinho e a
plataforma. Elas realizam o processamento e a estocagem do petróleo extraído. Podem
ser dos tipos semi-submersíveis, Floating, Production, Storage and Offloading (FPSO),
Spar-Buoy e de pernas tensionadas (“Tension- Leg Plataforms” – TLP). [3]
As plataformas semi-submersíveis podem ser empregadas tanto na perfuração quanto na
produção de petróleo (figura 5). Fazem uso de flutuadores submarinos capazes de
alterar a altura da plataforma em relação ao nível do mar. Isto é conseguido através do
bombeamento de água para dentro ou fora dos tanques dos flutuadores, mudando o
lastro. Estas plataformas permanecem estacionadas em um local de produção
tipicamente por vinte anos. Existem ainda as plataformas semi-submersíveis para
perfuração, geralmente denominadas de Mobile Offshore Drilling Unit (MODU). [3]

Figura 5.

Plataformas semi-submersíveis. [2]

As plataformas semi-submersíveis necessitam de um sistema de posicionamento
dinâmico ou ancoragem que sejam capazes mantê-las devidamente posicionadas perante
as ações do vento e das ondas. [4]
Os navios plataforma, FPSO, são unidades estacionárias (figura 6). Possuem planta de
processo e armazenam o petróleo até haja necessidade de exportá-lo para o navio
aliviador, responsável pelo transporte até o continente. Este tipo de plataforma pode ser
utilizado em profundidades em torno de 2000m. A profundidade possível varia com o
tipo de amarração. [4]
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Figura 6.

Plataforma FPSO. [2]

As plataformas do tipo TLP são ancoradas ao solo marinho através de estruturas
tubulares que atuam como tendões (figura 7). O excesso de flutuabilidade da plataforma
impõe tensões trativas aos tendões. Isto diminui significativamente os movimentos da
plataforma, de maneira que seus processos de produção assemelham-se aos das
plataformas fixas. [3]

Figura 7.

Plataforma TLP. [6]
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Plataformas Spar-Buoy possuem estruturas cilíndricas treliçadas ou fechadas com
comprimento muito maior que o diâmetro que atuam como flutuadores (figura 8). Ela é
ancorada ao solo marinho através de amarrações convencionais, e de modo similar ao
que acontece nas TLPs, terminam por reduzir drasticamente os movimentos da
plataforma. [4]

Figura 8.

Plataforma Spar-Buoy. [6]

2.1.2 Tipos de risers

Risers são tubos utilizados para a exploração e transporte do petróleo desde o
reservatório até a plataforma. De acordo com a norma API RP 2RD, os risers podem ser
classificados segundo sua finalidade, material empregado em sua fabricação e quanto à
configuração geométrica. [1]
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Quanto à finalidade:
•

Risers de perfuração – geralmente são fabricados em aço e são utilizados para guiar
e proteger a coluna de perfuração. Além disto, permitem o fluxo da lama
proveniente da perfuração até a plataforma. [3]

•

Risers de completação – são utilizados nas operações de completação do poço.
Podem ser risers flexíveis ou rígidos. [3]

•

Risers de produção – são responsáveis por conduzir o petróleo proveniente do poço
até a plataforma. Podem ser rígidos, instalados verticalmente ou em catenária; ou
flexíveis instalados em catenária. [3]

•

Risers de Injeção – injetam água ou gás de volta no poço para auxiliar a produção de
petróleo. [3]

•

Risers de exportação – responsáveis por exportar a produção de petróleo para outra
unidade, marítima ou terrestre. [3]

Quanto à constituição:
•

Risers rígidos – normalmente são fabricados em aço, mas também podem ser
produzidos em titânio ou compósito (figura 9). [3]

Figura 9.

Risers Rígidos. [7]
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•

Risers Flexíveis – são fabricados com diversas camadas de diferentes materiais.
Cada camada possui funções específicas (figura 10). O conjunto como um todo é
bem flexível. Estes risers têm sido muito utilizados, no entanto, não são apropriados
para aplicações em lâminas d’água maiores que 2000 metros. [3]

Figura 10.

•

Risers Flexíveis. Risers sendo recolhidos em uma plataforma FPSO. [7]

Risers Híbridos – um riser rígido é acoplado ao ponto de produção no solo marinho.
Na parte superior deste riser rígido, encontram-se bóias que geram tensões trativas
(figura 11). Ligado a esta ponta, ficam risers flexíveis, que fazem ligação com a
plataforma. [3]

Figura 11.

Risers híbridos – sistema híbrido de risers com bóia intermediária. [8]
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Quanto à configuração:
•

Para risers flexíveis são possíveis as configurações catenária livre e catenária
complexa (lazy- S, steep-S, lazy-wave e steep-wave). Já os risers rígidos podem
apresentar as configurações de riser tensionado no topo (Top Tensioned Riser TTR) e Single Offset Riser, além das configurações possíveis para as linhas
flexíveis. Existe ainda uma configuração denominada Riser Tower, considerada
como típica de risers híbridos. Estas configurações podem ser mais bem
visualizadas na figura 12. [3]

Figura 12.

Diversos tipos de configurações de risers. [9]

2.1.3

Métodos de instalação

A extração de petróleo implica na utilização de risers de tamanhos que variam desde
dezenas de metros a quilômetros de extensão. De fato, dependendo da configuração do
riser, este pode ter um comprimento que equivale ao dobro da lâmina d’água. Sendo
assim, torna-se importante analisar os métodos de instalação de risers. Alguns métodos
são abordados a seguir.
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No método S-lay, a embarcação de lançamento possui em seu convés uma instalação de
montagem de riser provida de uma linha de soldagem que inclui operações de
alinhamento, ensaios radiográficos e reparo de solda (figura 13). Conforme a
embarcação se move lentamente para frente, o riser é lançado pela popa. Isto possibilita
um lançamento contínuo. No entanto, limitações relativas ao peso, tamanho e
deformações restringem o uso deste método a águas rasas de até 100 metros de
profundidade. [1]

Figura 13.

Esquema de lançamento de dutos rígidos pelo método S-lay [10] e foto
[11].

O método J-Lay permite o lançamento de risers em águas profundas (figura 14). A
embarcação é provida de uma coluna vertical semelhante às colunas de perfuração, onde
é realizada a soldagem dos trechos de riser conforme ele desce. Esta configuração não
permite um lançamento contínuo. [1]

Figura 14.

Esquema de lançamento de dutos pelo método J-Lay [10] e foto [11].

12

No método de arraste, o riser é transportado já montado e rebocadores o arrastam pelas
pontas até o local de instalação (figura 15). Podem-se utilizar flutuadores para auxiliar o
transporte. Exatamente por ser levado já montado, existe uma limitação quanto ao seu
tamanho. [1]

Figura 15.

Esquema de lançamento de duto – Método de arraste. [1]

No método de Reel-Lay, o duto também é transportado já montado enrolado a um
carretel (figura 16). Ao se desenrolar, o riser é lançado. Esta técnica é muito utilizada no
lançamento de dutos flexíveis. O lançamento de dutos rígidos também pode ser
realizado desta maneira. Esta técnica permite altas velocidades de lançamento contínuo
de risers em águas profundas ou rasas. [1]

Figura 16.

Embarcação [12] e esquema de armazenagem de risers [11] no método
Reel-Lay.
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O método de Reel-Lay representa uma das importantes motivações do presente trabalho.
Principalmente em se tratando de risers rígidos, deve-se voltar atenção para
possibilidade de ocorrência de danos durante o enrolamento no carretel. Este dano pode
comprometer severamente a vida em fadiga do riser. A presença de uma “pré-trinca”
originária da deformação excessiva durante o processo de enrolamento pode suprimir a
etapa de iniciação da trinca de fadiga, abreviando a vida útil do riser, já que esta etapa
geralmente constitui uma grande parte da vida em fadiga do material.

2.1.4

Tubos em dobramento e enrolamento em carretéis

O dobramento de tubos é um assunto estudado há muitos anos e pode apresentar
algumas dificuldades que fogem à trivialidade. A utilização de materiais de maior
resistência possibilitou o uso de tubos com paredes menos espessas, no entanto, esta
diminuição de espessura trouxe consigo complicações relativas a modos de falha
específicos associados às flambagens localizadas que podem acarretar em rápida perda
de rigidez estrutural. [13]
Os tipos de flambagem de tubos submetidos a carregamentos compressivos axiais
podem ser divididos em modo diamante e modo barril. Tubos submetidos à flexão
sofrem flambagens nas regiões compressivas que são similares a estes modos de
flambagem em carregamento axial, e que levam os mesmos nomes. [13]
Tubos metálicos com elevada razão diâmetro espessura (D/t) geralmente falham pela
flambagem do modo diamante. O modo diamante consiste em um afundamento
localizado na forma de um losango. Este tipo de falha pode ser visualizado nas figuras
17 e 18. [13]
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Figura 17.

Dimensões da seção transversal para o modo de falha diamante. [13]

Figura 18.

Modo diamante de falha - alto D/t. [13]

Na falha do tipo barril, acontece a projeção de material para fora da superfície original
do tubo nas regiões de carregamento compressivo. Isto é pode ser visto na figura 19.
[13]
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Figura 19.

Dimensões da seção transversal para o modo de falha barril. [13]

Em relações D/t pequenas (menores que 30), a falha pode ocorrer por tração. Conforme
esta relação aumenta, cresce a tendência da falha ocorrer por flambagem. [13]
A primeira pessoa a estudar estes efeitos foi Brazier. Ele estudou tubos longos
submetidos à flexão pura, e livres para fletir e ovalizar. Ele percebeu que a aplicação de
momento fletor leva a uma mudança no estado de equilíbrio do tubo a qual induz a
formação de ovalizações que levam a uma mudança do formato da seção do tubo (figura
20). A mudança na forma da seção acarreta em grande perda de rigidez devido à
drástica mudança no momento de inércia, levando ao colapso estrutural. [13]

Figura 20.

Efeito Brazier. [13]
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Assim, um importante dado de projeto de tubos contra falha por flexão é a obtenção de
curvas M x K, como no gráfico 1 abaixo. [13]

Gráfico 1 - Exemplo de curva de momento versus curvatura. [13]

Nesta curva, percebemos diversos pontos importantes como o limite linear, o início da
flambagem e o momento limite. Qualquer um destes pontos pode ser utilizado como
critério para projeto de tubos sujeitos a flexão. [13]
Note que o início da flambagem não leva a imediatamente a uma redução drástica do
momento com relação ao aumento do raio de curvatura. O encruamento do material
promove um aumento de rigidez que compete com a redução de rigidez ocasionada pela
mudança do formato da seção. Somente em maiores raios de curvatura esta competição
é vencida pelo efeito da mudança de forma e acontece o colapso. [13]
Vale ressaltar que o momento limite é afetado por diversos parâmetros, como a relação
diâmetro espessura, relação tensão-deformação do material, imperfeições do material,
soldas (longitudinal e circunferencial), ovalização inicial, redução na espessura da
parede do tubo como corrosão, presença de trincas, concentradores de tensão, dentre
outros. [13]
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2.2 Materiais compósitos
Materiais compósitos são feitos de dois ou mais materiais, que permanecem ligados
apresentando fases distintas. Existem materiais compósitos para diversas aplicações,
mas uma vertente que já ganha força é a de uso como reforço estrutural e reparo. [14]
Geralmente são feitos de materiais menos resistentes utilizados como matriz e esta leva
dentro de si outros materiais que funcionam como reforço ou implementam outras
características desejáveis para o material final. As características do compósito são
função das propriedades dos seus constituintes, e são projetados de maneira que o
reforço esteja de tal modo que resista às solicitações do material. [14]
No tocante a indústria do petróleo, atualmente, a exploração tem sido feita
principalmente através da utilização de risers de aço. Tratando-se de águas profundas,
com lâminas d’água superiores a 1800 metros, a exploração tem sido levada através do
uso de risers rígidos de aço em catenária (Steel Catenary Risers, SCRs). No entanto, as
grandes profundidades vêm impondo severas limitações às tentativas de exploração em
águas mais profundas, ou na utilização de risers de maior diâmetro. [5]
TARNOPOL’SKII et al (1999) estudaram o uso de diferentes materiais como risers de
produção em catenária. Foi considerado o peso próprio do riser, levando em conta
fatores de segurança e cálculos de espessura de parede para suportar as pressões no
ponto de produção. O resultado pode ser visto no gráfico 2 abaixo. [5]

Gráfico 2 - Dependência da massa (M) com o comprimento (l) para risers de diferentes
materiais, onde CFRP é plástico reforçado com carbono e GFRP é plástico reforçado
com vidro. [5]
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Observa-se que os materiais compósitos, representados pelos polímeros reforçados com
fibra de carbono (CFRP) e polímeros reforçados com fibras de vidro (GFRP) são
significativamente mais leves que todos os metais estudados no trabalho, até mesmo
para o melhor dos metais de fabricação de risers, o titânio. [5]
Esforços recentes têm sido realizados com sucesso no sentido de normatizar o uso de
compósitos como risers, visando atender às necessidades dos consumidores finais. [5]
O fato amplamente reconhecido de que o processamento e forma de fabricação influem
diretamente nas propriedades dos materiais, ganha importância ainda maior na
fabricação de materiais compósitos, visto que as propriedades destes são diretamente
dependentes da disposição das fases de reforço na matriz e de suas interfaces. Assim,
torna-se essencial discorrer sobre métodos de fabricação de compósitos, já que algumas
possíveis idealizações relativas à disposição de fases em materiais compósitos são
impossíveis de serem fabricadas na prática ou não possuem viabilidade econômica. [14]
Sob este ponto de vista a seção seguinte abordará as técnicas de enrolamento filamentar,
visto se tratar de um método de fabricação de compósitos com grande viabilidade
econômica e com aspirações naturais à fabricação de risers compósitos. Nas seções
posteriores será aventado o comportamento mecânico de compósitos através dos pontos
de vista das micro e macromecânicas. [14]

2.2.1

Fabricação - Enrolamento Filamentar [15]

Enrolamento filamentar é uma técnica amplamente dominada e de baixo custo, de
maneira que ganha uso em diversas aplicações, tais como eixos automotivos, hélices de
helicópteros, tanques de oxigênio, pipelines, vasos de pressão esféricos e reservatórios
subterrâneos de postos de gasolina.
A técnica consiste em filamentos que são dispostos ao redor de um mandril, que gira em
torno do seu próprio eixo. A fibra pode ser banhada em resina contendo catalisador e
outros ingredientes como pigmentos e absorventes de raios UV. Também pode ser
realizado o enrolamento de prepregs, ou até mesmo enrolamento de fibras secas. Nestes
casos, não ocorrem banho de resina.
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As fibras que saem dos carretéis e se juntam paralelamente, formando uma faixa. Esta
passa pelo banho de resina e, logo em seguida, passa por um dispositivo que retira o seu
excesso. A faixa é enrolada no mandril, sendo puxada pela própria rotação deste
(figura21). As fibras impregnadas são dispostas em ângulos positivos em uma direção e
retornam com no negativo deste ângulo (+𝜃𝜃/-𝜃𝜃).

Figura 21.

Esquematização do processo de enrolamento filamentar e imagem de
equipamento. [16, 17]

O enrolamento também pode proceder quando a faixa de fibras impregnadas é
depositada sobre o mandril por um carrinho que possui mais eixos de movimento e faz o
contorno desejado no mandril, que permanece parado. Isto é uma maneira típica de se
fazer o enrolamento polar, quando as fibras são enroladas em ângulos muito baixos,
passando pelos pólos do mandril. A figura 22 ilustra este processos. Componentes de
formatos mais complexos são viáveis somente através destas máquinas de enrolamento
filamentar com múltiplos eixos e controladas por computadores.

Figura 22.

Esquema de enrolamento polar. [15, 18]
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À medida que o carro guia da fibra vai de um lado para o outro, se formam camadas
sobrepostas de fibras entrecruzadas. O carro guia necessita de várias idas e vindas para
formar uma camada, fazendo com que cada uma seja um compósito balanceado, e de
modo que o cruzamento sucessivo de fibras com ângulos (+𝜃𝜃/-𝜃𝜃) tornem a camada
intertravada. O número de passagens do carro guia varia de acordo com o ângulo de
enrolamento e a largura da faixa de fibras. O número de camadas e a espessura de cada
uma delas determinam a espessura final do compósito.
Velocidades típicas de enrolamento na indústria variam de 90 a 110 metros lineares por
minuto, no entanto, enrolamentos com maiores necessidades de precisão quanto aos
ângulos podem requerer velocidades menores.
Depois que é terminado o processo de enrolamento, o mandril com o material enrolado
deve ser levado para a cura. Esta pode ser somente química ou, mais tipicamente, com
assistência térmica. Depois de curado o mandril deve ser retirado, caso ele não seja
parte do componente. Isto impõe exigência de alguns atributos para os mandris.
A primeira exigência é que, caso o mandril não integre o componente, ele deve ser
passível de ser retirado de dentro do compósito curado sobre ele. Assim, existem
mandris colapsáveis, segmentados e até infláveis, por exemplo, para a fabricação de
vasos de pressão. Quando o mandril não é reutilizado, ou é de pequena escala, pode
ainda ser feito de materiais para solubilização posterior, sais eutéticos ou até ligas de
baixo ponto de fusão.
Outras exigências referentes ao mandril são que ele deve ter rigidez para não curvar-se
mediante o próprio peso, mediante o peso do material depositado sobre ele, e também
não curvar-se mediante a tensão aplicada às fibras durante o enrolamento. O mandril
deve manter-se íntegro e não variar em dimensões durante o aumento de temperatura na
cura do material.
Atenção deve ser dada às limitações do processo, pois, apesar do mandril determinar a
forma do interior do componente, o processo é restrito a componentes que tenham
formas externas exclusivamente convexas ou planas, visto que, quando há partes
côncavas, a faixa de filamentos não se assenta sobre o mandril (figura 23).
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Figura 23.

(a e b) Formatos de seções transversais para os quais é possível realizar

o enrolamento filamentar. (c) Exemplifica uma forma impossível. [15]

Uma das complicações do enrolamento filamentar é o enrolamento em baixos ângulos e
em mandris de extremidades abertas. Nestes casos geralmente é requerido o uso de
artifícios, como pinos, para que o enrolamento seja possível (figura 24).

Figura 24.

Utilização de pinos para auxílio no enrolamento em baixos ângulos. [14,
19]

Das diversas variáveis de processo que afetam direta ou indiretamente o desempenho da
peça feita por enrolamento filamentar, a mais importante é o ângulo de enrolamento.
Em máquinas convencionais o mandril gira, puxando as fibras que passam pelo banho
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de resina (figura 25). As fibras seguem através de instrumentos que retiram o excesso de
resina e de outros que impõem resistência à passagem da fibra, gerando tração na faixa
de fibras.

Figura 25.

Esquema de uma máquina convencional de enrolamento filamentar [15]

O ângulo de enrolamento é conseqüência de uma relação entre a velocidade com que o
mandril gira e a velocidade com que o carro guia se movimenta. Matematicamente, a
relação é dada por:
𝜃𝜃 =

2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑉𝑉

eq. 1

Onde 𝑁𝑁 é a velocidade de rotação do mandril em rotações por minuto, 𝑟𝑟 é o raio do
mandril e 𝑉𝑉 é a velocidade de deslocamento lateral do carro guia. Pelo fato desta relação

incluir como variável o raio do mandril, eventuais mudanças de dimensões ao longo do
mandril devem ser levadas em conta. Também deve ser considerado o aumento de raio
efetivo do mandril devido à própria deposição de material sobre este, principalmente no
caso de componentes mais espessos.
O ângulo de enrolamento influenciará diretamente nas propriedades mecânicas do
componente. Algumas conseqüências da variação de ângulos de enrolamento podem ser

23

vistas no gráfico 3 a seguir, onde são dados os módulos e resistências de acordo com os
ângulos de um componente balanceado obtido por enrolamento filamentar.

ó

Gráfico 3 - Variação das propriedades mecânicas em função do ângulo de
enrolamento. 𝐸𝐸𝑥𝑥𝑥𝑥 é o módulo de elasticidade na direção 𝑥𝑥, 𝐸𝐸𝑦𝑦𝑦𝑦 é o módulo na direção 𝑦𝑦
e 𝐺𝐺𝑥𝑥𝑥𝑥 é o módulo de cisalhamento. As direções 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 são dadas conforme o eixo entre
os dois gráficos.

[15]

Outras variáveis do processo são a tensão aplicada às fibras, o molhamento das fibras
pela resina e o conteúdo de resina (figura 26). A aplicação de tensão nas fibras é
fundamental para que elas se mantenham alinhadas. No entanto, tensão excessiva pode
levar a diferenças de quantidade de resina entre as camadas mais externas e as mais
internas. A tensão excessiva gera pressões que expulsam a resina. Além disso, pode
levar a geração de tensões residuais no produto final. Trações típicas variam desde 1.1 a
4.4N por filamento.

Figura 26.

