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RESUMO 
 
 
GATTI, M. C. A. Tenacidade à fratura translaminar dinâmica de um laminado 
híbrido metal-fibra titânio-grafite de grau aeronáutico. 2009. 160 p. Tese 
(Doutorado) Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2009. 
 
Diversos critérios de tenacidade à fratura translaminar dinâmica foram determinados 
para o laminado híbrido metal-fibra TiGra, empregando-se conceitos e metodologias 
da Mecânica da Fratura Elástica Linear – MFEL (fator-K) e da Mecânica da Fratura 
Elasto-Plástica – MFEP (integral-J). Verificou-se que as tenacidades de iniciação 
elasto-plástica, Jid, e de carga máxima, Jmd, do TiGra são controladas pelo 
desenvolvimento, ou supressão de delaminações. Os resultados indicaram que o 
emprego deste material se justifica mais pela sua resistência à propagação de danos 
(caracterizada por Jmd) do que à iniciação da fratura dinâmica (por Jid). De modo 
geral, os requisitos de validade de Jid como verdadeira propriedade do material (JId) 
foram satisfeitos, embora para Jmd boa parte das restrições quanto ao tamanho 
mínimo do corpo-de-prova tenha sido violada. Mais freqüentemente, velocidades 
mais rápidas de impacto beneficiaram as tenacidades-J do TiGra, enquanto que 
temperaturas mais elevadas afetaram negativamente estas propriedades. Quanto à 
MFEL, a tenacidade KJd do TiGra foi beneficiada pelo incremento na taxa de 
carregamento sob temperaturas mais elevadas, enquanto que a tenacidade Kid foi 
negativamente afetada pela taxa de deformação em todas as temperaturas 
avaliadas. Temperaturas mais altas também degradaram as propriedades de 
tenacidade-K do TiGra. Em oposição às tenacidades-J, os critérios KJd e Kid não 
satisfizeram em absoluto os mais exigentes critérios de contenção de plasticidade 
estabelecidos pela MFEL, se comparados aos propostos pela MFEP. Por fim, o 
desempenho mecânico do laminado TiGra foi severamente comprometido quando 
do cômputo da densidade específica para a determinação das tenacidades J e K por 
unidade de massa, sendo nesta ocasião o laminado híbrido facilmente superado por 
vários laminados convencionais da classe dos Carbono-Epóxi. 
 
Palavras-chave: Ensaio de Impacto Charpy, laminados compósitos, materiais 
aeronáuticos, tenacidade à fratura dinâmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
GATTI, M. C. A. Dynamic translaminar fracture toughness of aeronautical grade 
titanium-graphite hybrid fiber-metal laminate. 2009. 160 p. Tese (Doutorado) 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de são Paulo, 2009. 
 
Several dynamic translaminar fracture toughness criteria have been determined for 
TiGr hybrid fiber-metal laminate through Linear Elastic (K-factor) and Elastic-Plastic 
(J-integral) Fracture Mechanics (LEFM and EPFM, respectively) concepts and 
methodologies. Instrumented Charpy impact testing was carried out over a wide 
range of temperatures under two loading rates. It has been discovered that the 
elastic-plastic initiation toughness, Jid, and the toughness at maximum load, Jmd, of 
TiGr are controlled by either delamination favoring or suppression. Impact tests 
revealed that the in-service use of TiGr must rely on its resistance to dynamic 
fracture propagation (as characterized by Jmd) rather than on fracture initiation (by 
Jid). In a broad sense, the requirements for Jid data validity as a material property (JId) 
were fulfilled, whereas many restrictive demands in regard to the minimum testpiece 
size were violated by the Jmd criterion. Generally, higher impact velocities were 
beneficial to TiGr’s J-toughnesses, inasmuch as higher temperatures impaired these 
properties. Regarding the LEFM approach, KJd toughness of TiGr laminate was 
imparted by faster impacts at higher temperatures, whilst the strain rate negatively 
influenced the Kid toughness over the whole temperature range tested. Higher 
temperatures also degraded the K-toughness properties of TiGr hybrid laminate. 
Differently from J-toughnesses values, the KJd e Kid criteria did not satisfy at all the 
more stringent criteria set forth by the LEFM approach with regard to plastic 
constraint, as compared to those established by EPFM. Finally, the mechanical 
performance of TiGr laminate was overwhelmingly compromised as the material’s 
specific gravity was taken in account to obtain K and J toughness values by unit 
weight, so that TiGr was by far exceeded in this regard by conventional 
Carbon/Epoxy composite laminates. 
 
Keywords: Aircraft composite laminates, translaminar fracture, dynamic fracture 
toughness, instrumented Charpy impact testing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

O setor aeronáutico se consolidou nas últimas décadas como o meio de 

transporte mais rápido e eficiente de cargas e passageiros. Neste sentido, o 

desenvolvimento de novos materiais, mais leves e resistentes, tanto em termos 

mecânicos quanto químicos (ex. resistência à corrosão dos metais, ou degradação 

dos polímeros), tem contribuído significativamente para o crescimento e o 

aperfeiçoamento desta área da mobilidade, mais especificamente no que se refere 

ao aumento da vida útil e do desempenho das estruturas e componentes 

aeronáuticos, que se reflete diretamente na redução dos custos envolvidos no 

estágio de manutenção, que inclui as tarefas de inspeção periódica não-destrutiva, 

e, em última instância, de análise e prevenção de falhas. 

Sem margem para dúvidas, a classe dos materiais compostos (ou 

compósitos) é a que tem exibido o crescimento mais acelerado quanto a aplicações 

estruturais em aeronaves, com especial ênfase nos laminados compósitos de matriz 

polimérica (Figura 1.1). 