Guias típicas para controlar a tração aplicada às fibras durante o
enrolamento. [15, 20]
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O molhamento tem um papel importante. A fibra deve ser capaz de ser molhada pela
resina enquanto passa pelo banho, caso contrário, haverá efeitos maléficos como a falta
de aderência da fibra. Desta forma, a viscosidade é um fator importante. A resina não
pode ser viscosa demais, por que não impregnaria o filamento. Nem pouco viscosa a
ponto de deixar o filamento passar com muita facilidade.
O número de fibras que constituem a faixa também é importante. Um número grande de
fibras em uma faixa pode impedir que a resina chegue a alguns filamentos durante o
banho, de modo que estas fibras não serão molhadas. Outro ponto é que a quantidade de
fibras em cada faixa influenciará a espessura da camada. Quanto mais fibras, maior a
espessura da camada. O mesmo ocorrerá para a quantidade de resina.
A velocidade de enrolamento e o comprimento do banho de resina também influenciam
no molhamento. Se o filamento passa rápido demais pela resina, pode não levar a resina
consigo. Tipicamente, em enrolamentos com velocidades de 60 metros por minutos, são
utilizados banhos de resina com 30 centímetros de comprimento.
Outra característica importante da resina é o seu tempo de cura ou de gelação. Com
freqüência, os banhos de resina são aquecidos durante o enrolamento filamentar. Isto
pode iniciar a cura da resina antes do processo de enrolamento estar concluído. Mais
ainda, quando se faz um enrolamento de um componente de grandes dimensões ou
enrolamentos muito demorados, o carro guia pode levar um longo tempo para percorrer
o mandril de um lado ao outro, de maneira que, quando ele voltar a passar em uma
região do início do enrolamento, esta região pode já estar um pouco curada. Isto gera
problemas de adesão da nova faixa de fibras. Assim, evitar tempos muitos longos de
passagem ou pincelar resina fresca nestes locais pode evitar este tipo de problema.
Defeitos comuns que geralmente ocorrem no processo de enrolamento filamentar são
vazios, delaminações e enrugamentos da fibra. Vazios costumam ser decorrentes de
bolhas no banho de resina ou de erros no cálculo de passagens de faixas que deixam
locais sem preenchimento ou sobrepõem faixas. Também podem ocorrer devido à tração
excessiva das fibras que pode levar à demasiada expulsão de resina.
A delaminação costuma ocorrer devido a resinas que curam prematuramente ou em
enrolamentos muito demorados, como já foi exposto anteriormente.
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O enrugamento das fibras pode ocorrer devido à tração incorreta. Isto pode levar à
frouxidão de alguns filamentos, ou ao deslizamento de alguns filamentos sobre o
mandril, levando-os a se embolarem com outras regiões.

2.2.2

Mecânica dos materiais compósitos [15]

As suposições de homogeneidade e isotropia dos metais simplificam bastante a sua
mecânica. Para um material homogêneo as propriedades não variam de um ponto para
outro. Em materiais isotrópicos as propriedades não dependerão da orientação. Isto não
é verdade para materiais compósitos reforçados com fibras, uma vez que estes são
ortotrópicos e microscopicamente heterogêneos.
Assim, o estudo de materiais compósitos reforçados por fibras torna-se muito mais
complexo do que para metais. Existem dois pontos de vista distintos que se
complementam para a avaliação de compósitos: a micromecânica e a macromecânica.
A micromecânica é o estudo das propriedades do compósito através da análise da
interação dos seus constituintes em nível microscópico. Na macromecânica, o
compósito é analisado em uma escala macroscópica, onde então, podem ser tratados
como materiais homogêneos ortotrópicos para calcular as tensões, deformações e
deflexões.
2.2.2.1 Micromecânica de lâminas compósitas unidirecionais [15]
Para descrever as interações dos constituintes de laminados compósitos unidirecionais,
de modo a obtermos a propriedade do compósito tanto em tração como em compressão,
é necessário passar por algumas considerações que irão simplificar bastante a tarefa.
a) As fibras são uniformemente distribuídas na matriz.
b) A adesão entre as fibras e a matriz é perfeita.
c) A matriz é livre de vazios.
d) A carga aplicada ao laminado é normal ou paralela à direção da fibra (direção
longitudinal).
e) Inicialmente, não existem tensões no laminado.
f) Tanto as fibras quanto a matriz têm comportamento linear elástico.
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2.2.2.1.1.

Carregamento longitudinal em tração de compósitos de

fibras contínuas unidirecionais [15]

Assumindo-se que as fibras e a matriz estão perfeitamente aderidas, tem-se que quando
o compósito se deforma, a fibra e a matriz se deformam conjuntamente, o que leva à
consideração:
eq. 2

𝜀𝜀𝑓𝑓 = 𝜀𝜀𝑚𝑚 = 𝜀𝜀𝑐𝑐

Onde 𝜀𝜀𝑓𝑓 , 𝜀𝜀𝑚𝑚 e 𝜀𝜀𝑐𝑐 são, respectivamente, as deformações das fibras, da matriz e do
compósito. Como a matriz e a fibra têm comportamento elástico, as suas tensões podem

ser calculadas por:
𝜎𝜎𝑓𝑓 = 𝐸𝐸𝑓𝑓 𝜀𝜀𝑓𝑓 = 𝐸𝐸𝑓𝑓 𝜀𝜀𝑐𝑐

eq. 3

𝑒𝑒

𝜎𝜎𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑚𝑚 𝜀𝜀𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑚𝑚 𝜀𝜀𝑐𝑐

eq. 4

Através das equações acima, pode-se observar que a tensão nas fibras é maior, visto que
na grande maioria das vezes as fibras possuem maior modo de elasticidade que a matriz.
A força 𝑃𝑃𝑐𝑐 aplicadas no compósito é dividida entre as fibras e a matriz.
𝑃𝑃𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑓𝑓 + 𝑃𝑃𝑚𝑚

eq. 5

𝜎𝜎𝑐𝑐 𝐴𝐴𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑓𝑓 𝐴𝐴𝑓𝑓 + 𝜎𝜎𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚

eq. 6

Como força é o produto da tensão pela área, pode-se dizer:

e

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑓𝑓

𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐴𝐴𝑐𝑐

+ 𝜎𝜎𝑚𝑚
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𝐴𝐴𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑐𝑐

eq. 7

onde,
•
•
•
•

𝜎𝜎𝑐𝑐 = Tensão tratora média no compósito
𝐴𝐴𝑐𝑐 = Área da seção do compósito

𝐴𝐴𝑓𝑓 = Área da seção das fibras

𝐴𝐴𝑚𝑚 = Área da seção da matriz

A fração volumétrica de fibras pode ser definida como:
𝑉𝑉𝑓𝑓 𝐴𝐴𝑓𝑓
=
𝑉𝑉𝑐𝑐 𝐴𝐴𝑐𝑐

eq. 8

𝑉𝑉𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚
=
= (1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 )
𝑉𝑉𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑐𝑐

eq. 9

𝑣𝑣𝑓𝑓 =
Analogamente,
𝑣𝑣𝑚𝑚 =
Note que 𝐴𝐴𝑐𝑐 = 𝐴𝐴𝑓𝑓 + 𝐴𝐴𝑚𝑚 , portanto,

𝐴𝐴𝑐𝑐
𝐴𝐴𝑐𝑐

=

𝐴𝐴𝑓𝑓
𝐴𝐴𝑐𝑐

+

𝐴𝐴𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑐𝑐

(eq. 10) ∴ 1 = 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝑣𝑣𝑚𝑚 ( eq. 11)

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝜎𝜎𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝜎𝜎𝑚𝑚 �1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 �.

eq. 12

𝐸𝐸𝐿𝐿 = 𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝐸𝐸𝑚𝑚 (1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 )

eq. 13

Dividindo os dois lados da equação por 𝜀𝜀𝑐𝑐 , tem-se:

A equação acima é chamada de regra das misturas. Ela mostra que o módulo de
elasticidade do compósito assume valores intermediários entre os módulos da fibra e da
matriz.
Como o módulo das fibras é muito maior que o da matriz, um pequeno aumento da
fração volumétrica gera grandes aumentos no módulo do compósito. Pode-se avaliar a
parcela de carregamento que é suportada pelas fibras (gráfico 4) fazendo:
𝑃𝑃𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓
𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓
=
=
𝑃𝑃𝑐𝑐 𝜎𝜎𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝜎𝜎𝑚𝑚 (1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 ) 𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝐸𝐸𝑚𝑚 (1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 )
28

eq. 14

Gráfico 4 - Parcela de carregamento que é suportada pelas fibras. [15]
Não raramente, a relação

𝐸𝐸𝑓𝑓

𝐸𝐸𝑚𝑚

é superior a 10, o que mostra que, mesmo para pequenas

frações volumétricas a maior parte do carregamento é suportada pelas fibras.
Na maioria das vezes, as fibras possuem menor deformação na falha do que a matriz.
Deste modo, a falha em tração ocorrerá quando a fibra atingir sua deformação de falha,
ou seja, antes da matriz. Assumindo que isto é verdadeiro e que a matriz não será capaz
de suportar o carregamento depois que as fibras fraturarem, pode-se calcular a
resistência do compósito através de uma relação similar à anterior:
𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝜎𝜎′𝑚𝑚 �1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 �

eq. 15

Onde 𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿 é a resistência à tração longitudinal do compósito, 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓 é a tensão de falha das
fibras e 𝜎𝜎′𝑚𝑚 é a tensão na matriz quando a sua deformação é igual à deformação de
falha das fibras, 𝜀𝜀𝑚𝑚 = 𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓 .

Para que o reforço seja efetivo, a fração volumétrica de fibras deve ser tal que 𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿 >

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 . Este valor pode ser encontrado fazendo 𝜎𝜎𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 .
�𝑣𝑣𝑓𝑓 𝑐𝑐𝑐𝑐í𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡� =
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𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜎𝜎′𝑚𝑚
𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝜎𝜎′𝑚𝑚

eq. 16

Apesar de ter sido assumido anteriormente que a matriz não seria capaz de suportar o
carregamento após a falha das fibras, isto pode não ser verdade para o caso de frações
volumétricas muito pequenas, de modo que:
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 � > 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝜎𝜎′𝑚𝑚 �1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 �

eq. 17

A partir da qual a fração volumétrica mínima de fibras pode ser calculada
�𝑣𝑣𝑓𝑓 𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛� =

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜎𝜎′𝑚𝑚
.
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝜎𝜎′𝑚𝑚

eq. 18

Se a fração volumétrica de fibras for menor que a fração mínima, a matriz continuará
suportando o carregamento após as fibras falharem em 𝜎𝜎𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑓𝑓𝑓𝑓 . O carregamento

suportado pela matriz continuará aumentando até atingir a sua tensão de falha 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 ,

quando esta falhará. Neste caso, devido à ausência das fibras, a resistência longitudinal
do compósito será dada somente por

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚 �1 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 �.

eq. 19

Isto pode ser mais bem visualizado através do gráfico 5 a seguir:

Gráfico 5 - Variação da resistência à tração longitudinal com a fração volumétrica de
fibras em um compósito unidirecional onde a matriz frágil possui maior deformação de
falha do que as fibras. [15]
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A tabela 1 expõe alguns exemplos de propriedades de compósitos com diferentes fibras.

Tabela 1 – Propriedades longitudinais de algumas lâminas compósitas. Frações
Volumétricas Mínimas e Críticas em Compósitos de Matrizesa de Epoxy Reforçados
com Fibras de Vidro tipo E, Fibra de Carbono e Fibra de Boro.[15]
Propriedade

Fibra de vidro tipo E

Fibra de Carbono

Fibra de Boro

𝑬𝑬𝒇𝒇

10 × 106 psi

30 × 106 psi

55 × 106 psi

0,025

0,0133

0,0082

𝛔𝛔𝐟𝐟𝐟𝐟

𝛆𝛆𝐟𝐟𝐟𝐟 =

𝛔𝛔𝐟𝐟𝐟𝐟
𝐄𝐄𝐟𝐟

𝛔𝛔′𝐦𝐦 = 𝐄𝐄𝐦𝐦 𝛆𝛆𝐟𝐟𝐟𝐟
𝐯𝐯𝐟𝐟 𝐂𝐂𝐂𝐂í𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭

𝐯𝐯𝐟𝐟 Mínimo
a

250,000 psi

400,000 psi

2,500 psi

1,330 psi

3.03%

2.17%

2.9%

2.12%

450,000 psi
820 psi
2.04%
2%

Propriedades da matriz: 𝝈𝝈𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 psi, 𝑬𝑬𝒎𝒎 = 𝟎𝟎, 𝟏𝟏 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔 psi e 𝜺𝜺𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟎𝟎. 𝟏𝟏.

2.2.2.1.2.

Carregamento transversal em tração de compósitos de

fibras contínuas unidirecionais [15]
Quando o compósito é submetido a trações transversais, as fibras não estão alinhadas ao
carregamento, e atuam de modo similar às inclusões rígidas na matriz (figura 27).
Novamente é assumido que a adesão entre as fibras e a matriz é perfeita, porém, neste
caso admite-se que a tensão é normal às fibras. Além disso, as tensões atuantes nas
fibras e na matriz são iguais, e a deformação do compósito é a soma das deformações
nas fibras e na matriz.
∆𝑊𝑊𝑐𝑐 = ∆𝑊𝑊𝑓𝑓 + ∆𝑊𝑊𝑚𝑚

eq. 20

𝜎𝜎𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑐𝑐

eq. 21

e
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Figura 27.

Carregamento transversal em um compósito unidirecional submetido a
cargas de tração transversal [15]

Como 𝜀𝜀𝑐𝑐 =

∆𝑊𝑊𝑐𝑐
𝑊𝑊𝑐𝑐

, 𝜀𝜀𝑓𝑓 =

∆𝑊𝑊𝑓𝑓
𝑊𝑊𝑓𝑓

e 𝜀𝜀𝑚𝑚 =

∆𝑊𝑊𝑚𝑚
𝑊𝑊𝑚𝑚

, pode-se escrever

𝜀𝜀𝑐𝑐 𝑊𝑊𝑐𝑐 = 𝜀𝜀𝑓𝑓 𝑊𝑊𝑓𝑓 + 𝜀𝜀𝑚𝑚 𝑊𝑊𝑚𝑚 .

eq. 22

Dividindo os dois lados por 𝑊𝑊𝑐𝑐 e percebendo que
𝑊𝑊𝑓𝑓
= 𝑣𝑣𝑓𝑓
𝑊𝑊𝑐𝑐

Como 𝜀𝜀𝑐𝑐 =

𝜎𝜎𝑐𝑐

𝐸𝐸𝑇𝑇

, 𝜀𝜀𝑓𝑓 =

𝜎𝜎 𝑓𝑓
𝐸𝐸𝑓𝑓

𝑊𝑊𝑚𝑚
= 𝑣𝑣𝑚𝑚
𝑊𝑊𝑐𝑐

eq. 24

𝜀𝜀𝑐𝑐 = 𝜀𝜀𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑓𝑓 + 𝜀𝜀𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑚𝑚

eq. 25

e 𝜀𝜀𝑚𝑚 =

Lembrando que 𝜎𝜎𝑓𝑓 = 𝜎𝜎𝑚𝑚 = 𝜎𝜎𝑐𝑐

eq. 23

𝜎𝜎𝑚𝑚
𝐸𝐸𝑚𝑚

𝜎𝜎𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑐𝑐
𝜎𝜎𝑚𝑚
=
𝑣𝑣𝑓𝑓 +
𝑣𝑣
𝐸𝐸𝑇𝑇
𝐸𝐸𝑓𝑓
𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑚𝑚
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eq. 26

𝑣𝑣𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑚𝑚
1
=
+
𝐸𝐸𝑇𝑇
𝐸𝐸𝑓𝑓 𝐸𝐸𝑚𝑚

eq. 27

Rearranjando os termos, tem-se
𝐸𝐸𝑇𝑇 =

𝐸𝐸𝑓𝑓 𝐸𝐸𝑚𝑚
𝐸𝐸𝑓𝑓 𝐸𝐸𝑚𝑚
=
𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑣𝑣𝑚𝑚 + 𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑓𝑓 𝐸𝐸𝑓𝑓 − 𝑣𝑣𝑓𝑓 (𝐸𝐸𝑓𝑓 − 𝐸𝐸𝑚𝑚 )

eq. 28

Pode-se perceber que o módulo transversal é controlado principalmente pelas
propriedades da matriz, aumentando linear e vagarosamente com o aumento da fração
volumétrica de fibras. Isto pode ser mais bem visualizado no gráfico 6 a seguir.

Gráfico 6 - Variações dos módulos longitudinais e transversais com a fração
volumétrica [15]
Alguns exemplos de propriedades transversais são expostos na tabela 2.
Tabela 2 – Efeito de Carregamento Transverso em um Compósito Unidirecional [15]
Material Compósito
Vidro-Epoxy tipo E
Vidro-Epoxi tipo E

Boro-Epoxy

𝑬𝑬𝒇𝒇
𝑬𝑬𝒎𝒎

𝒗𝒗𝒇𝒇 (%)

20

39
67
46
57
68
73
65

24
120
33

Módulo
Transverso,
Gpa (Msi)
8.61(1.25)
18.89(2.74)
8.96(1.30)
13.23(1.92)
21.91(3.18)
25.9(3.76)
23.43(3.4)

Resistência
Transversal,
Gpa (Msi)
47.2(6.85)
30.87(4.48)
69.1(10.03)
77.92(11.31)
67.93(9.86)
41.27(5.99)
41.96(6.09 )

Outras propriedades podem ser obtidas pelas relações a seguir.
Constantes de Poisson:
𝑣𝑣12 = 𝑣𝑣𝑓𝑓 v𝑓𝑓 + 𝑣𝑣𝑚𝑚 v𝑚𝑚

𝜈𝜈12 = −

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷çã𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 2
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷çã𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 1, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑣𝑣21 =

𝜈𝜈21 = −

𝐸𝐸22
𝑣𝑣
𝐸𝐸11 12

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷çã𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 1
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷çã𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 2, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑çã𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

eq. 29

eq. 30

eq. 31

eq. 32

Módulo de cisalhamento:
𝐺𝐺12 = 𝐺𝐺21 =

𝐺𝐺𝑓𝑓 𝐺𝐺𝑚𝑚
𝐺𝐺𝑓𝑓 v𝑚𝑚 + 𝐺𝐺𝑚𝑚 v𝑓𝑓

eq. 33

Estas equações são muito simples e práticas. Elas permitem saber muito rapidamente se
um compósito com determinada propriedade é passível de ser construído (com relação
às restrições impostas somente por estas propriedades) e podem servir para alimentar
programas para a realização de cálculos mais complexos, por exemplo, através do
método de elementos finitos. [14]

2.2.3.1.

Macromecânica [14]

Como exposto anteriormente, os compósitos apresentam algumas complexidades em
seu projeto e análise. No entanto, muitos enxergam estas diferenças como boas
oportunidades.
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Além da possibilidade de projetar as propriedades do material e outros conhecidos
benefícios como a resistência à corrosão de compósitos de matriz polimérica, uma das
principais vantagens destes materiais são suas pequenas densidades. A tabela abaixo
exemplifica propriedades de laminados compósitos compostos de diversas camadas.
Pode-se observar ainda nesta tabela o efeito da variação dos ângulos das camadas nas
propriedades do compósito. As propriedades de uma liga de alumínio típica encontramse na mesma tabela 3 para comparação.
Tabela 3 – Propriedades de alguns laminados compósitos. [14]
Propriedades de Laminados de grafite/carbono de alta resistência.
Laminado
(𝟎𝟎/𝟗𝟗𝟗𝟗𝟐𝟐 /𝟎𝟎)
(𝟗𝟗𝟗𝟗/𝟎𝟎𝟐𝟐 /𝟗𝟗𝟗𝟗)
(𝟎𝟎𝟐𝟐 /𝟗𝟗𝟗𝟗𝟐𝟐 /𝟎𝟎𝟐𝟐 )
(𝟎𝟎𝟐𝟐 /±𝟒𝟒𝟒𝟒𝟐𝟐 /𝟎𝟎𝟐𝟐 )
(𝟎𝟎/±𝟒𝟒𝟒𝟒/𝟎𝟎)𝐬𝐬
Alumínio

Módulo
Longitudinal,
𝑬𝑬𝒏𝒏 (GPa)
76.5
76.5
98.5
81.3
55.0
41.34

Módulo de
Flexão,
𝑬𝑬𝒃𝒃 (GPa)
126.8
26.8
137.8
127.5
89.6
41.34

Módulo de
Cisalhamento,
𝑮𝑮𝒙𝒙𝒙𝒙 (GPa)
5.24
5.24
5.24
21.0
21.0
27.56

O método mais difundido para avaliar o comportamento macromecânico de compósitos
é através da teoria das placas laminadas.
Um laminado compósito geralmente é fabricado pela superposição de diversas camadas,
ou lâminas. Cada uma destas lâminas costuma ser fina. Isto gera a primeira suposição
relativa ao cálculo do seu comportamento de que as tensões no plano perpendicular à
lâmina são iguais a zero.
Enquanto o comportamento de materiais isotrópicos pode ser descrito conhecendo-se
apenas duas constantes independentes e um valor de resistência, uma lâmina compósita
é somente transversalmente isotrópica e necessita de quatro constantes elásticas e cinco
valores de resistências para descrever corretamente o seu comportamento no caso
bidimensional.
Para cada camada do laminado deve-se conhecer seu módulo de elasticidade
longitudinal, 𝐸𝐸𝑥𝑥 , módulo transversal, 𝐸𝐸𝑦𝑦 , a constante de Poisson principal, 𝜈𝜈𝑥𝑥 , e o

módulo de cisalhamento, 𝐸𝐸𝑠𝑠 .
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Apenas uma constante de Poisson é necessária, pois
eq. 34

𝜈𝜈𝑦𝑦 = 𝜈𝜈𝑥𝑥 �𝐸𝐸𝑦𝑦 ⁄𝐸𝐸𝑥𝑥 �

Os cinco parâmetros de resistência são a resistência à tração longitudinal, 𝑋𝑋, resistência

à compressão longitudinal, 𝑋𝑋′, resistência à tração transversal, 𝑌𝑌, resistência à
compressão transversal, 𝑌𝑌′ e resistência ao cisalhamento, 𝑆𝑆.

Estas nove propriedades podem ser obtidas através dos ensaios expostos no gráfico 7,
assumindo que a inclinação da reta fornece o módulo e que o módulo em compressão é
o mesmo que em tração, devido ao fato do material ser tratado como linear elástico.

Gráfico 7 - Ensaios realizados em cupons para obter as nove constantes para
caracterizar a lâmina [14]

Do ensaio em tração longitudinal, obtemos:
𝜀𝜀𝑥𝑥 =

1

𝐸𝐸𝑥𝑥

𝜎𝜎𝑥𝑥

𝜀𝜀𝑦𝑦 = −𝑣𝑣𝑥𝑥 𝜀𝜀𝑥𝑥 = −
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eq. 35
𝑣𝑣𝑥𝑥

𝐸𝐸𝑥𝑥

𝜎𝜎𝑥𝑥

eq. 36

Do ensaio em tração transversal,
1

𝜀𝜀𝑦𝑦 =

𝐸𝐸𝑦𝑦

𝜎𝜎𝑦𝑦

𝜀𝜀𝑥𝑥 = −𝑣𝑣𝑦𝑦 𝜀𝜀𝑦𝑦 = −

eq. 37
𝑣𝑣𝑦𝑦
𝑦𝑦

eq. 38

𝜎𝜎𝑦𝑦

Do ensaio em cisalhamento,
𝜀𝜀𝑠𝑠 =

1

𝐸𝐸𝑠𝑠

eq. 39

𝜎𝜎𝑠𝑠

No caso de uma lâmina ser ensaiada submetida aos três tipos de carregamento
simultaneamente, tem-se uma superposição das deformações que resulta em:
𝜀𝜀𝑥𝑥 =

𝑣𝑣𝑦𝑦
1
𝜎𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝜎𝑦𝑦
𝐸𝐸𝑥𝑥
𝐸𝐸𝑦𝑦

eq. 40

𝜀𝜀𝑦𝑦 =

1
𝑣𝑣𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝜎𝑥𝑥
𝐸𝐸𝑦𝑦
𝐸𝐸𝑥𝑥

eq. 41

1
𝜎𝜎
𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑠𝑠

eq. 42

𝜀𝜀𝑠𝑠 =

Que pode ser escrita de maneira conveniente na forma matricial,
1
⎡
𝜀𝜀𝑥𝑥
⎢ 𝐸𝐸𝑥𝑥
𝜀𝜀
� 𝑦𝑦 � = ⎢ 𝑣𝑣𝑥𝑥
⎢−
𝜀𝜀𝑠𝑠
⎢ 𝐸𝐸𝑥𝑥
⎣ 0

𝑣𝑣𝑦𝑦
𝐸𝐸𝑦𝑦
1
𝐸𝐸𝑦𝑦
0

−

0⎤
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥
⎥ 𝜎𝜎𝑥𝑥
⎥ �𝜎𝜎𝑦𝑦 � = �𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥
0 ⎥ 𝜎𝜎
0
⎥ 𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑠𝑠 ⎦

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑠𝑠𝑦𝑦𝑦𝑦
0

0
𝜎𝜎𝑥𝑥
𝜎𝜎
0 � � 𝑦𝑦 �
𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜎𝜎𝑠𝑠

eq. 43

Definindo a matriz de rigidez para o estado plano de tensões [𝑄𝑄] = [𝑆𝑆]−1 , a relação

acima pode ser escrita alternativamente como
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𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥
�𝜎𝜎𝑦𝑦 � = �𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑠𝑠
0

𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑄𝑄𝑦𝑦𝑦𝑦
0

𝐸𝐸𝑥𝑥

⎡(1−𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑦𝑦 )
0
𝜀𝜀𝑥𝑥
0 � �𝜀𝜀𝑦𝑦 � = ⎢⎢ 𝑣𝑣𝑦𝑦 𝐸𝐸𝑥𝑥
⎢(1−𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑦𝑦 )
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜀𝜀𝑠𝑠
⎣ 0

𝑣𝑣𝑥𝑥 𝐸𝐸𝑦𝑦

0 ⎤ 𝜀𝜀
𝑥𝑥
⎥ 𝜀𝜀
�
0 ⎥ 𝑦𝑦 �
⎥ 𝜀𝜀𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑠𝑠 ⎦

(1−𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑦𝑦 )
𝐸𝐸𝑦𝑦
(1−𝑣𝑣𝑥𝑥 𝑣𝑣𝑦𝑦 )

0

eq. 44

Como as diferentes lâminas do laminado não estarão necessariamente com a mesma
orientação, é necessário desenvolver uma forma de obter a matriz de rigidez em outro
sistema de coordenadas (figura 28).

Figura 28.

Definição dos eixos da camada (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e do laminado (1,2). As linhas

indicam a direção de alinhamento das fibras. 𝜃𝜃 é positivo no sentido horário até 90° e
negativo no sentido anti-horário até −90°. [14]

Adotando-se como convenção a definição dos eixos da camada (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) e do

laminado (1,2), utiliza-se a relação de transformação
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

𝑄𝑄11
⎡
𝑄𝑄22 ⎫ ⎢
⎪
𝑄𝑄12
=⎢
𝑄𝑄66 ⎬ ⎢
𝑄𝑄16 ⎪ ⎢
𝑄𝑄26 ⎭ ⎣

4𝑚𝑚2 𝑛𝑛2
𝑚𝑚4
𝑛𝑛4
2𝑚𝑚2 𝑛𝑛2
4𝑚𝑚2 𝑛𝑛2
𝑛𝑛4 𝑚𝑚4
2𝑚𝑚2 𝑛𝑛2
−4𝑚𝑚2 𝑛𝑛2
𝑚𝑚2 𝑛𝑛2 𝑚𝑚2 𝑛𝑛2
𝑚𝑚4 + 𝑛𝑛4
(𝑚𝑚2 − 𝑛𝑛2 )2
𝑚𝑚2 𝑛𝑛2 𝑚𝑚2 𝑛𝑛2
−2𝑚𝑚2 𝑛𝑛2
𝑚𝑚3 𝑛𝑛 −𝑚𝑚𝑛𝑛3 𝑚𝑚𝑛𝑛3 − 𝑚𝑚3 𝑛𝑛 2(𝑚𝑚𝑛𝑛3 − 𝑚𝑚3 𝑛𝑛)
𝑚𝑚𝑛𝑛3 −𝑚𝑚3 𝑛𝑛 𝑚𝑚3 𝑛𝑛 − 𝑚𝑚𝑛𝑛3 2(𝑚𝑚3 𝑛𝑛 − 𝑚𝑚𝑛𝑛3 )

⎤
⎥⎧
⎥
⎥⎨
⎥⎩
⎦

𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑄𝑄𝑦𝑦𝑦𝑦 ⎫
𝑄𝑄𝑥𝑥𝑥𝑥 ⎬
𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠 ⎭

eq. 45

Onde 𝑚𝑚 = cos 𝜃𝜃 , 𝑛𝑛 = sin 𝜃𝜃. O subscrito 6, uma contração do subscrito 12, passou a ser
usado nas expressões para se referir à cisalhamento.

Note que, quando 𝜃𝜃 = 0 , 𝑄𝑄16 = 𝑄𝑄26 = 0. Isto significa que as deformações cisalhantes

são causadas somente por esforços cisalhantes. As tensões extensionais causam
deformação extensional e o efeito de Poisson, mas não causam deformação cisalhante.

38

Deste modo, a matriz de rigidez para lâminas com qualquer orientação passa a ser
expressa pela relação generalizada a seguir

Também podemos escrever:

𝜎𝜎1
𝑄𝑄11
�𝜎𝜎2 � = �𝑄𝑄12
𝜎𝜎6
𝑄𝑄16

𝑄𝑄12
𝑄𝑄22
𝑄𝑄26

𝑄𝑄16 𝜀𝜀1
𝑄𝑄26 � �𝜀𝜀2 �
𝑄𝑄66 𝜀𝜀6

𝜀𝜀1
𝑆𝑆11
�𝜀𝜀2 � = �𝑆𝑆12
𝜀𝜀6
𝑆𝑆16

𝑆𝑆12
𝑆𝑆22
𝑆𝑆26

𝑆𝑆16 𝜎𝜎1
𝑆𝑆26 � �𝜎𝜎2 �
𝑆𝑆66 𝜎𝜎6

eq. 46

eq. 47

A figura 29 mostra esta mudança de orientação do carregamento juntamente com as
matrizes de rigidez. Fica ilustrada do claramente nas matrizes de rigidez a ausência de
cisalhamento e presença do efeito de Poisson no primeiro caso, e a presença de
cisalhamento e efeito de Poisson no segundo.

Figura 29.

Carregamento extensional em (a) uma lâmina unidirecional cujas fibras

estão alinhadas com o carregamento. (b) lâmina cujas fibras não estão alinhadas
longitudinalmente ou transversalmente com o carregamento. [14]

Com a intenção de simplificar o comportamento tridimensional do material, a teoria
clássica das placas laminadas descreve as deformações e flexões do laminado com
relação ao plano médio. A teoria clássica das placas laminadas se apóia
fundamentalmente nas suposições de Kirchhoff que são: "O material exibe
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comportamento linear elástico, as fibras são perfeitamente aderidas à matriz. Ainda que
as normais permaneçam normais, retas e sem serem esticadas após deformação." Além
disso, as lâminas permanecem aderidas umas às outras e não ocorre cisalhamento no
plano entre as lâminas.
Assim, os deslocamentos fora do plano do laminado são dados por uma função de
coordenadas do plano como:
𝑤𝑤 = 𝑤𝑤0 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

Figura 30.

eq. 48

Deformação no plano e por flexão [14]

De acordo com a figura 30, a deformação no plano 𝑥𝑥 − 𝑧𝑧 relaxiva à direção 𝑥𝑥 pode ser

escrita da seguinte maneira

𝑢𝑢 = 𝑢𝑢0 − 𝑧𝑧

𝜕𝜕𝑤𝑤0
𝜕𝜕𝜕𝜕

eq. 49

De maneira similar, o deslocamento no eixo 𝑦𝑦 é dado por
𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 − 𝑧𝑧
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𝜕𝜕𝑤𝑤0
𝜕𝜕𝜕𝜕

eq. 50

Baseado na definição de deformação tem-se

𝜀𝜀1 =

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝑢𝑢0
𝜕𝜕 2 𝑤𝑤0
=
− 𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥 2

eq. 51

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝑣𝑣0
𝜕𝜕 2 𝑤𝑤0
𝜀𝜀2 =
=
− 𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦 2

eq. 52

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝑢𝑢0 𝜕𝜕𝑣𝑣0
𝜕𝜕 2 𝑤𝑤0
𝜀𝜀6 =
+
=
+
− 2𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

eq. 53

As deformações totais podem ser reescritas como função das componentes de
deformação no plano e deflexão.
𝜀𝜀10 + 𝑧𝑧𝑘𝑘1
𝜀𝜀1
�𝜀𝜀2 � = �𝜀𝜀20 + 𝑧𝑧𝑘𝑘2 �
𝜀𝜀6
𝜀𝜀 0 + 𝑧𝑧𝑘𝑘
6

6

eq. 54

Onde 𝜀𝜀 0 é a deformação no plano médio, 𝑧𝑧 é a distância do plano médio e 𝑘𝑘 é a

curvatura do laminado.

De posse desta relação que define as deformações no laminado, e de acordo com a
figura 31, as tensões nas camadas podem ser resumidas como:

Figura 31.

Força e momento resultante atuando em uma placa [14]
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𝜎𝜎1
𝑁𝑁1
�𝑁𝑁2 � = ∫ �𝜎𝜎2 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜎𝜎6
𝑁𝑁6

eq. 55

𝜎𝜎1
𝑀𝑀1
�𝑀𝑀2 � = ∫ �𝜎𝜎2 � 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧
𝜎𝜎6
𝑀𝑀6

eq. 56

Estas resultantes podem ser escritas em termos de deformações usando a equação 46:
Resultando em

{𝑁𝑁} = [𝐴𝐴]{𝜀𝜀 0 } + [𝐵𝐵]{𝑘𝑘}

eq. 57

{𝑁𝑁} = [𝐴𝐴]{𝜀𝜀 0 } + [𝐵𝐵]{𝑘𝑘}

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

𝑁𝑁1
𝑁𝑁2 ⎫ ⎡
⎪ ⎢
𝑁𝑁6
=⎢
𝑀𝑀1 ⎬ ⎢
𝑀𝑀2 ⎪ ⎢
𝑀𝑀6 ⎭ ⎣

𝐴𝐴11
𝐴𝐴21
𝐴𝐴61
𝐵𝐵11
𝐵𝐵21
𝐵𝐵61

𝐴𝐴12
𝐴𝐴22
𝐴𝐴62
𝐵𝐵12
𝐵𝐵22
𝐵𝐵62

𝐴𝐴16
𝐴𝐴26
𝐴𝐴66
𝐵𝐵16
𝐵𝐵26
𝐵𝐵66

𝐵𝐵11
𝐵𝐵21
𝐵𝐵61
𝐷𝐷11
𝐷𝐷21
𝐷𝐷61

𝐵𝐵12
𝐵𝐵22
𝐵𝐵62
𝐷𝐷12
𝐷𝐷22
𝐷𝐷62

eq. 58

𝐵𝐵16
𝐵𝐵26
𝐵𝐵66
𝐷𝐷16
𝐷𝐷26
𝐷𝐷66

⎤⎧
⎪
⎥⎪
⎥
⎥⎨
⎥⎪
⎪
⎦⎩

𝜀𝜀10
𝜀𝜀20
𝜀𝜀60
𝑘𝑘1
𝑘𝑘2
𝑘𝑘6

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

eq. 59

Que é a representação fundamental da teoria das placas laminadas, onde,
[𝐴𝐴] = ∫[𝑄𝑄]𝑑𝑑𝑑𝑑

eq. 60

[𝐷𝐷] = ∫[𝑄𝑄]𝑧𝑧 2 𝑑𝑑𝑑𝑑

eq. 62

[𝐵𝐵] = ∫[𝑄𝑄]𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧

eq. 61

Pode ser demonstrado que 𝐴𝐴12 = 𝐴𝐴21 ·, 𝐵𝐵12 = 𝐵𝐵21 , 𝐷𝐷12 = 𝐷𝐷21 ·, e assim por diante.

A matriz 6 × 6 é a matriz de rigidez do laminado. Enquanto um metal só elongaria
quando submetido a uma carga no plano, só flexiona sob flexão e torce quando há
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torque aplicado; o laminado, que pode ser completamente anisotrópico, manifesta todas
estas deformações simplesmente com um carregamento no plano.
Cada elemento da matriz se relaciona a uma resultante na expressão da deformação.
•

•

•

•
•

•
•

•

𝐴𝐴11 relaciona o carregamento longitudinal no plano, 𝑁𝑁1 , e a elongação longitudinal,

𝜀𝜀10 .

𝐴𝐴12 faz o acoplamento entre o carregamento longitudinal no plano, 𝑁𝑁1 , e a

elongação transversal devido ao efeito de Poisson, 𝜀𝜀20 .

𝐴𝐴16 indica o acoplamento entre o carregamento longitudinal no plano, 𝑁𝑁1 , e o
cisalhamento no plano, 𝜀𝜀60 .

𝐴𝐴66 relaciona o cisalhamento no plano, 𝑁𝑁6 , e a distorção cisalhante, 𝜀𝜀60 .

𝐵𝐵26 indica o acoplamento entre o carregamento transversal no plano, 𝑁𝑁2 , e a
torção,𝑘𝑘6 .

𝐵𝐵66 indica o acoplamento entre o cisalhamento no plano, 𝑁𝑁6 , e a torção,𝑘𝑘6 .

𝐷𝐷12 relaciona o carregamento longitudinal em flexão , 𝑀𝑀1 , e a curvatura transversal
de flexão, 𝑘𝑘2 .

𝐷𝐷66 relaciona o momento torçor , 𝑀𝑀6 , e o ângulo de torção, 𝑘𝑘6 .

A alteração da seqüência de empilhamento não surte efeito na matriz 𝐴𝐴 de modo que
não tem conseqüências no comportamento no plano. No entanto, as matrizes 𝐵𝐵 e 𝐷𝐷
sofrem alterações, pois seus coeficientes são funções de 𝑧𝑧.

Conhecendo as matrizes de rigidez e os carregamentos presentes, é possível calcular
todas as deformações no laminado.
Quando o laminado é simétrico, os coeficientes 𝐵𝐵 se igualam a zero. Isto significa que
os carregamentos no plano não levam à deflexão e não há ligação entre os
carregamentos em flexão e deformações no plano.
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Outra situação interessante é quando os coeficientes 𝐴𝐴16 e 𝐴𝐴26 se igualam a zero.
Quando isto acontece, geralmente, os coeficientes 𝐵𝐵 também se igualam a zero. Isto

ocorre quando o laminado é balanceado. Desta forma, não há relação entre os
carregamentos no plano e cisalhamento.

A maioria dos laminados utilizados é simétrica visando reduzir ou eliminar a tendência
da estrutura entortar. Laminados também são utilizados com esta intenção, no entanto,
ganham mais aplicação quando a estrutura passa por carregamentos cisalhantes
reversíveis.

2.2.3. Falha de materiais compósitos
2.2.3.1.

Modos, mecanismos e critérios de falha

Um ponto muito importante ao se projetar componentes é a determinação do critério de
falha a ser utilizado. É importante ressaltar que falha é diferente de fratura. A escolha da
palavra “falha” está ligada à capacidade do componente de atender ou não às
necessidades de um projeto. Muitas vezes considera-se que quando um aço escoa, ele
não está atendendo aos requisitos do projeto, logo ele falha. Portanto, é uma falha na
tentativa de alcançar este propósito, o que não significa, necessariamente, que ocorreu
fratura.
Existem muitos critérios de falha, até mesmo porque os comportamentos para diferentes
materiais podem ser os mais variados. Neste sentido é fundamental ter em mente que o
próprio significado da palavra falha pode variar de projeto para projeto e de material
para material. Diversos trabalhos na literatura comparam os desempenhos dos critérios
de falha com o comportamento experimental de diferentes de materiais na intenção de
avaliar suas adequações. [21, 22, 23, 24]
Critérios de falha são idealizações matemáticas do comportamento de materiais para
prever sua falha na tentativa de alcançar um determinado objetivo. Portanto, nem
sempre os critérios de falha tentarão prever somente a fratura, ou conseguirão
reproduzir completamente todas as complexidades dos comportamentos dos materiais
reais em serviço. O gráfico 8 ilustra diferentes ambições de critérios de falha,
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relacionando-os aos respectivos níveis de confiança obtidos com o uso destes critérios.
[25]

Gráfico 8 - Nível de confiança exibido pelas teorias no World Wide Failure Exercises
(WWFE). [25]
Fica claro que os níveis de confiança precisam aumentar para algumas aplicações como
a delaminação. Dentro da vasta gama de comportamentos e dos diversos critérios de
falha, os critérios mais precisos são os desenvolvidos com relação com os modos e
mecanismos de falha. [25]
Em função da pluralidade de critérios é virtualmente impossível falar de todos, além de
fugir do escopo deste trabalho. Deste modo, serão abordados apenas os critérios de falha
para laminados de materiais compósitos mais utilizados na indústria, com visto no
gráfico 9. Ênfase será dada ao critério de falha proposto por Linde ET Al, o qual foi
utilizado neste trabalho e será analisado mais profundamente na seção metodologia. [25]

Gráfico 9 - Critérios de falha para materiais compósitos utilizados na indústria. [25]
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2.2.3.1.

Modos e mecanismos de falha

Modo e mecanismo de falha são definidos como termos distintos. Mecanismo de falha é
o fenômeno que ocorre no material e que determinará o modo de falha. Um mecanismo
de falha pode levar a diferentes modos de falha. O mecanismo pode ser entendido como
a causa da falha do material, já o modo de falha, conceitualmente, é uma junção do
carregamento imposto ao material com a maneira com que ele não foi capaz de suportálo. [26]
Por convenção, tem-se que a direção longitudinal se refere à direção de alinhamento das
fibras e, perpendicular a esta, denomina-se direção transversal. [26]
Quanto aos modos de falha, sabe-se que a falha da fibra costuma estar associada a
carregamentos longitudinais, sejam eles em compressão ou em tração. Já a falha da
matriz ocorre para carregamentos transversais ou cisalhantes (figura 32). [26]

Figura 32.

Modo de falha em compósitos. Modos de falha da fibra, da matriz e suas
interfaces. [26]
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2.2.3.1.1.

Falha em tração longitudinal

O comportamento em tração longitudinal dos laminados compósitos geralmente é
controlado pelas propriedades das fibras. Como as propriedades das fibras não são
necessariamente as mesmas ao longo de toda a sua extensão pode haver ligeiras
variações das propriedades de um ponto a outro. A fratura terá início nos pontos mais
fracos. Ao se romper, a porção de carregamento que era sustentada por esta fibra é
distribuída às suas adjacências. Este esquema é mais bem visualizado na figura 33.[24]

Figura 33.

Distribuição de tensões locais em torno do rompimento de uma fibra em

um compósito unidirecional carregado sob tração longitudinal. [24]
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A figura 34 mostra como o carregamento pode levar a diferentes conseqüências para
material ao redor da ruptura. Pode-se ter falha transversal da matriz quando esta é
constituída de material mais frágil e a interface é relativamente forte. Pode haver, ainda,
delaminação local ou cisalhamento da matriz. [24]

Figura 34.

Mecanismo de falha em torno do rompimento de uma fibra em um

compósito unidirecional sob carregamento longitudinal em tração. (a) Fratura
transversal em matriz frágil e interface relativamente forte. (b) Perda de adesão devido
à fraca ligação na interface fibra-matriz e/ou deformação de falha da fibra
relativamente grande. (c) Fraturas por cisalhamento na matriz dúctil. [24]
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Estas falhas acontecem aleatoriamente ao longo do laminado e, em algum ponto, podem
culminar na coalescência dessas pequenas fissurações que levam a fratura final do
laminado (figuras 35 e 36). [24]

Figura 35.

Seqüência ilustrando a falha governada pelo comportamento da fibra em

um compósito unidirecional sob carregamento em tração longitudinal. [24]

Figura 36.

(a) Fratura na fibra em um laminado de matriz polimérica. (b) Fratura
na matriz em um laminado cerâmico. [14]

Existem casos onde a capacidade de deformação da matriz é inferior à da fibra. Assim,
ocorrem fissurações da matriz entre as fibras. Este processo geralmente se dá quando a
matriz é feita de material de comportamento frágil (figura 37). [24]
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Figura 37.

Fratura na matriz frágil e distribuição local de tensões em um compósito
unidirecional sob carregamento longitudinal em tração. [24]

2.2.3.1.2.

Falha em compressão longitudinal

A compressão longitudinal pode levar à flambagem localizada das fibras. A flambagem
pode ocorrer em fase ou fora de fase (figura 38). [24]

Figura 38.
Modos de microflambagem das fibras em um compósito unidirecional
submetido à compressão longitudinal. (a) Fora de fase. (b) Em fase. [24]
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Dependendo do comportamento das fibras, elas podem, ou não, romper. Fibras de
comportamento dúctil podem flambar sem fraturar. E quando são frágeis geralmente
fraturam como mostrado abaixo (figuras 39 e 40). [24]

Figura 39.

Microflambagem ocasionando deformação excessiva em fibras dúcteis
ou fratura em fibras frágeis. [24]

Figura 40.

Microflambagem localizada em um compósito de matriz polimérica. [14]

A compressão longitudinal pode levar a falha por cisalhamento do laminado (figura 41).
[24]

Figura 41.

Modo de falha por cisalhamento em um compósito unidirecional sob
carregamento em compressão longitudinal. [24]
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2.2.3.1.3.

Falha em tração transversal [24]

Em tração transversal, existem três mecanismos principais de falha. A falha de coesão,
que é basicamente a falha da matriz. Falha de adesão, quando a ruptura inicia-se com a
separação da fibra da matriz. E falha na fibra, quando a fibra rompe em seu sentido
transversal. Em virtude das fibras geralmente possuírem maior resistência que a matriz,
visto que geralmente são materiais de reforço, parece improvável que ocorra falha na
fibra, mas vale lembrar que existe a possibilidade das fibras possuírem propriedades
diferentes em seu sentido longitudinal e transversal.
De maneira similar ao que foi dito anteriormente, estas falhas ocorrem aleatoriamente
pelo laminado, podendo coalescer e levar a fratura final do compósito. Isto é
esquematizado na figura 42.

Figura 42.

Coalescência de microtrincas levando à falha final do compósito
unidirecional sob tração transversal. [24]
52

2.2.3.1.4.

Falha em compressão transversal [24]

O laminado pode falhar por esmagamento das fibras e ter falhas na matriz quando
submetido à compressão transversal (figura 43). No entanto, o que costuma ser mais
crítico é a componente de cisalhamento gerada na interface matriz/fibra que pode levar
à perda de adesão e falha do laminado.

Figura 43.

Modo de falha por cisalhamento em compósito unidirecional sob
carregamento em compressão transversal. [24]

2.2.3.1.5.

Falha por cisalhamento [24]

A aplicação de tensões cisalhantes ao laminado leva ao desenvolvimento de grandes
tensões na interface matriz/fibra, podendo acarretar em falha devido à falta de adesão;
ou falha por cisalhamento da matriz, como esquematizado abaixo (figura 44).

Figura 44.

Modo de falha de compósito unidirecional sob cisalhamento no plano.
[24]
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2.2.3.2.

Critérios de falha

2.2.3.2.1.

Critério de falha de máxima tensão [24]

Critério de falha de máxima tensão diz simplesmente que ao alcançar a tensão máxima
de falha ocorre a falha do material. Em materiais compósitos estas tensões de falha
corresponderão às tensões de falha longitudinal em tração, longitudinal em compressão,
transversal em tração, transversal em compressão e cisalhamento. Quando o material
atinge qualquer um destes limites em algum local ele falha.
Matematicamente temos que:
𝐹𝐹 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜎𝜎1 > 0
𝜎𝜎1 = � 1𝑡𝑡
−𝐹𝐹1𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜎𝜎1 < 0
𝜎𝜎2 = �

𝐹𝐹2𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜎𝜎2 > 0
−𝐹𝐹2𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜎𝜎2 < 0

eq. 63

eq. 64

|𝜏𝜏6 | = 𝐹𝐹6

Uma forma conveniente de expor os limites de tensão para operação segura com o
material é através de envelopes de falha. Estes são diagramas fechados onde, quando se
opera dentro de seus limites, não ocorre a falha. A falha ocorrerá apenas fora destes
limites. O envelope de falha para o critério de máxima tensão está ilustrado abaixo
(figura 45).

Figura 45.

Figura 54. Envelope de falha para o critério de máxima tensão. [24]
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2.2.4.3.2.

Critério de máxima deformação

O critério de falha de máxima deformação determina que a falha ocorrerá no
constituinte do material compósito que alcançar primeiro a sua deformação de falha. A
deformação de falha é a deformação máxima que o material alcança antes de falhar.
Há basicamente duas situações possíveis, a matriz possui deformação de falha menor
que a da fibra ou o inverso. Quando a deformação de falha da fibra é menor que à da
matriz, assim que o laminado como um todo atinge a deformação igual à deformação de
falha da fibra, o compósito irá falhar (gráfico 10). Este é o caso mais comum quando
tratamos de compósitos de matriz polimérica. [24]

Gráfico 10 - Curvas de tensão-deformação do compósito e seus constituintes para o
𝑢𝑢
𝑢𝑢
caso de falha controlada pela deformação das fibras (𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓
< 𝜀𝜀𝑚𝑚𝑚𝑚
).

Quando a matriz possui deformação de falha menor que a da fibra, a falha do compósito
ocorre quando a sua deformação se iguala à deformação da matriz, como ilustrado no
gráfico abaixo (gráfico 11). [24]
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Gráfico 11 - Curvas de tensão-deformação do compósito e seus constituintes para o
caso de falha controlada pela deformação da matriz (𝜺𝜺𝒖𝒖𝒇𝒇𝒇𝒇 > 𝜺𝜺𝒖𝒖𝒎𝒎𝒎𝒎 ).

O critério de máxima deformação pode ser exposto matematicamente da seguinte
forma: [24]
𝜖𝜖1 = �

𝑢𝑢
𝜖𝜖1𝑡𝑡
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜖𝜖1 > 0
𝑢𝑢
𝜖𝜖1𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜖𝜖1 < 0

𝜖𝜖 𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜖𝜖2 > 0
𝜖𝜖2 = � 𝑢𝑢2𝑡𝑡
𝜖𝜖2𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜖𝜖2 < 0
|𝛾𝛾6 | = 2|𝜖𝜖12 | = 𝛾𝛾6𝑢𝑢

eq. 65

eq. 66
eq. 67

Onde 𝜖𝜖1 , 𝜖𝜖2 , 𝛾𝛾6 são as componentes de deformação referentes aos eixos principais e:

[24]
•
•
•
•
•

𝑢𝑢
𝜖𝜖1𝑡𝑡
= deformação longitudinal de falha em tração

𝑢𝑢
𝜖𝜖1𝑐𝑐
= deformação longitudinal de falha em compressão

𝑢𝑢
𝜖𝜖2𝑡𝑡
= deformação transversal de falha em tração

𝑢𝑢
= deformação transversal de falha em compressão
𝜖𝜖2𝑐𝑐

𝛾𝛾6𝑢𝑢 = deformação cisalhante de falha no plano
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É possível traduzir estas deformações de falha em tensões de falha através do uso das
equações que relacionam tensão e deformação de laminados compósitos. [24]
𝜖𝜖1 =
𝜖𝜖2 =

𝜎𝜎1
𝜎𝜎2
1
− 𝑣𝑣21
= (𝜎𝜎1 − 𝑣𝑣12 𝜎𝜎2 )
𝐸𝐸1
𝐸𝐸2 𝐸𝐸1

𝜎𝜎2
1
𝜎𝜎1
− 𝑣𝑣12
= (𝜎𝜎2 − 𝑣𝑣21 𝜎𝜎1 )
𝐸𝐸2
𝐸𝐸1 𝐸𝐸2
𝛾𝛾6 =

𝜏𝜏6
𝐺𝐺12

eq. 68

eq. 69

eq. 70

A presença do coeficiente de Poisson nestas equações confere ao método de máxima
deformação a capacidade de levar em conta as contribuições da interação das diferentes
componentes de tensão, o que não ocorre para o critério de máxima tensão. Estas
equações permitem a utilização das relações abaixo, de modo a se obter as tensões de
falha. [24]
𝑢𝑢
𝜖𝜖1𝑡𝑡
=

𝐹𝐹1𝑡𝑡
𝐸𝐸1

𝑢𝑢
𝜖𝜖1𝑐𝑐
=−
𝑢𝑢
𝜖𝜖2𝑡𝑡
=

𝐸𝐸1

𝐹𝐹2𝑡𝑡
𝐸𝐸2

𝑢𝑢
𝜖𝜖2𝑐𝑐
=−

𝛾𝛾6𝑢𝑢 =

𝐹𝐹1𝑐𝑐

𝐹𝐹2𝑐𝑐
𝐸𝐸2

𝐹𝐹6

𝐺𝐺12

eq. 71
eq. 72
eq. 73
eq. 74
eq. 75

O critério de máxima deformação pode ser traduzido em: [24]
𝜎𝜎1 − 𝑣𝑣12 𝜎𝜎2 = �

𝐹𝐹1𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜖𝜖1 > 0
−𝐹𝐹1𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜖𝜖1 < 0

𝐹𝐹 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜖𝜖2 > 0
𝜎𝜎2 − 𝑣𝑣21 𝜎𝜎1 = � 2𝑡𝑡
−𝐹𝐹2𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜖𝜖2 < 0
|𝜏𝜏6 | = 𝐹𝐹6
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eq. 76

eq. 77
eq. 78

Portanto, o envelope de falha do critério de máxima deformação assume a forma
ilustrada abaixo (figura 46): [24]

Figura 46.

Envelope de falha para o critério de máxima deformação. [24]

2.2.4.3.3.

Tsai Hill [24]

Vários autores propuseram critério de falha para metais isotrópicos dúcteis, baseados
em energia de deformação. Dentre eles podemos citar Von Mises, Hencky, Nadai e
Novozhilov.
Para falar sobre o critério de falha de Tsai Hill convêm falar primeiro sobre o critério de
falha de Von Mises para materiais isotrópicos. Este critério parte da pressuposição de
que uma tensão aplicada a um elemento do material pode ser decomposta em uma
componente de pressão hidrostática somada a uma componente de tensões de desvio.
Ainda segundo Von Mises, somente as tensões de desvio contribuem para o escoamento
e aumento da densidade de energia de deformação do material.
2
Critério de Von Mises: 𝜎𝜎12 + 𝜎𝜎22 − 𝜎𝜎1 𝜎𝜎2 = 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦

Critério de Tsai Hill: 𝐴𝐴 𝜎𝜎12 + 𝐵𝐵𝜎𝜎22 − 𝐶𝐶𝐶𝐶1 𝜎𝜎2 + 𝐷𝐷𝜏𝜏62 = 1

eq. 79
eq. 80

O critério de falha de Tsai Hill é, na verdade, uma adaptação do critério de Von Mises
para materiais anisotrópicos, adicionando parâmetros que levam em conta a anisotropia
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do material. Rigorosamente, o critério de Tsai Hill não pode ser encarado como critério
de falha de energia distorcional.
O critério de falha de Tsai-Hill pode ser adaptado para materiais ortotrópicos. Após
algumas considerações apropriadas, obtêm-se:
𝜎𝜎12 𝜎𝜎22
𝜏𝜏62 𝜎𝜎1 𝜎𝜎2
+
+
− 2 =1
𝐹𝐹12 𝐹𝐹22 𝐹𝐹62
𝐹𝐹1

eq. 81

Nesta equação, não há distinção entre tensões compressivas ou trativas. Portanto, o
critério de Tsai-Hill não é capaz de distinguir diretamente diferenças entre falhas
compressivas e trativas. Então, para utilizar os valores de resistências apropriados, devese estar atento às seguintes condições:
𝐹𝐹 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜎𝜎1 > 0
𝐹𝐹1 = � 1𝑡𝑡
𝐹𝐹1𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜎𝜎1 < 0

eq. 82

𝐹𝐹2𝑡𝑡 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜎𝜎2 > 0
𝐹𝐹2𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝜎𝜎2 < 0

eq. 83

𝐹𝐹2 = �

O envelope de falha deste critério é uma superfície fechada no espaço 𝜎𝜎1 , 𝜎𝜎2 , 𝜏𝜏6 .
2.2.4.3.4.

Tsai Wu [24]

Visando superar as limitações presentes nos demais critérios de falha apresentados
anteriormente, Gol’denblat e Kopnov desenvolveram um critério de falha que pretendia
prever a falha mesmo em estados de carregamento onde havia pouquíssima informação
experimental a respeito. Através do uso do conceito de tensores de resistência, foi
desenvolvida a equação a seguir:

(𝑓𝑓𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑖𝑖 )𝛼𝛼 + �𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑗𝑗 �𝛽𝛽 + �𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑗𝑗 𝜎𝜎𝑘𝑘 �𝛾𝛾 + ⋯ = 1
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eq. 84

Os coeficientes 𝑓𝑓𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,... são os tensores de resistência de segunda, quarta, sexta
ordens ...

Esta tem a forma de um invariante, de maneira que é capaz de descrever a falha do
material em diferentes sistemas de coordenadas. Além disso, e muito importante, é
capaz de diferenciar a falha em tração e em compressão.
Tsai-Wu assumiu a existência de um plano de falha e propôs uma forma modificada
para a equação anterior, resultando em:
𝑓𝑓𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑗𝑗 = 1

eq. 85

Que pode ser expandido, no caso de estado de tensão plana, para:

𝑓𝑓𝑖𝑖 𝜎𝜎𝑖𝑖 + 𝑓𝑓2 𝜎𝜎2 + 𝑓𝑓6 𝜏𝜏6 + 𝑓𝑓11 𝜎𝜎12 + 𝑓𝑓22 𝜎𝜎22 + 𝑓𝑓66 𝜏𝜏62 +2𝑓𝑓12 𝜎𝜎1 𝜎𝜎2 + 2𝑓𝑓16 𝜎𝜎1 𝜏𝜏6 + 2𝑓𝑓26 𝜎𝜎2 𝜏𝜏6 = 1

eq. 86

Como a resistência de uma lâmina carregada sob cisalhamento puro 𝜏𝜏6 ao longo do eixo

principal independe do sinal da tensão cisalhante, todos os termos lineares em 𝜏𝜏6 se

igualam a zero.

𝑓𝑓6 = 𝑓𝑓16 = 𝑓𝑓26 = 0

eq. 87

Os demais coeficientes podem ser obtidos aplicando-se condições de carregamento
apropriadas, como, no caso de tração longitudinal até a falha:

𝜎𝜎1𝑢𝑢 = 𝐹𝐹1𝑡𝑡 , 𝜎𝜎2 = 𝜏𝜏6 = 0

eq. 88

2
𝑓𝑓1 𝐹𝐹1𝑡𝑡 + 𝑓𝑓11 𝐹𝐹1𝑡𝑡
=1

eq. 89

𝜎𝜎1𝑢𝑢 = −𝐹𝐹1𝑐𝑐 , 𝜎𝜎2 = 𝜏𝜏6 = 0

eq. 90

No caso de compressão longitudinal:

2
−𝑓𝑓1 𝐹𝐹1𝑐𝑐 + 𝑓𝑓11 𝐹𝐹1𝑐𝑐
=1
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eq. 91

Como conseqüência das equações anteriores, têm-se:
𝑓𝑓1 =

1
1
−
𝐹𝐹1𝑡𝑡 𝐹𝐹1𝑐𝑐

eq. 92

1
𝐹𝐹1𝑡𝑡 𝐹𝐹1𝑐𝑐

eq. 93

1
1
−
𝐹𝐹2𝑡𝑡 𝐹𝐹2𝑐𝑐

eq. 94

1
𝐹𝐹2𝑡𝑡 𝐹𝐹2𝑐𝑐

eq. 95

𝑓𝑓11 =

𝑓𝑓2 =

𝑓𝑓22 =
No caso de cisalhamento até a falha,

𝜏𝜏6𝑢𝑢 = 𝐹𝐹6

eq. 96
eq. 97

𝜎𝜎1 = 𝜎𝜎2 = 0
𝑓𝑓66 =

1

eq. 98

𝐹𝐹62

No caso de carregamento biaxial, tem-se:
𝜎𝜎1𝑢𝑢 = 𝜎𝜎2𝑢𝑢 = 𝐹𝐹(12)
𝜏𝜏6 = 0

2
(𝑓𝑓1 + 𝑓𝑓2 )𝐹𝐹(12) + (𝑓𝑓11 + 𝑓𝑓22 + 2𝑓𝑓12 )𝐹𝐹(12)
=1

𝑓𝑓12 =

eq. 99
eq. 100
eq. 101

1
1
1
1
1
1
1
2
�1 − 𝐹𝐹(12) � −
+
−
+
� − 𝐹𝐹(12)
�
��
2
𝐹𝐹1𝑡𝑡 𝐹𝐹1𝑐𝑐 𝐹𝐹2𝑡𝑡 𝐹𝐹2𝑐𝑐
𝐹𝐹1𝑡𝑡 𝐹𝐹1𝑐𝑐 𝐹𝐹2𝑡𝑡 𝐹𝐹2𝑐𝑐
2𝐹𝐹(12)

eq. 102
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Em casos onde 𝑓𝑓12 não é crítico, podemos utilizar a aproximação:
1
𝑓𝑓12 ≅ − (𝑓𝑓11 𝑓𝑓22 )1⁄2
2

eq. 103

Ou, ainda,
𝑓𝑓11 = 𝑓𝑓22 =

1
2
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦

eq. 104

As equações acima são compatíveis com a teoria de Von Mises.
Na figura 47 pode ser visualizada uma breve comparação entre os critérios de falha
descritos anteriormente.

Figura 47.

Envelopes de falha de máxima tensão (𝑀𝑀𝑀𝑀), máxima deformação (𝑀𝑀𝑀𝑀) e
Tsai-Wu (𝑇𝑇𝑇𝑇). [24]

2.2.4.3.5.

Linde [27]

Os métodos de análise de falha podem ser divididos em diversas categorias. Dentre eles,
existem os que trabalham com falha repentina do material e os que trabalham com falha
progressiva.
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Gráfico 12 - Comportamento de degradação após a falha em um laminado compósito.
[28]
Linde ET AL propuseram um modelo de falha progressiva de laminados para ser
implementado em softwares de análise por elementos finitos. Este modelo inclui um
critério de falha, pois, nele há um critério que julga se houve falha e, além disso, ele
deteriora localmente as propriedades do material para possibilitar a análise do
comportamento do modelo após a ocorrência de falha em alguns locais. Ele divide em
dois o comportamento do material: comportamento na direção longitudinal, que se
assume controlado pela fibra; e comportamento na direção transversal, controlado pela
matriz polimérica (gráfico 12).
A cada uma destas direções é atribuído um fator de falha. 𝑓𝑓𝑓𝑓 , para o caso da fibra e 𝑓𝑓𝑚𝑚

para o caso da matriz.

𝑓𝑓𝑓𝑓 = �

𝑓𝑓𝑚𝑚 = �

𝑡𝑡
𝜀𝜀11
(𝜀𝜀 𝑡𝑡 )2
2 + �𝜀𝜀 𝑡𝑡 − 11 � 𝜀𝜀 …
(
)
𝜀𝜀
11
11
11
𝑐𝑐
𝑐𝑐
𝜀𝜀11
𝜀𝜀11

eq. 105

2

𝑡𝑡
𝑡𝑡 2
𝑡𝑡
𝜀𝜀22
(𝜀𝜀22
𝜀𝜀22
)
𝑡𝑡
2
� 𝜀𝜀22 + � 𝑠𝑠 � (𝜀𝜀12 )2 ,
𝑐𝑐 (𝜀𝜀22 ) + �𝜀𝜀22 −
𝑐𝑐
𝜀𝜀22
𝜀𝜀22
𝜀𝜀12
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eq. 106

O modelo monitora as deformações e, quando este fator de falha atinge o mesmo valor
da deformação local, assume que o material falhou e inicia-se um processo de
degradação das propriedades mecânicas. Isto é feito ao se multiplicar elementos da
matriz de rigidez por um fator de dano apropriado. Os danos são calculados segundo as
equações abaixo.
𝑡𝑡
𝜀𝜀22
𝑡𝑡
𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑚𝑚 = 1 −
𝑒𝑒 (−𝐶𝐶22 𝜀𝜀 22 (𝑓𝑓𝑚𝑚 −𝜀𝜀 22 )/𝐺𝐺𝑚𝑚 )
𝑓𝑓𝑚𝑚

𝑑𝑑𝑓𝑓 = 1 −

𝑡𝑡
𝜀𝜀11
𝑡𝑡
𝑡𝑡
𝑒𝑒 (−𝐶𝐶11 𝜀𝜀 11 (𝑓𝑓 𝑓𝑓 −𝜀𝜀 11 )/𝐺𝐺𝑓𝑓 )
𝑓𝑓𝑓𝑓

eq. 107

eq. 108

Este dano é usado para degradar progressivamente as propriedades mecânicas do
material ao longo da simulação, de maneira que este modelo não é somente um critério
de falha, mas um modelo de análise de falha progressiva.
Este modelo será abordado com maior profundidade na seção de metodologia, pois, foi
utilizado neste trabalho.

2.3. Método dos Elementos Finitos (MEF) [29]
Não existem soluções analíticas para todos os problemas encontrados na engenharia.
Por exemplo, não existe uma única equação analítica capaz de descrever de maneira
exata todo o campo de tensões em um automóvel.
O método dos elementos finitos é uma técnica muito poderosa para a resolução de
problemas complexos sem o qual as soluções não seriam possíveis. O MEF encontra
aplicações nos mais diversos ramos industriais através de pacotes comerciais. Pode-se
citar o Abaqus®, ANSYS®, NASTRAN®, LS-DYNA®, dentre muitos outros.
O MEF é muito amplo e complexo. Seu entendimento e aplicações passam pelo uso de
um grande número métodos numéricos e matemáticos. Portanto, a abordagem deste
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tópico será a título de exemplificação e entendimento conceitual do método de
elementos finitos, sem pretensões de alcançar profundidade ou rigor matemático.

2.3.1. Representação de um campo unidimensional [29]
Considere a necessidade de se encontrar uma equação que descreva um campo
unidimensional. O gráfico 13 mostra dados experimentais do valor de 𝑢𝑢 variando ao
longo de 𝑥𝑥.

Gráfico 13 - Distribuição de dados experimentais 𝑢𝑢(𝑥𝑥). (b) Ajuste aos pontos através
do método dos mínimos quadrados, mostrando a oscilação inaceitável entre os
pontos.[29]

O polinômio 𝑢𝑢(𝑥𝑥) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑐𝑐𝑥𝑥 2 + 𝑑𝑑𝑥𝑥 3 + ⋯ poderia ser empregado na tentativa de
se ajustar os pontos dos dados experimentais a uma equação. A utilização de polinômios

apresenta vantagens em função da facilidade com que podem ser diferenciados e
integrados.

Como observado no gráfico 13 (b), apesar da tendência do ajuste

polinomial coincidir com os dados experimentais, o corre uma oscilação inaceitável
entre os pontos. Aumentar a ordem do polinômio possibilita melhor ajuste aos pontos,
mas aumentam as oscilações entre os pontos.
Uma forma de contornar esse problema, mantendo as vantagens do uso de polinômios, é
dividir o domínio da função em sub-regiões ou elementos, possibilitando o emprego de
polinômios de menor ordem como ilustrado no gráfico 14.
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Gráfico 14 - (a) Distribuição de temperatura 𝒖𝒖(𝒔𝒔) ao longo da barra. (b) Divisão do
domínio 𝒔𝒔 em três subdomínios, elementos, e polinômios lineares são ajustados aos
pontos experimentais independentemente em cada subdomínio. [29]

2.3.2. Função base linear [29]
A subdivisão do domínio em elementos faz com que o polinômio não seja contínuo
além das fronteiras de cada elemento. Isto pode ser contornado igualando os
coeficientes 𝑎𝑎 e 𝑏𝑏 a 𝑢𝑢1 e 𝑢𝑢2 , que são os valores de 𝑢𝑢 nos extremos do elemento. É
definida uma variação linear entre os parâmetros nodais 𝑢𝑢1 e 𝑢𝑢2 , expressa por uma

função base:

𝑢𝑢(𝜉𝜉) = (1 − 𝜉𝜉)𝑢𝑢1 + 𝜉𝜉𝑢𝑢2

eq. 109

𝜑𝜑1 (𝜉𝜉) = 1 − 𝜉𝜉

eq. 110

𝜑𝜑2 (𝜉𝜉) = 𝜉𝜉

eq. 111

𝑢𝑢(𝜉𝜉) = 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉) 𝑢𝑢1 + 𝜑𝜑2 (𝜉𝜉) 𝑢𝑢2

eq. 112

Onde 𝜉𝜉 (0< 𝜉𝜉 <1) é uma medida normalizada da distância ao longo da curva.

Define-se:

Deste modo escreve-se :

Onde 𝜑𝜑1 e 𝜑𝜑2 representam variações lineares. O comportamento destas funções de base
pode ser visto no gráfico 15.
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Gráfico 15 - Função base linear 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉) = 1 − 𝜉𝜉 e 𝜑𝜑2 (𝜉𝜉) = 𝜉𝜉. [29]

Podem-se relacionar os nós no sistema de coordenada local com o sistema de
coordenadas global através de uma matriz de conectividade (figura 48).
𝑢𝑢𝑛𝑛 = 𝑈𝑈𝛥𝛥(𝑛𝑛,𝑒𝑒)

eq. 113

Onde Δ(𝑛𝑛, 𝑒𝑒) = número global do nó local 𝑛𝑛 do elemento 𝑒𝑒.

Figura 48.

Relação entre os números globais dos nós com números locais. [29]

Neste caso, para o elemento 1:
com 𝑢𝑢1 = 𝑈𝑈1 e 𝑢𝑢2 = 𝑈𝑈2 .

𝑢𝑢(𝜉𝜉) = 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉) 𝑢𝑢1 + 𝜑𝜑2 (𝜉𝜉) 𝑢𝑢2
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eq. 114

No segundo elemento, 𝑢𝑢 é interpolado por:

com 𝑢𝑢1 = 𝑈𝑈2 e 𝑢𝑢2 = 𝑈𝑈3 .

𝑢𝑢(𝜉𝜉) = 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉) 𝑢𝑢1 + 𝜑𝜑2 (𝜉𝜉)

eq. 115

Como 𝑈𝑈2 é compartilhado pelos elementos 1 e 2, existe uma garantia de continuidade.

Este fenômeno perpetua-se por todo domínio. Por fim obtêm-se interpolações, como
exposto no gráfico 16.

Gráfico 16 - Ajuste contínuo entre os elementos. [29]

2.3.3. Funções base como função de ponderação [29]
É útil pensar na função base como exercendo o papel de ponderar as contribuições de
cada nó. Por exemplo, no primeiro elemento tem-se que:
Em:
𝜉𝜉 =

1
4

1
1
1
3
1
𝑢𝑢 � � = �1 − � 𝑢𝑢1 + 𝑢𝑢2 = 𝑢𝑢1 + 𝑢𝑢2
4
4
4
4
4

eq. 116

Mostrando que neste ponto há contribuição dos dois pontos nodais e que a contribuição
de 𝑢𝑢1 é muito mais significativa (figura 49).
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Figura 49.

(a)... (d) Função de ponderação 𝑤𝑤𝑛𝑛 associada aos nós globais 𝑛𝑛 =

1 … 4, respectivamente. Note que a função ponderal decresce linearmente para ambos
os lados dos elementos imediatamente vizinhos, e torna-se igual a zero quando
ultrapassa seus limites. [29]

De posse destas equações e conceitos, tem-se uma relação paramétrica contínua para
descrever 𝑢𝑢(𝜉𝜉). No entanto, é necessário estabelecer uma relação entre 𝜉𝜉 e 𝑥𝑥 em cada

elemento. Uma forma conveniente de se alcançar este objetivo é definir os valores de 𝑥𝑥

através de uma função de interpolação dos valores nodais 𝑥𝑥. Tem-se para o primeiro
elemento:

𝑥𝑥(𝜉𝜉) = 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉)𝑥𝑥1 + 𝜑𝜑2 (𝜉𝜉)𝑥𝑥2
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eq. 117

E de forma análoga, se obtêm as equações de interpolação para os demais elementos.
Então, 𝑢𝑢(𝑥𝑥) passa a ser definido pelas seguintes equações paramétricas.
𝑢𝑢(𝜉𝜉) = ∑𝑛𝑛 𝜑𝜑𝜑𝜑 (𝜉𝜉)𝑢𝑢𝑛𝑛
𝑥𝑥(𝜉𝜉) = ∑𝑛𝑛 𝜑𝜑𝜑𝜑 (𝜉𝜉)𝑥𝑥𝑛𝑛

eq. 118
eq. 119

O somatório é realizado sobre todos os elementos do domínio. A função 𝑢𝑢(𝜉𝜉) fornece

uma descrição local do campo, enquanto 𝑥𝑥(𝜉𝜉) funciona como um mapeamento entre o
espaço matemático de 𝜉𝜉 e o espaço físico de 𝑥𝑥 (gráfico 17).

Gráfico 17 - Figura mostra como 𝑥𝑥 e 𝑢𝑢 estão ligadas através da coordenada 𝜉𝜉. Os

valores de 𝑥𝑥(𝜉𝜉) e 𝑢𝑢(𝜉𝜉) são obtidos por interpolação e então plotados como 𝑢𝑢(𝑥𝑥). A
figura exemplifica para o caso de 𝜉𝜉 =0,2. [29]
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2.3.4. Funções base quadráticas [29]
A propriedade fundamental de uma função base de um nó é que ela assuma valor igual a
1, quando avaliada no ponto nodal em questão, e zero em todos os outros nós do
elemento. Isto garante que elas sejam linearmente independentes. Também é
fundamental definir a forma da função base.

Por exemplo, uma variação quadrática de 𝑢𝑢 em um elemento requer três parâmetros
nodais.

𝑢𝑢(𝜉𝜉) = 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉)𝑢𝑢1 + 𝜑𝜑2 (𝜉𝜉)𝑢𝑢2 + 𝜑𝜑3 (𝜉𝜉)𝑢𝑢3
Os gráficos abaixo (gráfico 18) ilustram o comportamento de diversas funções.

Gráfico 18 - Funções base quadráticas unidimensionais. [29]
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eq. 120

2.3.5. Elementos bidimensionais e tridimensionais [29]
Funções base bilineares bidimensionais são construídas como produtos de funções
unidimensionais.
Seja,
𝑢𝑢(𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ) = 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 )𝑢𝑢1 + 𝜑𝜑2 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 )𝑢𝑢2 + 𝜑𝜑3 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 )𝑢𝑢3 + 𝜑𝜑4 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 )𝑢𝑢4

eq. 121

onde,
𝜑𝜑1 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ) = (1 − 𝜉𝜉1 )(1 − 𝜉𝜉2 )

eq. 122

𝜑𝜑3 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ) = 𝜉𝜉2 (1 − 𝜉𝜉1 )

eq. 124

𝜑𝜑2 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ) = 𝜉𝜉1 (1 − 𝜉𝜉2 )

eq. 123

𝜑𝜑4 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ) = 𝜉𝜉1 𝜉𝜉2

eq. 125

Note que 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ) = 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉1 )𝜑𝜑1 (𝜉𝜉2 ) onde 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉1 ) e 𝜑𝜑1 (𝜉𝜉2 ) são funções base lineares

unidimensionais. De modo similar,

𝜑𝜑2 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ) = 𝜑𝜑2 (𝜉𝜉1 )𝜑𝜑1 (𝜉𝜉2 ) … 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

Figura 50.

eq. 126

A figura ilustra funções base bilineares bidimensionais. [29]
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As geometrias dos elementos ilustrados na figura 50 são definidas em termos das
posições nodais (𝑥𝑥𝑛𝑛 , 𝑦𝑦𝑛𝑛 ), 𝑛𝑛 = 1, … 4, através de

𝑥𝑥 = ∑𝑛𝑛 𝜑𝜑𝑛𝑛 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 )𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑦𝑦 = ∑𝑛𝑛 𝜑𝜑𝑛𝑛 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 )𝑦𝑦𝑛𝑛

eq. 127
eq. 128

Funções base de ordens mais elevadas podem ser construídas de modo similar através
dos produtos de funções base unidimensionais, assim como elementos tridimensionais
(figura 51). Um exemplo de funções base para um elemento tridimensional pode ser
vista abaixo.
𝜑𝜑1 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 , 𝜉𝜉3 ) = (1 − 𝜉𝜉1 )(1 − 𝜉𝜉2 )(1 − 𝜉𝜉3 )

𝜑𝜑2 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 , 𝜉𝜉3 ) = 𝜉𝜉1 (1 − 𝜉𝜉2 )(1 − 𝜉𝜉3 )

𝜑𝜑3 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 , 𝜉𝜉3 ) = (1 − 𝜉𝜉1 )𝜉𝜉2 (1 − 𝜉𝜉3 )

𝜑𝜑4 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 , 𝜉𝜉3 ) = 𝜉𝜉1 𝜉𝜉2 (1 − 𝜉𝜉3 )

𝜑𝜑7 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 , 𝜉𝜉3 ) = (1 − 𝜉𝜉1 )𝜉𝜉2 𝜉𝜉3

𝜑𝜑8 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 , 𝜉𝜉3 ) = 𝜉𝜉1 𝜉𝜉2 𝜉𝜉3

𝜑𝜑5 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 , 𝜉𝜉3 ) = (1 − 𝜉𝜉1 )(1 − 𝜉𝜉2 )𝜉𝜉3

Figura 51.

𝜑𝜑6 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 , 𝜉𝜉3 ) = 𝜉𝜉1 (1 − 𝜉𝜉2 )𝜉𝜉3

Elemento trilinear possuindo 8 nós. [29]
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eq. 129

É importante ressaltar que tudo o que foi exposto até o momento trata-se de funções
base de Lagrange. Estas garantem continuidades através das fronteiras entre os
elementos. No entanto, algumas vezes é desejável que também exista continuidade das
derivadas de 𝑢𝑢 em relação à 𝜉𝜉 nas fronteiras entre os elementos. Isto pode ser

conseguido, por exemplo, através do uso de funções de base de Hermite. Informação
adicional sobre este assunto pode ser encontrada com facilidade na literatura. [29, 30,
31]

2.3.6. Sistemas de coordenadas curvilíneas [29]
Outro ponto importante para aplicações do método de elementos finitos é a
possibilidade de transformações entre sistemas de coordenadas. Algumas vezes é
conveniente modelar o problema ou observar os resultados em outro sistema de
coordenas. A figura a seguir ilustra um exemplo onde pode ser desejável encarar o
problema em um sistema de coordenadas cilíndricas (𝑟𝑟, θ). Existem dois nós no
elemento. Um em 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟1 e outro em 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟2 .

Figura 52.

Definindo um anel usando um elemento cilíndrico. (a)O anel é mostrado

no espaço (𝑥𝑥, 𝑦𝑦), (b) No espaço (𝑟𝑟, 𝜃𝜃) e (c) no espaço (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ). [29]
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A figura 52 mostra um no espaço (𝑥𝑥, 𝑦𝑦), (b) No espaço (𝑟𝑟, 𝜃𝜃) e (c) no espaço (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ).

As coordenadas em (𝑟𝑟, 𝜃𝜃) em qualquer ponto (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ) podem ser obtidas por
interpolação bilinear nos pontos nodais 𝑟𝑟𝑛𝑛 e 𝜃𝜃𝑛𝑛 .

𝑟𝑟 = 𝜑𝜑𝑛𝑛 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ). 𝑟𝑟𝑛𝑛

𝜃𝜃 = 𝜑𝜑𝑛𝑛 (𝜉𝜉1 , 𝜉𝜉2 ). 𝜃𝜃𝑛𝑛

eq. 130
eq. 131

Outros sistemas de coordenadas importantes são:
Cilíndricas Polares (𝑟𝑟, 𝜃𝜃, 𝑧𝑧):

𝑥𝑥 = 𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃
𝑦𝑦 = 𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃
𝑧𝑧 = 𝑧𝑧

Esféricas Polares (𝑟𝑟, 𝜃𝜃, ∅):

eq. 132

𝑥𝑥 = 𝑟𝑟 cos 𝜃𝜃 cos ∅
𝑦𝑦 = 𝑟𝑟 sin 𝜃𝜃 cos ∅
𝑧𝑧 = 𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∅

eq. 133

2.3.7. Elasticidade linear [29]
Com o propósito de se avaliar as tensões em um corpo, primeiramente, calculam-se os
deslocamentos dos nós deste corpo, para então calcular as deformações dos elementos, e
por fim, utilizam-se as relações entre tensão e deformação para calcular as tensões.
A obtenção da relação entre as tensões, em termos dos deslocamentos nodais, pode ser
conseguida através da utilização das funções energia de deformação. Encontrar os
deslocamentos nodais que minimizam estas funções de energia é o que se denomina
Método de Rayleigh-Ritz. Outra importante abordagem, conhecida como Método de
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Galerkin, é desenvolvida através do conceito de trabalho virtual. Será abordado o
método Rayleigh-Ritz em função de sua maior clareza nas considerações físicas. Os
passos são:

a) Avaliação das componentes de deformação em termos de deslocamentos nodais.
b) Avaliação das componentes de tensão a partir da deformação, utilizando as
constantes elásticas do material.
c) Avaliação da energia de deformação para cada elemento, a partir da integração do
produto das componentes de tensão e deformação em todo o volume do elemento.
d) Avaliação da energia potencial a partir da soma da energia de deformação total para
todos os elementos, juntamente com o trabalho realizado pelas forças externas.
e) Aplicação das condições de contorno.
f) Minimizar a energias potenciais em relação aos deslocamentos nodais livres.
g) Resolver as equações de sistema resultantes para os deslocamentos nodais livres.
h) Avaliar as tensões e deformações usando os deslocamentos nodais e funções base dos
elementos.
i) Avaliar as forças ou momentos de reação nos nós onde o deslocamento é restringido.

2.3.7.1.

Elementos no estado plano de tensões [29]

O caso dos elementos de estado plano de tensão é um caso particular e foi escolhido
para ilustrar os conceitos de matrizes de rigidez de vetor de deformação, vetor de
tensão, dentre outros.
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𝑢𝑢
Para problemas bidimensionais definem-se o vetor de deslocamentos 𝑢𝑢 = � �, vetor de
𝑣𝑣
𝜎𝜎𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑥𝑥
deformações 𝑒𝑒 = � 𝑒𝑒𝑦𝑦 � e vetor de tensões 𝜎𝜎 = � 𝜎𝜎𝑦𝑦 �. A relação tensão deformação para
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥
o caso do estado plano de tensões é dada por:
𝐸𝐸

𝜎𝜎𝑥𝑥 =

1−𝑣𝑣 2

𝜎𝜎𝑦𝑦 =

1−𝑣𝑣 2

𝐸𝐸

𝐸𝐸

𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 =

�𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑦𝑦 �

eq. 134

�𝑒𝑒𝑦𝑦 + 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥 �

eq. 135

�𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 �

eq. 136

1+𝑣𝑣

Podendo ser escrito na forma matricial:

𝝈𝝈 = 𝑬𝑬𝑬𝑬

eq. 137

onde,
𝑬𝑬 =

1
𝐸𝐸
�
𝑣𝑣
1 − 𝑣𝑣 2
𝑜𝑜

𝑣𝑣
1
0

0
0 �
1 − 𝑣𝑣

eq. 138

As deformações são dadas em termos gradientes de deslocamentos, através de:
∂u

𝑒𝑒𝑥𝑥 =

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑒𝑒𝑦𝑦 =

𝜕𝜕𝜕𝜕

1

𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 = �

eq. 139

∂v

∂u

2 𝜕𝜕𝜕𝜕

+

eq. 140
∂v
𝜕𝜕𝜕𝜕

eq. 141

�

A energia de deformação é
𝑆𝑆𝑆𝑆 =

1
1
1
� 𝝈𝝈𝑇𝑇 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = � �𝑒𝑒𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥 + 𝑒𝑒𝑦𝑦 𝜎𝜎𝑦𝑦 + 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 �𝑑𝑑𝑑𝑑 = � 𝒆𝒆𝑇𝑇 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑑𝑑𝑑𝑑
2
2
2
𝑉𝑉

𝑉𝑉

𝑉𝑉
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eq. 142

=

1
𝐸𝐸
2
�
�𝑒𝑒 2 + 𝑒𝑒𝑦𝑦2 + 2𝑣𝑣𝑒𝑒𝑥𝑥 𝑒𝑒𝑦𝑦 + (1 − 𝑣𝑣)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥
�𝑑𝑑𝑑𝑑 .
2 1 − 𝑣𝑣 2 𝑥𝑥
𝑉𝑉

eq. 143

A energia potencial é dada por
𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑜𝑜 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

1
� 𝒆𝒆𝑇𝑇 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑑𝑑𝑑𝑑 − � 𝒖𝒖𝑻𝑻 𝒍𝒍𝑑𝑑𝑑𝑑
2
𝑉𝑉

𝐴𝐴

eq. 144

Onde 𝒍𝒍 representa os carregamentos externos atuando no corpo.

Seguindo passos pontuados no tópico anterior, aproximando o campo de deslocamento
𝒖𝒖 através de uma base de elemento finito 𝑢𝑢 = 𝜑𝜑𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑛𝑛 , 𝑣𝑣 = 𝜑𝜑𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑛𝑛 calculamos as

deformações:

𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 =

𝑒𝑒𝑥𝑥 =

∂u ∂𝜑𝜑𝑛𝑛
=
𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑛𝑛
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝑒𝑒𝑦𝑦 =

∂v ∂𝜑𝜑𝑛𝑛
=
𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑛𝑛
𝜕𝜕𝜕𝜕

eq. 146

1 ∂𝜑𝜑𝑛𝑛
1 ∂u ∂v
∂𝜑𝜑𝑛𝑛
𝑢𝑢𝑛𝑛 +
𝑢𝑢 �
� + �= �
2 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
2 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑛𝑛

eq. 147

eq. 145

Ou, em forma matricial:
𝜕𝜕𝜑𝜑𝑛𝑛
⎡
⎢ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑒𝑒𝑥𝑥
⎢
𝑒𝑒 = � 𝑒𝑒𝑦𝑦 � = ⎢ 0
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥
⎢
⎢1 𝜕𝜕𝜑𝜑𝑛𝑛
⎣2 𝜕𝜕𝜕𝜕
78

0 ⎤
⎥
𝜕𝜕𝜑𝜑𝑛𝑛 ⎥ 𝑢𝑢𝑛𝑛
� � = 𝑩𝑩𝑩𝑩
𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎥ 𝑣𝑣𝑛𝑛
⎥
1 𝜕𝜕𝜑𝜑𝑛𝑛 ⎥
2 𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎦

eq. 148

Portanto a energia potencial pode ser escrita como:
𝑃𝑃𝑃𝑃 =

1
� (𝑩𝑩𝑩𝑩)𝑻𝑻 𝑬𝑬(𝑩𝑩𝑩𝑩)𝑑𝑑𝑑𝑑 − � 𝒖𝒖𝑻𝑻 𝒍𝒍𝑑𝑑𝑑𝑑
2
𝑉𝑉

𝐴𝐴

1
= 𝒖𝒖𝑇𝑇 � 𝑩𝑩𝑇𝑇 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝒖𝒖 − � 𝒖𝒖𝑇𝑇 𝒍𝒍𝑑𝑑𝑑𝑑
2
𝑉𝑉

𝐴𝐴

1
= 𝒖𝒖𝑻𝑻 𝑲𝑲𝑲𝑲 − � 𝒖𝒖𝑻𝑻 𝒍𝒍𝑑𝑑𝑑𝑑
2
𝑨𝑨

eq. 149

Onde 𝑲𝑲 = ∫𝑉𝑉 𝑩𝑩𝑇𝑇 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑑𝑑𝑑𝑑 que é a matriz de rigidez do elemento.

Finalmente, minimizando a energia potencial com relação aos parâmetros nodais 𝑢𝑢𝑛𝑛 e

𝑣𝑣𝑛𝑛 obtêm-se:

𝑲𝑲𝑲𝑲 = 𝒇𝒇

eq. 150

Onde 𝒇𝒇 = ∫𝐴𝐴 𝒍𝒍𝑑𝑑𝑑𝑑 é o vetor de forças nodais.

O grande trabalho do MEF é a resolução da equação 150.
Quando uma tensão age sobre uma superfície, ela deve ser aplicada aos nós através de
uma transformação. Para isto são calculadas as forças nodais equivalentes utilizando
conceitos de função base, similares aos expostos anteriormente.
O vetor de carga nodal 𝒇𝒇 tem componentes segundo a equação abaixo.
1

𝑓𝑓𝑛𝑛 = � 𝑝𝑝𝜑𝜑𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 � 𝜑𝜑𝑛𝑛 𝑑𝑑𝜉𝜉
0

𝑥𝑥
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eq. 151

Onde 𝜉𝜉 é a coordenada normalizada do elemento ao longo do comprimento 𝐿𝐿 do lado
carregado pela tensão constante 𝑝𝑝.

Um nó compartilhado por dois elementos receberá contribuições de forças nodais de
ambos os elementos. Este processo de transformação de tensões nas superfícies dos
elementos em forças nodais é ilustrado na figura 53.

Figura 53.

Uma tensão uniforme aplicada no lado do elemento em (a) é equivalente
1

1

aos carregamentos nodais 𝑝𝑝𝑝𝑝 e 𝑝𝑝𝑝𝑝 para a base linear usada em (b), e equivalente
1

2

1

2

2

à 𝑝𝑝𝑝𝑝, 𝑝𝑝𝑝𝑝 e 𝑝𝑝𝑝𝑝 para a base quadrática usada em (c). Em (d), dois elementos
6

3

6

quadráticos adjacentes contribuem para um nó comum, onde o comprimento de cada
𝐿𝐿

elemento é . [29]
2

3. Metodologia
O presente trabalho foi conduzido através do uso do método de elementos finitos para a
avaliação do comportamento de tubos compósitos submetidos à flexão. Para tal, foi
utilizado o software Abaqus®.

3.1. Modelo de material

O material utilizado é um compósito de resina epóxi e fibra de vidro do tipo S2. As
propriedades foram retiradas da tese de SILVA e podem ser vistas na tabela 4. Ele
trabalhou com estas propriedades na avaliação das pressões de explosão de tubos
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compósitos produzidos por enrolamento filamentar e que apresentavam frações
volumétricas de fibra de aproximadamente 45%. SILVA conseguiu validar seus
modelos através da realização de ensaios de explosão, obtendo discordâncias máximas
inferiores a 5% entre os modelos numéricos e os testes experimentais. [5]
No presente trabalho, foi utilizada a sub-rotina UMAT proposta por Linde ET AL [27]
para simular a falha. Cada camada é considerada como um material com
comportamento linear elástico ortotrópico até a falha. Nesta sub-rotina devem ser
𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝑓𝑓,𝑐𝑐

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝑓𝑓,𝑐𝑐

𝑓𝑓

informados 𝐸𝐸1 , 𝐸𝐸2 , 𝐺𝐺12 , 𝐺𝐺23 , 𝜈𝜈23 , 𝜈𝜈12 , 𝜎𝜎1 , 𝜎𝜎1 , 𝜎𝜎2 , 𝜎𝜎2 , 𝜏𝜏12 , 𝐺𝐺𝑚𝑚 , 𝐺𝐺𝑓𝑓 e 𝜂𝜂.
Tabela 4 – Propriedades de Entrada da sub-rotina UMAT.[5]
𝑬𝑬𝟏𝟏

34100
𝒇𝒇,𝒄𝒄

𝝈𝝈𝟏𝟏

386.57

𝑬𝑬𝟐𝟐

𝑮𝑮𝟏𝟏𝟏𝟏

6360

𝑮𝑮𝟐𝟐𝟐𝟐

1930

𝒇𝒇,𝒕𝒕

1610

𝒇𝒇,𝒄𝒄

𝝈𝝈𝟐𝟐

𝒇𝒇

𝝈𝝈𝟐𝟐

44.03

𝝉𝝉𝟏𝟏𝟏𝟏

86.72

23.85

𝝂𝝂𝟏𝟏𝟏𝟏

0.19
𝑮𝑮𝒎𝒎
1

𝒇𝒇,𝒕𝒕

𝝂𝝂𝟐𝟐𝟐𝟐

𝝈𝝈𝟏𝟏

0.25
𝑮𝑮𝒇𝒇

715.6
𝜼𝜼

12.5

0.0005

𝐸𝐸1 é o módulo na direção longitudinal. 𝐸𝐸2 é o módulo na direção transversal. 𝐺𝐺12 é o

módulo de cisalhamento no plano 1-2. 𝐺𝐺23 é o módulo de cisalhamento no plano 2𝑓𝑓,𝑡𝑡

3. 𝜈𝜈12 é o coeficiente de Poisson 1-2. 𝜈𝜈23 é o coeficiente de Poisson 2-3. 𝜎𝜎1
𝑓𝑓,𝑐𝑐

de falha longitudinal em tração. 𝜎𝜎1
𝑓𝑓,𝑡𝑡

compressão. 𝜎𝜎2

é a tensão

é a tensão de falha longitudinal em
𝑓𝑓,𝑐𝑐

é a tensão de falha transversal em tração. 𝜎𝜎2
𝑓𝑓

é a tensão de falha

transversal em compressão. 𝜏𝜏12 é a tensão de falha por cisalhamento. 𝐺𝐺𝑚𝑚 e 𝐺𝐺𝑓𝑓 são as
energias de falha da matriz e fibra, respectivamente. 𝜂𝜂 é a viscosidade de regularização

O Coeficiente de Poisson 1-2 na tabela foi obtido através da relação

𝜈𝜈21 =

𝐸𝐸2
𝜈𝜈
𝐸𝐸1 12
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eq. 152

Nesta sub-rotina, a falha pode ocorrer transversalmente ou longitudinalmente, em tração
ou compressão, e é controlada por dois fatores de falha. Um controla a falha transversal,
que tem o comportamento dominado pelas características da matriz. Outro controla a
falha longitudinal, dominada pelas características da fibra. Abaixo estão as equações
que atuam como critérios de falha para a fibra e matriz, respectivamente.

𝑓𝑓𝑓𝑓 = �

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝜖𝜖11

𝑓𝑓,𝑡𝑡

(𝜖𝜖11 )2 + �𝜖𝜖11 −
𝑓𝑓,𝑐𝑐

𝜖𝜖11

𝑓𝑓,𝑡𝑡

Onde 𝜖𝜖11 =

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝜎𝜎𝐿𝐿

𝑓𝑓,𝑐𝑐

(eq. 154), 𝜖𝜖11 =

𝐶𝐶11

no sistema de coordenada local.

𝑓𝑓𝑚𝑚 = �

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝜖𝜖22

𝑓𝑓,𝑐𝑐
𝜖𝜖22

(𝜖𝜖22

)2

+

𝑓𝑓,𝑡𝑡
�𝜖𝜖22

𝑓𝑓,𝑐𝑐

𝑓𝑓,𝑐𝑐

𝜎𝜎𝐿𝐿

𝐶𝐶11

−

𝑓𝑓,𝑡𝑡

(𝜖𝜖11 )2
𝑓𝑓,𝑐𝑐
𝜖𝜖11

𝑓𝑓,𝑡𝑡

� 𝜖𝜖11 > 𝜖𝜖11

eq. 153

(eq. 155) e 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 . As deformações são avaliadas
𝑓𝑓,𝑡𝑡 2

�𝜖𝜖22 �
𝑓𝑓,𝑐𝑐
𝜖𝜖22

� 𝜖𝜖22 + �

𝑓𝑓,𝑡𝑡 2

𝜖𝜖22

𝑓𝑓
𝜖𝜖12

𝑓𝑓,𝑡𝑡

� (𝜖𝜖12 )2 > 𝜖𝜖22

𝑓𝑓,𝑐𝑐

𝑓𝑓

eq. 156

𝑓𝑓

Onde 𝜖𝜖22 = 𝜎𝜎𝑇𝑇 /𝐶𝐶22 (eq. 157), 𝜖𝜖22 = 𝜎𝜎𝑇𝑇 /𝐶𝐶22 (eq. 158) e 𝜖𝜖12 = 𝜏𝜏𝐿𝐿𝐿𝐿 /𝐶𝐶44 (eq. 159).

Como observado, as funções são similares, com a diferença que, no caso da função de
falha da matriz, existe um termo adicional que leva em conta o cisalhamento.
Após a ocorrência da falha, as propriedades são degradadas segundo funções
exponenciais que “causam” dano às propriedades mecânicas do elemento que falhou
através da introdução de termos de dano na matriz de módulo.

(1 − 𝑑𝑑𝑓𝑓 )𝐶𝐶11
⎡
⎢
⎢
𝐶𝐶 = ⎢
⎢
⎢
⎣ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠é𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(1 − 𝑑𝑑𝑓𝑓 )(1 − 𝑑𝑑𝑚𝑚 )𝐶𝐶12
(1 − 𝑑𝑑𝑚𝑚 )𝐶𝐶22

(1 − 𝑑𝑑𝑓𝑓 )𝐶𝐶13
(1 − 𝑑𝑑𝑓𝑓 )(1 − 𝑑𝑑𝑚𝑚 )𝐶𝐶23
𝐶𝐶33

0
0
0
(1 − 𝑑𝑑𝑓𝑓 )(1 − 𝑑𝑑𝑚𝑚 )𝐶𝐶44

0
0
0
0
𝐶𝐶55

0
⎤
0 ⎥
0 ⎥
0 ⎥
⎥
0 ⎥
𝐶𝐶66 ⎦

eq. 160
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Como o compósito é considerado transversalmente isotrópico, temos:

𝐶𝐶11 =
𝐶𝐶22 =
𝐶𝐶33 =

2
𝐸𝐸𝐿𝐿 �1−𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
�

𝑎𝑎

eq. 161;

𝐸𝐸𝑇𝑇 (1−𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 )
𝑎𝑎

𝐸𝐸𝑇𝑇 (1−𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 )
𝑎𝑎

𝐶𝐶12 =

eq. 162; 𝐶𝐶13 =
eq.163

𝐶𝐶23 =

𝐸𝐸𝑇𝑇 (𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 −𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 )
𝑎𝑎

eq.164;

𝐸𝐸𝑇𝑇 (𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 −𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 )

eq. 165 ;

𝑎𝑎

𝐸𝐸𝑇𝑇 (𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 −𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 )
𝑎𝑎

eq. 166;

𝐶𝐶33 = 𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 eq. 167;
𝐶𝐶55 = 𝐺𝐺𝐿𝐿𝐿𝐿 eq. 168;
𝐶𝐶44 = 𝐺𝐺𝐿𝐿𝐿𝐿 eq. 169;

2
𝑎𝑎 = 1 − 2𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇
− 2𝑣𝑣𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇

eq. 170.

Assume-se que as tensões podem ser calculadas através de:

eq. 171

𝝈𝝈 = 𝑪𝑪𝒅𝒅 : 𝝐𝝐

Os danos nas fibras, 𝑑𝑑𝑓𝑓 , e na matriz, 𝑑𝑑𝑚𝑚 , são dados pelas equações
𝑑𝑑𝑓𝑓 = 1 −

𝜖𝜖𝑓𝑓,𝑡𝑡
11
𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝑒𝑒�−𝐶𝐶22𝜖𝜖22 �𝑓𝑓𝑚𝑚 −𝜖𝜖22 �𝐿𝐿

Onde 𝐿𝐿𝐶𝐶 é o comprimento característico do elemento.
𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝐶𝐶

�𝐺𝐺𝑚𝑚 �

eq. 172

𝜖𝜖 �−𝐶𝐶 𝜖𝜖 �𝑓𝑓 −𝜖𝜖 �𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑚𝑚 = 1 − 22 𝑒𝑒 22 22 𝑚𝑚 22
𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝑓𝑓,𝑡𝑡

𝐶𝐶

�𝐺𝐺𝑚𝑚 �

eq. 173

Deste modo, as propriedades do material são degeneradas progressivamente,
provocando uma perda local de capacidade de resistir a carregamentos, o que simula a
ausência de material.
O simples comportamento das funções descritas não controla unicamente o
comportamento da sub-rotina. Sendo um código de computador, ela toma decisões que
não a deixa seguir unicamente o comportamento matemático das funções que
descrevem seu comportamento.
As figuras a seguir ilustram o processo de funcionamento da sub-rotina.
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Início
Calcula as novas tensões sem
utilizar os danos
regularizados
Recebe
Propriedades
Mecânicas

Calcula Poisson 23

Calcula as novas tensões
utilizando os danos
regularizados
Calcula as derivadas da matriz de rigidez
danificada em relação aos danos da fibra e
em relação aos danos da matriz

Calcula Deformação
no Final do
Incremento

Preenche Matriz de
Rigidez completa e
sem dano

Armazena os danos na
fibra e matriz do
incremento anterior nas
variáveis DMOLD e
DFOLD

Estado Plano de
Tensões?

Não

Sim
Calcula o Jacobiano usando regra da
cadeia com as derivadas calculadas
anteriormente para o caso 3D

Condensa o Jacobiano, de maneira
a obter uma matriz menor para o
caso de tensão plana

Chama o procedimento
“Check Failure”. Checa
se houve falha – Se
houve, calcula o dano

Atualiza o Jacobiano
usando regra da
cadeia com as
derivadas calculadas
anteriormente para o
caso 3D

Atualiza as variáveis de
estado, recebendo os
valores dos danos e danos
regularizados
Calcula energia de
deformação com
regularização

Regulariza os danos
utilizando a viscosidade
de regularização

Calcula energia de
deformação sem
regularização

Armazena as tensões do
incremento anterior nas
variáveis Old_Stress

Fim

Figura 54.

Funcionamento geral da sub-rotina.
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O Jacobiano da matriz pode ser obtido diferenciando-se a equação 171,

∂𝑑𝑑𝑓𝑓 ∂𝑓𝑓𝑓𝑓
∂σ
∂𝐶𝐶𝑑𝑑
∂𝑑𝑑𝑚𝑚 ∂𝑓𝑓𝑚𝑚
∂𝐶𝐶𝑑𝑑
= 𝐶𝐶𝑑𝑑 + �
: 𝜖𝜖� �
: 𝜖𝜖� �
�
�+�
∂ϵ
∂𝑑𝑑𝑚𝑚
∂𝑓𝑓𝑚𝑚 ∂𝜖𝜖
∂𝑑𝑑𝑓𝑓
∂𝑓𝑓𝑓𝑓 ∂𝜖𝜖

eq. 174

A viscosidade de regularização é utilizada para melhorar a convergência do modelo. Ela
tem a função de controlar a taxa com que o dano é repassado às variáveis utilizadas para
aplicar os danos na matriz de módulo. Isto é feito segundo as equações abaixo.

𝑣𝑣̇
𝑑𝑑𝑚𝑚
=

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑣𝑣̇ =

1
𝑣𝑣 )
(𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑚𝑚
η 𝑚𝑚

eq. 175

1
�𝑑𝑑 − 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑣𝑣 �
η 𝑓𝑓

eq. 176

𝑣𝑣
Onde 𝑑𝑑𝑓𝑓 e 𝑑𝑑𝑚𝑚 são os danos calculados pelas funções de evolução de dano e 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑣𝑣 e 𝑑𝑑𝑚𝑚
são

os danos regularizados. Na realidade são os danos regularizados que são utilizados na
matriz de módulo para deteriorar as propriedades do material.

A figura 54 ilustra o funcionamento geral da sub-rotina. Alguns passos que envolvem
cálculos estão simplesmente descritos como, por exemplo, “Calcula a energia de
deformação com regularização”. No entanto, o entendimento do passo “Check failure” é
fundamental para o entendimento de seu funcionamento e está ilustrado na figura 55.
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Início

Dm >
DmOLD?
Sim

Termo > 0 ?

Não

Sim

Não
FMN = 0
Não

Dm=0
DDmDE=0

FMN > 1 ?
Sim
Dm = Máximo entre
Dm e DmOLD
Checa a Falha na
Fibra de maneira
similar

Fim

Figura 55.

Diagrama do funcionamento do procedimento “Check Failure”.
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No diagrama, 𝜀𝜀22 representa a deformação transversal. O subscrito “c” denota falha em
compressão, e “t” indica falha em tração. FMN é o fator de falha. Dm é o dano sem
regularização. DDmDE é a derivada do dano na matriz em relação à deformação.
DFMNDE é a derivada de FMN em relação à deformação. DmOLD é uma variável que
guarda os valores de dano do incremento anterior. DDmDFMN é a derivada do dano em
relação ao fator de falha. 𝐿𝐿𝑐𝑐 é o comprimento característico do elemento e 𝐺𝐺𝑓𝑓 é a
energia de falha.

Um ponto importante de tomada de decisão do procedimento “Check Failure” que
merece atenção é que o dano nunca diminui. Primeiro há o teste entre o dano no
incremento anterior e o dano do incremento em questão. Caso o do incremento anterior
seja maior, a sub-rotina sequer calcula as derivadas. Logo após, é armazenada na
variável de dano o maior valor entre a variável de dano do incremento atual e o dano do
incremento anterior. Isso garante que, mesmo no caso de haver uma queda na função de
dano, a sub-rotina continua usando o maior dano para seus cálculos. Isto significa que
as propriedades mecânicas não se regeneram após terem se deteriorado em um
determinado local.
Não foi considerado neste trabalho o efeito da delaminação. Espera-se que esta ocorra
quase exclusivamente entre as camadas de enrolamento dito circunferencial e
enrolamento helicoidal. Embora, provavelmente, este seja um efeito importante na
flexão de tubos compósitos, existe uma grande dificuldade em se modelar essa
delaminação. A superfície do tubo apresenta diversas irregularidades após o
enrolamento das camadas helicoidais, devido ao cruzamento de fibras. As camadas
circunferenciais enroladas sobre esta superfície se acomodam às irregularidades, o que
dificulta a modelagem adequada da delaminação.

3.2. Características dos tubos e casos propostos
Como exposto em seções anteriores, no processo de enrolamento filamentar, o tubo é
gerado pelo enrolamento de fibras molhadas por resina em um mandril. Desta maneira,
o diâmetro interno do tubo é igual ao diâmetro do mandril e a espessura,
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conseqüentemente o diâmetro externo, é dada pela quantidade de material enrolado. Por
isso, foram avaliados tubos com diâmetros internos de 4,0 polegadas.
Não existe consenso na literatura quanto ao que se denomina “camada” no enrolamento
filamentar, portanto, torna-se importante esclarecer o que é definido como camada neste
trabalho. Inerentemente, o tubo é formado por enrolamentos +θ e –θ. Entenda-se para os
fins deste trabalho que, quando a superfície de enrolamento é coberta sem deixar vazios
em nenhum dos ângulos +𝜃𝜃 𝑒𝑒 – 𝜃𝜃, tem-se duas camadas. Uma camada de enrolamento

+𝜃𝜃 e outra camada de enrolamento – 𝜃𝜃 (figura 56). Dito isto, foram avaliados neste
trabalho tubos compósitos com 8, 16, 24 e 32 camadas. Foi criado um sistema de
coordenadas cilíndrico para orientar adequadamente as camadas.

Figura 56.

Ilustração dos ângulos +𝜃𝜃 𝑒𝑒 – 𝜃𝜃.

Outro fator que influencia o comportamento de tubos produzidos por enrolamento
filamentar é a seqüência de empilhamento de camadas com diferentes angulações. São
ditas camadas de enrolamento circunferencial as camadas com altos ângulos de
enrolamento, bastante próximos a ±90°. Foi adotado neste trabalho o ângulo de ±88°
para as camadas de enrolamento circunferencial. As camadas de ângulos de
enrolamento mais baixos são chamadas genericamente de camadas de enrolamento
helicoidal.
Foram estudados neste trabalho tubos com ângulos de enrolamento nas camadas
helicoidais de ±15°,±30°,±45°,±55°,±60° e ±75°. Cada tubo tem apenas um destes
ângulos de enrolamento helicoidal. As camadas helicoidais encontram-se sempre entre
camadas de enrolamento circunferencial. Esta configuração do enrolamento dos tubos
foi mantida constante como ilustrado na figura 57.
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Figura 57.

Em verde, as camadas de enrolamento circunferencial. Em branco,
camadas de enrolamento helicoidal.

Além disto, foi observada a proporção de número de camadas de 1:2:1.
Para melhor visualização, os casos avaliados foram expostos na tabela 5, juntamente
com os valores de espessuras, diâmetros internos e externos de cada tubo e D/t.
Tabela 5 – Casos avaliados.
Nº de Camadas
Diâmetro
Interno (mm)
Diâmetro
Interno (pol)
Espessura
(mm)
Espessura (pol)
Diâmetro
externo (mm)
Diâmetro
externo (pol)
Comprimento
(mm)
Comprimento
(pol)
D/t
Ângulos
Avaliados (± °)

8

16

24

32

101.600

101.600

101.600

101.600

4.000

4.000

4.000

4.000

5.656

11.312

16.968

22.624

0.223

0.445

0.668

0.891

107.256

112.912

118.568

124.224

4.223

4.445

4.668

4.891

203.200

203.200

203.200

203.200

8.000

8.000

8.000

8.000

18.963
15, 30, 45, 55,
60, 75

9.982
15, 30, 45, 55,
60, 75

6.988
15, 30, 45, 55,
60, 75

5.491
15, 30, 45, 55,
60, 75
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3.3. Modelagem

Foi desenvolvido um modelo sólido de elementos finitos para análise de comportamento
não linear utilizando o software Abaqus®.
O programa utiliza o método de Newton-Raphson para resolver problemas de
comportamento não linear.
Foi utilizada a opção “Unsymetric Solver”, conforme é recomendado no manual do
Abaqus para este tipo de problema.

3.3.1. Geometria

O modelo desenvolvido é um tubo sólido deformável. A espessura de cada camada é
igual a 0.707mm, visto que SILVA [5] avaliou experimentalmente a espessura em cada
camada dos tubos que produziu e, em seguida, considerou esta espessura em seus
modelos.
Os modelos foram produzidos através da extrusão de dois círculos concêntricos, sendo
que o circulo interior define o diâmetro interno, sendo igual a 4,0 polegadas. No
trabalho de [13], foram avaliados tubos de 28 polegadas de diâmetro e 56 polegadas de
comprimento, de modo que a relação entre diâmetro e espessura foi de 1:2. No presente
trabalho, foi mantida esta relação, sendo modelados tubos com comprimentos de 8,0
polegadas. Após isto, o modelo foi dividido em regiões conforme a figura 58.
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Figura 58.

Ilustração dos cortes da geometria em diferentes regiões.

Os cortes circunferenciais são os que definem as regiões de camadas de diferentes
ângulos de enrolamento. As camadas mais internas e mais externas são as camadas de
enrolamento circunferencial (±88°) e as camadas no centro da espessura do tubo são as
camadas de enrolamento helicoidal (±𝜃𝜃).
Os cortes na direção paralela ao eixo z foram feitos para possibilitar um melhor controle
na construção da malha de elementos finitos do modelo.
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3.3.2. Condições de contorno
Foram utilizados dois acoplamentos cinemáticos, um em cada extremidade do tubo,
conforme pode ser visto na figura 59. Estes acoplamentos são controlados por pontos de
referência posicionados no centro da sessão circular. Os acoplamentos levam ao
enrijecimento das bordas do tubo, de modo que não há ovalização das extremidades,
impedindo a ocorrência do efeito Brazier.
Em uma extremidade é aplicada a condição de contorno de engaste. Na outra
extremidade há imposição de rotação UR1, o que implica em rotação no eixo x do
sistema de coordenadas globais, visualizado na figura 59.

Figura 59.

Acoplamentos nas duas extremidades do tubo.

Esta rotação é aplicada no ponto de referência que controla o acoplamento cinemático e
sua magnitude aumenta linearmente ao longo da simulação (rampa).
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3.3.3. Malha e elementos
O modelo construído é um sólido tridimensional. Foram utilizados elementos de casca
contínuos. Diferentemente dos elementos de casca convencionais que discretizam uma
superfície de referência, os elementos de casca contínuos discretizam um sólido. Os
elementos de casca contínuos para uso geral utilizam formulações que permitem
descrever deformações finitas e grandes rotações, de maneira que são apropriados para
análises de comportamentos não-lineares. Além disso, incluem efeitos de mudança de
espessura e cisalhamento transversal, e podem ser empilhados para fornecer resultados
mais precisos ao longo da espessura do modelo.
A malha foi construída empregando o algoritmo “Sweep” para gerar elementos
hexaédricos. Este tipo de construção é exigido pelo software devido à grande
necessidade de uma orientação adequada dos elementos, já que o comportamento do
material na direção de sua espessura é diferente do comportamento no plano. A
orientação dos elementos de casca contínuos é dada pela conectividade entre seus nós,
conforme pode ser visto na figura 60. Aliado a isto foi utilizado o recurso “Medial
Axis” que divide a geometria em regiões mais simples e as preenche com elementos
usando o algoritmo “Advancing Front”.

Figura 60.

A conectividade nodal define a orientação do elemento e a direção de
empilhamento.

A figura 61 ilustra uma parte da orientação dos elementos e do material segundo o
sistema de coordenadas cilíndrico criado. Para evitar excesso de informações na figura,
dificultando o entendimento, apenas as orientações positivas da camada mais externa e
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das camadas helicoidais estão representadas em azul. As setas vermelhas indicam a
direção de empilhamento dos elementos e, conseqüentemente, o sentido positivo do
vetor normal.

Figura 61.

Orientação dos elementos no modelo do tubo, em maior aumento. As

setas azuis ilustram a orientação das diferentes camadas e as setas vermelhas indicam
a direção de empilhamento. Está exposta a orientação de uma camada helicoidal, para
facilitar a visualização.

Apesar de o critério de falha da UMAT fazer uso do CELEMENT (que retorna o
tamanho característico do elemento) para reduzir o impacto da diferença de tamanho
entre os elementos sobre o comportamento do modelo, é recomendável manter a razão
de aspecto dos elementos mais próximo possível de 1:1. Conforme pode ser visto na
figura 62, o uso da técnica “Sweep” e do recurso “Medial Axis”, aliados à divisão do
modelo em regiões, conforme citado anteriormente, geraram uma malha de alta
qualidade.
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Figura 62.

Discretização da geometria em malha de elementos finitos.

O tipo de elemento utilizado foi o SC8R, que é um elemento “Shell” tridimensional de
primeira ordem (linear). Este tipo de elemento é específico para aplicações com
materiais compósitos. Ele possui oito nós e faz uso da integração reduzida.
Elementos de primeira ordem que utilizam integração completa podem exibir um
comportamento indesejável conhecido com “Shear Locking” quando os elementos
devem exibir comportamento de flexão. Isto faz com que o modelo tenha uma rigidez
ordens de grandeza maior do que deveria possuir. Estes elementos se tornam
demasiadamente rígidos, principalmente quando o tamanho dos elementos é comparável
à espessura de parede do modelo. O uso de integração reduzida adiciona mais graus de
liberdade para o elemento e supera o problema de “Shear Locking”.
O manual do Abaqus® recomenda a utilização de malhas regulares com os elementos
do tipo SC8R. Também é utilizado o recurso “Enhanced Hourglass Control” que,
segundo o manual do Abaqus®, promove resultados satisfatórios até mesmo para malhas
grosseiras.
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3.4

Análise de sensibilidade de malha

Como dito anteriormente, a malha de elementos finitos utilizada para discretizar a
geometria do modelo pode ter influência sobre os resultados da simulação. Por isso foi
feito um estudo conhecido como sensibilidade de malha, que é realizado com intuito
escolher o tamanho mais adequado dos elementos, de modo que a malha influencie
minimamente os resultados.
O gráfico 19 mostra curvas Momento X Curvatura para o modelo de 8 camadas e
ângulo de enrolamento helicoidal de 30 graus para diferentes malhas.

Gráfico 19 – Curvas de Momento X Curvatura para o tubo de 8 camadas e 30° de
enrolamento helicoidal para diversas malhas.

Pode-se notar que o modelo apresenta boa convergência geral dos resultados, no
entanto, a malha com 5.712 elementos não deu condições de convergência que
possibilitassem que o modelo exibisse a falha final. Isto decorre da utilização da subrotina de falha, pois a degradação das propriedades mecânicas do modelo gera
dificuldades de convergência matemática.
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O gráfico 20 mostra os momentos máximos atingidos em relação ao número de
elementos do modelo. A malha de 5.712 elementos foi excluída por não apresentar falha
final.

Gráfico 20 - Variação do Momento Máximo com o número de elementos da malha.

Pode-se notar a pequena variação dos resultados, mais bem exposta no gráfico 21, que
ilustra a variação percentual dos momentos máximos em relação ao número de
elementos da malha. As diferentes malhas são comparadas com a malha de 16.000
elementos.

Gráfico 21 - Variação percentual do Momento Máximo com o número de elementos da
malha.
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A variação do momento máximo atingido pela malha de 16.000 elementos em relação à
malha de 24.000 elementos foi de apenas 0.86%. A falha inicial também foi analisada e
os seus resultados convergem rapidamente para os mesmos valores. A convergência
ocorre ainda mais rapidamente que a convergência da falha final.
Com base nesta análise e devido à pequena dispersão dos resultados, foi adotada a
malha de 16.000 elementos para a realização do presente trabalho.

3.5. Análise do comportamento em flexão

Conforme explicado na seção 3.3.2 deste trabalho, o modelo tem suas duas
extremidades enrijecidas, sendo uma delas engastada e na outra é imposta rotação. Estas
condições de contorno não permitem que os tubos ovalizem. Além disto, a relação entre
o diâmetro e o comprimento do tubo pode afetar seu comportamento.
Com a intenção de avaliar o comportamento do modelo utilizado neste trabalho, foi
realizado um breve estudo comparativo com outros dois modelos – um equivalente a um
tubo de 8 camadas e outro equivalente a um modelo de 16 camadas, ambos com ângulos
de 30° de enrolamento das camadas helicoidais. Estes tubos seguiram a configuração
utilizada neste trabalho, possuindo camadas circunferenciais externas e internas.
Estes modelos foram construídos com a intenção de se aproximarem o máximo possível
da condição de flexão pura. Para isto, a condição de contorno do engaste foi substituída
por uma condição de simetria no plano. Na outra extremidade, permaneceu a condição
de contorno anterior, ou seja, imposição de rotação. Além disto, o tubo teve o seu
comprimento dobrado para o equivalente a quatro diâmetros. Aliado à condição de
simetria, este modelo simula o comportamento de um tubo com oito diâmetros de
comprimento.
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Figura 63.

Tubo longo, com destaque para a condição de simetria no plano da face
selecionada.

Assim, foram obtidos os dois gráficos comparativos.

Gráfico 22 – Curvas Momento X Curvatura para comparação do comportamento dos
dois modelos com 8 camadas.
99

Conforme pode ser visto, a simulação para o tubo de 8 camadas foi interrompida antes
do fim. Isto se deve ao fato de que o modelo do tubo longo requer um esforço
computacional muito maior e tempos bastante longos de processamento. Porém, até
onde foi calculado, se observa uma grande concordância entre os modelos, e as linhas
dos gráficos se sobrepõem quase completamente (gráfico 22).
Mesmo com grande esforço computacional e grandes tempos de processamento, a
simulação do tubo longo de 16 camadas foi levada até o fim (gráfico 23). Pode-se
perceber grande concordância entre os modelos.

Gráfico 23 - Curvas Momento X Curvatura para comparação do comportamento dos
dois modelos com 8 camadas.

A diferença mais significativa a ser avaliada é no ponto onde ocorre a falha final do
modelo. Neste ponto, analisou-se a diferença entre as curvaturas e os momentos dos
dois modelos, e estes dados estão expostos na tabela 6.
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Tabela 6 - Comparação entre os resultados do modelo de tubo longo com simetria e
tubo curto engastado para o caso de 16 camadas.
Momento Máximo (Nm)
Curvatura na Falha
Final (1/m)
Raio de Curvatura (m)

Tubo Curto
17004.2
0.216629064

Tubo Longo
16984.6
0.21987069

Diferença Percentual
-0.115%
1.496%

4.616185757

4.548127818

-1.474%

Como exposto, as diferenças entre os modelos são mínimas, o que classifica o modelo
de tubo curto como tendo um desempenho satisfatório na intenção de se avaliar a flexão
dos tubos, e sua adoção é justificada pelo menor esforço computacional.

4

Resultados e discussão

Os resultados obtidos na saída das análises incluíram, dentre outros dados, as reações
nos apoios, as tensões, deformações e falhas nas diferentes camadas, com saídas que
diferenciam as falhas na matriz das falhas das fibras em todo o modelo.
Foi adotada uma nomenclatura específica para mostrar os resultados nesta seção,
facilitando assim a identificação dos dados expostos. Pela presente nomenclatura os
tubos são identificados sob rótulos do tipo xCy, onde x denota o número total de
camadas (C) do tubo, somando o número de camadas de enrolamento circunferencial e
helicoidal, e y representa o ângulo de enrolamento das camadas helicoidais. Desta forma
o tubo 8C15° identifica o tubo com oito camadas de enrolamento, das quais quatro são
de enrolamento helicoidal em 15°.
O Gráfico 24 mostra as curvas de Momento X Curvatura dos tubos que possuem oito
camadas (8C). Nota-se que a diminuição do ângulo de enrolamento das camadas
helicoidais leva a um aumento significativo do momento máximo, onde ocorre a falha
final do tubo. A diminuição do ângulo também tem efeito de modificar a inclinação da
parte inicial da curva, o que pode ser entendido como um aumento na rigidez à flexão
destes tubos. Estas duas constatações são atribuídas ao maior alinhamento das fibras em
relação aos esforços gerados ao curvar os tubos. Os ângulos mais altos, que se
aproximam cada vez mais do ângulo de enrolamento circunferencial, tendem a
apresentar valores de momento mais baixos, e não apresentam grandes diferenças na
inclinação das curvas nem nos momentos máximos.
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Gráfico 24 - Curvas Momento x Curvatura dos tubos de oito camadas.
Outro efeito do aumento dos ângulos é o de acentuar a não linearidade no
comportamento dos tubos, no entanto, o tubo com enrolamento a 75°colapsa antes de
apresentar comportamento não linear significativo. Em virtude de estarem mais próximo
do ângulo de enrolamento circunferencial, as camadas helicoidais com enrolamento a
75° tendem a falhar quase ao mesmo tempo em que as camadas de enrolamento
circunferencial e, por isso, exibem um comportamento linear quase até a falha final.
Como será reforçado por outros resultados expostos neste trabalho, a não linearidade
destas curvas pode ser atribuída em grande parte à falha prematura das camadas de
enrolamento circunferencial e falhas na matriz das camadas helicoidais.
No outro extremo do gráfico está a curva relativa ao tubo 8C15°. Nesta, também
notamos pouca não-linearidade, no entanto, assim como nos outros casos, a falha das
camadas de enrolamento circunferencial já aconteceu prematuramente em curvaturas
bastante inferiores à curvatura da falha final.
Com ângulos de enrolamento helicoidal cada vez mais baixos, a contribuição das
camadas circunferenciais para a rigidez do tubo é tão pequena que, ao falharem, não
representam perda significativa de rigidez, de maneira que a curva é quase linear até a
falha final, mesmo que a falha das camadas circunferenciais estejam ocorrendo ao longo
da flexão do tubo.
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Mais um fato notável é a visível aglomeração das curvas com enrolamentos de 55°, 60°
e 75°. Isto aponta que estes ângulos de enrolamento helicoidal, na prática, se
comportam como camadas de enrolamento circunferencial para efeitos de
comportamento em flexão. Pode-se notar uma forte aglomeração da região linear. Após
a curvatura onde ocorre a falha final dos tubos de enrolamento a 75°, os tubos com
ângulos de enrolamento helicoidal de 55° e 60° podem continuar sendo flexionados e
exibem curvatura na falha final maior, porém isto ocorre sem grandes aumentos
relativos na capacidade de suportar os momentos aplicados.
O Gráfico 25 esboça as curvas de Momento X Curvatura dos tubos de 16C. As curvas
para o dobramento dos tubos com diferentes ângulos de enrolamento das camadas
helicoidais revelam tendências similares às expostas para os tubos de oito camadas.
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Gráfico 25 - Curvas Momento x Curvatura dos tubos de dezesseis camadas.

O Gráfico 26 esboça as curvas de Momento X Curvatura dos tubos 24C e o gráfico 27
dos tubos 32C. Em ambos os casos as curvas mostram comportamentos similares aos
dois casos anteriores.
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Gráfico 26 - Curvas Momento x Curvatura dos tubos de vinte e quatro camadas.
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Gráfico 27 - Curvas Momento x Curvatura dos tubos de trinta e duas camadas.
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O aumento do número de camadas, com conseqüente aumento da espessura dos tubos e
diminuição da relação D/t revelou ter grande influência sobre as cargas máximas
suportadas pelos tubos e suas curvaturas. No entanto, a variação do número de camadas
não alterou a tendência de comportamento. Uma possível razão para isto é que foram
estudadas relações D/t baixas.
No Gráfico 28 são expostas as curvas de Momento X Curvatura para os tubos com
diferentes números de camadas, porém com o mesmo ângulo de enrolamento helicoidal
igual a 15°. Nota-se que o acréscimo de camadas aumenta significativamente o
momento máximo e provoca um pequeno deslocamento da curvatura máxima (curvatura
do tubo no momento máximo) para valores menores.
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Gráfico 28 - Curvas Momento x Curvatura dos tubos que possuem ângulo de
enrolamento das camadas helicoidais igual a 15°.
O Gráfico 29 apresenta as curvas de Momento X Curvatura para os tubos com ângulo
de enrolamento helicoidal de 45°. Novamente se observa que o acréscimo de camadas
aumenta significativamente o momento máximo. O mesmo pode ser observado na
figura 30 que ilustra as curvas de Momento X Curvatura dos tubos de enrolamento
helicoidal de 75°
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Gráfico 29 - Curvas momento x curvatura dos tubos que possuem ângulo de
enrolamento das camadas helicoidais igual a 45°.

12.000

Momento (N.m)

10.000
8.000
6.000

8C 75°

4.000

24C 75°

2.000

32C 75°

16C 75°

0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Curvatura (1/m)

Gráfico 30 - Curvas momento x curvatura dos tubos que possuem ângulo de
enrolamento das camadas helicoidais igual a 75°.
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O gráfico abaixo mostra os resultados anteriores trabalhados para expor o Momento
Máximo X Número de Camadas. Pode-se ressaltar que o aumento do número de
camadas leva ao aumento significativo do momento máximo, como já foi exposto
anteriormente. Percebe-se mais claramente que os resultados dos altos ângulos de
enrolamento tendem a ficar muito próximos.
Uma outra observação que pode ser feita neste gráfico é que, por exemplo, o tubo
8C15° possui um momento máximo semelhante aos tubos de enrolamento de maior
ângulo e mais espessos, como o 32C75°. Desta maneira, pode-se entender que o
aumento do ângulo de enrolamento pode ter efeito prático semelhante ao aumento da
espessura no que diz respeito à carga de flexão suportada.
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Gráfico 31 – Curvas dos Momentos Máximos x Número de Camadas.

O Gráfico 32 mostra curvas de Momento Máximo X Ângulo de Enrolamento das
camadas helicoidais para tubos de diferentes espessuras. Vê-se que o aumento do
número de camadas desloca as curvas para cima e que o aumento do ângulo de
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enrolamento leva à diminuição dos momentos máximos. A tendência de comportamento
dos tubos de enrolamento em ângulo mais elevados novamente é exposta. Aqui, pode-se
perceber uma tendência a formação de um patamar.
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Gráfico 32 – Curvas de Momentos Máximos x Ângulo de Enrolamento das Camadas
Helicoidais.

O gráfico 33 expõe as mesmas curvas do Gráfico 32, no entanto, os pontos das curvas
estão divididos pelo momento máximo dos tubos de enrolamento a 75° – os resultados
dos tubos de oito camadas estão divididos pelo resultado do 8C75°, os resultados dos 16
camadas estão divididos pelos resultados do 16C75° e assim por diante.
Percebe-se que o aumento do número de camadas gerou um aumento dos momentos
máximos, porém, o aumento dos ângulos de enrolamento gera o mesmo comportamento
para todos, de modo que as curvas estão quase coincidentes no gráfico abaixo. Além
disso, fica ainda mais clara a formação de um patamar no comportamento dos tubos
com ângulos de enrolamento mais altos.
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Gráfico 33 – Momentos Máximos Normalizados pelo Momento Máximo dos Tubos com
Enrolamento das Camadas Helicoidais a 75°.

O Gráfico 34 apresenta os raios de curvatura mínima (raio de curvatura no momento da
falha final) dos tubos em função do ângulo de enrolamento das camadas helicoidais. Os
modelos que não apresentaram queda brusca no final da curva Momento X Curvatura
foram retirados da análise de raios de curvatura.
É possível observar a tendência dos tubos de maior número de camadas de apresentarem
raios de curvatura maiores. Isto pode ser atribuído à maior rigidez destes tubos e ao seu
maior raio externo, o que implica em maiores deformações na superfície exterior do
tubo, levando as camadas exteriores à falha. Além disto, podemos observar que os tubos
com baixo ângulo de enrolamento tendem a valores menores de raio curvatura,
enquanto os tubos de alto ângulo de enrolamento apresentam os raios de curvatura mais
altos. Isto está ligado à maneira com que as camadas helicoidais contribuem para a
resistência do tubo. Os altos ângulos de enrolamento têm as fibras perpendiculares ao
carregamento, de modo que apresentam falha transversal. Conforme o ângulo de
enrolamento vai diminuindo, as fibras tornam-se cada vez mais alinhadas ao
carregamento e as propriedades longitudinais ganham importância.
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Gráfico 34 – Raios de Curvatura Mínimos x Ângulo de Enrolamento das Camadas
Helicoidais.
Conforme exposto, a falha prematura das camadas circunferenciais é a primeira falha
que ocorre nestes tubos e exerce um papel importante no comportamento não linear da
flexão. Além disto, falhas nas camadas circunferenciais, mesmo que não signifiquem o
colapso estrutural do tubo, podem levar a vazamentos, dentre outros prejuízos. Por isso,
a falha das camadas circunferenciais também foi analisada.
O Gráfico 35 mostra as curvas de momento associado à falha das camadas
circunferenciais pelo ângulo de enrolamento das camadas helicoidais. Nota-se que as
curvas têm formas semelhantes às curvas de momentos máximos traçado para a falha
final dos tubos, inclusive com a presença de um patamar associado aos altos ângulos de
enrolamento. Os momentos associados às falhas das camadas circunferenciais são
bastante menores que os momentos de falha final do tubo, podendo chegar à metade
deste valor, o que mostra que a falha destas camadas é realmente precoce.
Segundo foi comentado anteriormente, a seqüência de empilhamento de camadas com
diferentes angulações pode alterar o comportamento em flexão dos tubos. Portanto,
pode-se cogitar a mudança de posição das camadas circunferencias, pois, a sua
localização como sendo as camadas mais exteriores as sujeita às maiores deformações.
Talvez o posicionamento mais externo de camadas de baixo ângulo de enrolamento seja
capaz de diminuir significativamente a falha prematura desta camada circunferenciais.
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Gráfico 35 – Momentos Associados à Primeira Falha x Ângulo de Enrolamento das
Camadas Helicoidais.
O Gráfico 36 mostra os raios de curvatura associados ao instante da primeira falha das
camadas circunferenciais pelo ângulo de enrolamento das camadas helicoidais. Apesar
da grande variação dos momentos associados à falha dessas camadas, observa-se que
não há grande variação dos raios de curvatura. Fica clara a importância das camadas
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Gráfico 36 – Raios de Curvatura no Instante da Primeira Falha x Ângulo de
Enrolamento das Camadas Helicoidais.
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Conforme o ângulo de enrolamento diminui, o tubo se torna mais rígido, elevando o
momento para deformações menores. Deste modo, as falhas das camadas
circunferenciais estão associadas à deformação que elas sofrem. Isto ajuda a entender o
porquê de os ângulos de enrolamento mais baixos aparentarem pouca não linearidade –
o que se dá devido ao fato de a contribuição das camadas circunferenciais para a rigidez
do tubo se tornar cada vez menos importante conforme se diminui o ângulo de
enrolamento das camadas helicoidais. Outra forma de encarar este comportamento é
dizer que as camadas helicoidais só começam a contribuir significativamente com
comportamentos diferentes das camadas circunferenciais em ângulos abaixo de 50°.
O comportamento destas curvas de Raio de Curvatura na Falha Inicial x Ângulo de
Enrolamento Helicoidal contrasta com as curvas de raios de curvatura de falha final do
tubo pela sua quase ausência de variação com o ângulo de enrolamento. É interessante
notar a semelhança entre os raios de curvatura de falha das camadas circunferenciais e
os raios de curvatura de falha finais associadas aos tubos com camadas helicoidais de
75°. Estes possuem valores bastante próximos, o que indica que as falhas nas camadas
circunferenciais e helicoidais ocorrem quase ao mesmo tempo.
Nota-se que, no caso dos pequenos ângulos, estes raios são significativamente maiores
que os raios de falha final. Deste modo, a falha das camadas circunferenciais pode ser
encarada como a restrição ao enrolamento destes tubos. As tabelas abaixo exibem as
relações percentuais entre a primeira falha e a falha final para os momentos e
curvaturas.
Tabela 7 - Momentos na Primeira Falha em relação aos
Momentos na Falha Final.
15
30
45
55
60
75
8 Camadas 48.5% 51.5% 55.5% 68.4% 76.8% 92.7%
16 Camadas 54.3% 54.4% 53.7% 70.7% 94.3% 93.3%
24 Camadas 57.9% 55.4% 52.6% 68.3% 73.3% 89.2%
32 Camadas 64.9% 48.6% 55.8% 85.5% 84.1% 87.0%
Tabela 8 – Curvaturas na Primeira Falha em relação às
Curvaturas na Falha Final.
15
30
45
55
60
75
8 Camadas 45.6% 46.9% 43.1% 45.2% 35.6% 92.0%
16 Camadas 51.4% 50.0% 38.0% 52.0% 92.1% 92.3%
24 Camadas 55.4% 50.8% 34.9% 42.0% 35.6% 88.5%
32 Camadas 47.7% 44.4% 42.5% 82.8% 77.8% 86.4%
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Análise das falhas possibilitou a observação do comportamento geral dos tubos. Como
dito anteriormente, a mudança de espessura afetou significativamente as magnitudes dos
dobramentos e dos momentos, porém não levou a mudanças significativas dos
comportamentos dos modelos. Já a mudança dos ângulos alterou o comportamento dos
tubos. Tubos com mesmos ângulos de enrolamento tiveram falhas similares e
magnitudes de momentos e curvaturas aumentadas ou diminuídas coerentemente
quando comparadas dentro da sua categoria de espessura.
Segundo exposto na figura 64, o tubo 8C15 exibiu falha prematura das camadas de
enrolamento circunferencial. Isto também ocorreu em todos os outros tubos. O
carregamento na região trativa leva a uma falha progressiva da matriz das camadas de
enrolamento circunferencial.
Estas camadas estão sujeitas a maiores carregamentos em função estarem mais afastadas
do centro do tubo. Aliado a isto, está o fato delas terem suas fibras alinhadas quase
transversalmente ao carregamento, de modo que é justamente a direção de menor
resistência que está alinhada com o carregamento. Assim sendo, ocorre falha prematura
da matriz das camadas de enrolamento circunferencial em todos os tubos. Estas falhas
se alastram pelo tubo como pequenas fissurações que vão ocorrendo transversalmente
ao carregamento ao longo de toda a superfície em tração.

Figura 64.

Falha em tração das camadas de enrolamento circunferencial do tubo
8C15° na curvatura de 0.155.
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No caso dos tubos de enrolamento helicoidal a 15°, não ocorre falha nas camadas
helicoidais até o momento da falha final, quando ocorre falha das fibras em compressão.
Isto está ilustrado na figura 65. Estes tubos não apresentam nenhuma falha em tração
nas camadas helicoidais, seja da matriz ou das fibras.

Figura 65.

Falha nas fibras das camadas helicoidais na região compressiva do tubo
8C15°.

Nos tubos com enrolamento a 30°, acontecem pequenas falhas na matriz das camadas
helicoidais em tração. Esta tendência se confirma, e conforme se aumenta o ângulo de
enrolamento, a falha na matriz começa a ganhar importância, o que explica o aumento
da não-linearidade nos tubos com maior ângulo de enrolamento. Os tubos perdem
rigidez aos poucos conforme as camadas helicoidais e circunferenciais sofrem danos na
matriz. No entanto, a falha final ainda é determinada pela falha em compressão das
fibras.
Quando as camadas helicoidais têm um pequeno ângulo de enrolamento, as fibras estão
muito alinhadas com o carregamento, e por isso podem exercer significativamente o
seu papel de resistir aos esforços. O que explica o ganho de rigidez destes tubos, e
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também, a quase linearidade dessas curvas, uma vez que a rigidez das camadas
helicoidais é tamanha, que a presença das camadas circunferenciais pouco contribuem
para a rigidez do tubo como um todo. Isto pode ser visto claramente nas curvas 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
dos tubos de 15º, que apresentam comportamento quase linear até a falha.

Conforme se aumenta o ângulo de enrolamento das camadas helicoidais começa a haver
dano na matriz destas camadas (o que não ocorre nos tubos de 15 º), visto que o
aumento do ângulo representa um giro de modo a expor a sua direção menos resistente
ao carregamento, ou seja, as fibras estão se posicionando cada vez mais
transversalmente ao carregamento.
Quanto mais se aumenta o ângulo de enrolamento das camadas helicoidais, mais
transversal a fibra está e maior o dano nestas camadas, implicando em um
comportamento cada vez mais não-linear. Esta mudança de orientação promove,
progressivamente, uma mudança no modo com que estas camadas resistem

às

solicitações, e origina uma transição de comportamento ditada por uma transição do
tipo de falha.
Deste modo os tubos com enrolamentos de 55°, 60° e 75° exibiram comportamentos um
pouco diferenciados. Suas falhas são controladas predominantemente pelas falhas na
matriz. Esta alteração do tipo de falha promove a aglomeração destas curvas e gera,
praticamente, dois grupos de comportamentos diferenciados, o grupo que possui baixo
ângulo e outro que possui alto ângulo de enrolamento das camadas helicoidais. Estes
últimos alcançam momentos máximos e curvaturas significativamente menores que o
primeiro grupo.
Os tubos com enrolamentos de 55° e 60° apresentam capacidade de propagar as falhas
mais lentamente após o seu início. Já os tubos com enrolamento a 75° tem a falha
exclusivamente nas matrizes das camadas circunferenciais e helicoidais. As falhas
ocorrem quase ao mesmo tempo, e estes tubos não é capaz de propagar as falhas
lentamente. O que faz com que estes tubos apresentem uma falha final brusca, logo após
a falha das camadas circunferenciais. A figura 66 mostra as falhas nas camadas
helicoidais e circunferenciais do tubo 24C75°
concomitância das falhas.
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no mesmo instante. É notável a

Figura 66.

Falhas na matriz das camadas circunferenciais e helicoidais,
respectivamente, do tubo 24C75°.
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5

Conclusões

O aumento do número de camadas revelou ter grande influência sobre as cargas
máximas suportadas pelos tubos. O acréscimo de camadas aumenta significativamente
o momento máximo. No entanto, a variação do número de camadas não alterou a
tendência de comportamento com a variação do ângulo de enrolamento das camadas
helicoidais. Uma possível razão para isto é que foram estudadas relações D/t baixas,
além disso, não foi abordada a delaminação nos modelos estudados.
Neste ponto, cabe a ressalva de que, como foi discutido na seção de critério de falha, os
resultados deste trabalho são conseqüência direta do critério de falha adotado e de todas
as outras considerações que têm implicação direta nas aproximações matemáticas que
resultaram neste trabalho.
O modelo de material foi baseado no trabalho de SILVA [5], incluindo a escolha do
mesmo critério de falha,

conseguindo validar experimentalmente seu modelo. No

entanto, seria proveitoso levantar resultados experimentais para firmar as conclusões
aqui feitas.
A diminuição do ângulo de enrolamento das camadas helicoidais leva a um aumento
significativo do momento máximo e também tem efeito de modificar a inclinação da
parte inicial da curva, o que pode ser entendido como um aumento na rigidez à flexão
destes tubos. Estas duas constatações são atribuídas ao maior alinhamento das fibras em
relação aos esforços gerados ao curvar os tubos.
Os ângulos mais altos, que se aproximam cada vez mais do ângulo de enrolamento
circunferencial, tendem a apresentar valores de momento mais baixos, e não apresentam
grandes diferenças na inclinação das curvas nem nos momentos máximos, havendo uma
aglomeração destas curvas. Os tubos com enrolamento a 75°colapsam antes de
apresentar comportamento não linear significativo, pois as camadas helicoidais tendem
a falhar quase ao mesmo tempo em que as camadas de enrolamento circunferencial.
O aumento dos ângulos de enrolamento helicoidal acentua a não linearidade no
comportamento dos tubos, que é atribuída à falha prematura das camadas de
enrolamento circunferencial e falhas na matriz das camadas helicoidais. Em todos os
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tubos, ocorreu falha prematura das camadas circunferenciais com disseminação na
superfície em tração conforme era imposta a flexão.
Os menores ângulos de enrolamento também apresentam pouca não-linearidade, no
entanto, isto é devido à perda de importância da contribuição das camadas de
enrolamento circunferencial para a rigidez dos tubos. Tubos com baixo ângulo de
enrolamento tendem a valores menores de raio de curvatura, enquanto os tubos de alto
ângulo de enrolamento apresentam os raios de curvatura mais altos.
Esta conclusão é interessante no sentido de revelar que baixos ângulos de enrolamento
são conhecidamente bons para resistência a carregamentos axiais. O fato dos baixos
ângulos também possibilitarem a flexão até raios de curvatura menores, fortalece os
materiais compósitos como candidatos a aplicações em risers de petróleo. No entanto,
tubos com diâmetros maiores ainda devem ser estudados.
Os tubos com ângulos de enrolamento helicoidal de 55° e 60° puderam continuar sendo
flexionados e exibiram curvatura na falha final maior que os tubos de 75°, porém isto
ocorreu sem grandes aumentos relativos na capacidade de suportar os momentos
aplicados.
Os tubos de maior número de camadas de apresentaram raios mínimos de curvatura
maiores. Isto foi atribuído ao maior raio externo, o que implica em maiores deformações
na superfície exterior do tubo, levando as camadas exteriores à falha.
Os momentos associados às primeiras falhas são bastante menores que os momentos de
falha final do tubo, podendo chegar à metade deste valor. Como geralmente não é aceito
que ocorra nenhum tipo de dano, a restrição real à utilização destes tubos reside na
ocorrência da primeira falha. Porém, os momentos de reação associados à primeira falha
sofrem influência do ângulo de enrolamento helicoidal, semelhante à influência que este
exerce sobre o momento da falha final. Deste modo, baixos ângulos de enrolamento
podem contribuir para uma maior rigidez dos tubos, beneficiando a aplicação destes
como dutos de condução, uma vez que esta maior rigidez pode proporcionar a utilização
de maiores vãos livres, sem que haja dano ao duto.
Apesar da grande variação dos momentos associados ao início da falha das camadas
circunferenciais com os diferentes ângulos de enrolamento das camadas helicoidais,
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observa-se que não há grande variação dos raios de curvatura neste instante. Daí
conclui-se que as falhas das camadas circunferenciais estão associadas às deformações e
que elas pouco contribuem para a rigidez do tubo. Ainda assim, sabe-se que as camadas
de enrolamento circunferencial são importantes para a resistência à pressão interna dos
tubos. Neste sentido torna-se interessante a avaliação do comportamento destas camadas
em flexão em tubos com outras seqüências de empilhamento das camadas de diferentes
angulações.
As camadas de enrolamento helicoidal começam a contribuir significativamente com a
rigidez de modo a diferenciarem-se do comportamento das camadas circunferenciais em
ângulos abaixo de 55°. Os tubos com enrolamento a 75° têm a falha exclusivamente nas
matrizes das camadas circunferenciais e helicoidais em tração.
A semelhança entre os raios de curvatura de falha das camadas circunferenciais e os
raios de curvatura de falha finais associadas aos tubos com camadas helicoidais de 75°
indica que as falhas nas camadas circunferenciais e helicoidais ocorrem quase ao
mesmo tempo. Tubos com mesmos ângulos de enrolamento tiveram falhas similares e
magnitudes de momentos e curvaturas aumentadas ou diminuídas coerentemente
quando comparadas dentro da sua categoria de espessura.
O presente trabalho comparou 24 tubos compósitos com diferentes espessuras e ângulos
de enrolamento. Os resultados obtidos foram coerentes com o que se espera
intuitivamente destes tubos, e foram capazes de apontar a importância da restrição
imposta pela falha prematura das camadas circunferenciais. Isto exige que sejam
utilizados raios de curvatura significativamente maiores caso haja a pretensão de se
dobrar ou enrolar estes tubos em carretéis, como seria desejado para a aplicação destes
tubos como risers de petróleo. Ainda assim, cabe avaliar tubos de maiores diâmetros
que atendam melhor as condições de fluxo de óleo em seu interior. Do mesmo modo
vale analisar tubos com diferentes configurações de empilhamento das camadas com
diferentes ângulos, buscando soluções para aplicações específicas no uso da liberdade
de projeto que os materiais compósitos oferecem.
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