 

 

 
Figura 1.1 - Evolução e previsão de aplicação de materiais compósitos estruturais em 

aeronaves comerciais (STICKLER, 2002). 
 

Na seqüência, são apresentadas a motivação e a justificativa para o estudo 

do tema em questão, são definidos os objetivos almejados, estabelecida uma meta a 

ser possivelmente alcançada, bem como definida a estrutura geral desta pesquisa. 

Asas, empenagem 
e fuselagem 

Asas e empenagem 



1.2 Motivação e Justificativa 

 

Os tradicionais laminados compósitos do sistema Carbono-Epóxi (C-EPX), em 

que fibras contínuas de carbono reforçam uma matriz epoxídica, satisfazem os 

atuais requisitos de projetos estruturais de aeronaves subsônicas. Entretanto, 

aeronaves supersônicas requerem materiais cujas adequadas propriedades 

mecânicas sejam mantidas sob elevadas temperaturas de serviço. Por exemplo, a 

Companhia Aeroespacial Boeing participou do projeto americano HSCT (High Speed 

Civil Transport), e desenvolveu, em conjunto com a Agência Aeroespacial Norte-

Americana - NASA, o laminado híbrido metal-fibra (LMF) TiGra, formado por lâminas 

alternadas de liga de titânio (Ti) e de compósito de matriz polimérica termoplástica 

PEEK (poli-éter-éter-cetona) reforçado com fibras de Grafite (Gra) – originando 

assim a denominação TiGr adotada pelos pesquisadores americanos e assumida no 

presente trabalho - de modo a satisfazer os critérios mais severos do projeto HSCT, 

em que temperaturas de até 180ºC são previstas na fuselagem destas aeronaves 

quando de seu deslocamento em velocidades de até duas vezes e meia à do som, 

Mach 2,5 (USSCA, 1997; BURIANEK, 2002; STICKLER, 2002)1. 

Uma limitação amplamente reconhecida das estruturas laminares é a sua 

baixa resistência a impactos transversais (transverse, ou trans-thickness impact) 

(ABRATE, 1991; ISHIKAWA et al., 1995; FREITAS; REIS, 1998; ZHANG et al., 

2001), como decorrência direta da ausência de mecanismos de fortalecimento (com 

base nas fibras de reforço) na direção da espessura do material, peça ou 

componente. Esta deficiência é observada, em maior ou menor grau, aos laminados 

compósitos convencionais, bem como aos laminados híbridos metal-fibra, e tem sido 

objeto de vários trabalhos científicos (VLOT; KRULL, 1997; LIU et al., 1998, 2006; 

KUANG; CANTWELL, 2002; MAHANTA et al, 2004a,b; ABDULLAH; CANTWELL, 

2006; CORTES; CANTWELL, 2007; CARRILLO; CANTWELL, 2008; LIU; GU, 2008). 

Entretanto, o desempenho dos laminados compósitos aeronáuticos sob 

trincamento translaminar ocorrendo sob carregamento quase-estático, ou mesmo 

dinâmico, em que trincas se propagam ao longo do comprimento ou da largura de 
                                                 
1
  Não obstante o programa americano HSCT tenha sido oficialmente desativado no ano de 1999 (NASA, 1991, 

2000, 2007a,b), diversas linhas de pesquisa originadas pela necessidade de satisfazer os ambiciosos requisitos 

do projeto HSCT, notadamente quanto ao comportamento mecânico de materiais estruturais para operarem a 

elevadas temperaturas (em  fuselagens e revestimentos externos em geral), vem sendo ainda desenvolvidas, em 

especial concernentemente ao TiGra, conforme relatam diversos artigos citados na presente Tese de 

Doutoramento. 



uma chapa relativamente fina, não tem sido até o momento devidamente apreciado, 

particularmente no caso dos LMFs. 

A importância de se caracterizarem a resistência e a tolerância de um material 

de engenharia a este tipo de trincamento se estabelece, por exemplo, na medida em 

que ele pode conduzir, em última instância, à despressurização instantânea 

(catastrófica) da cabine de uma aeronave trafegando em elevadas altitudes, com 

conseqüências geralmente nefastas. 

Os casos históricos e muito bem documentados de aeronaves acidentadas da 

Japan Airlines (AVIATION SAFETY, 1985) e da China Airlines (AVIATION SAFETY, 

1992; FSF, 2005) exemplificam bem o potencial destrutivo de trincas se propagando 

ao longo do comprimento ou da largura de chapas de revestimentos estruturais (ex., 

fuselagem e parede de pressão) após exposição a danos por cargas de impacto em 

solo e subseqüente carregamento em vôo. Postula-se que a queda dessas 

aeronaves poderia ter sido evitada, por exemplo, se materiais com maior resistência 

e/ou tolerância a danos por impacto e fadiga, além de superior tenacidade à fratura2 

tivessem sido empregados na construção daqueles componentes estruturais de 

interesse (TARPANI, 2008). 

A partir dos conceitos da Mecânica da Fratura, é geralmente possível inferir o 

grau de segurança que um componente estrutural, confeccionado com um material 

monolítico (seja ele metálico, polimérico ou cerâmico), possui contra fraturas durante 

sua aplicação em serviço. Um dos parâmetros da Mecânica da Fratura Elasto-

Plástica (MFEP) empregados na estimativa da resistência dos materiais à fratura 

lenta (quase-estática), sob condições de plasticidade à frente da trinca, é a integral-

J, que originou o critério de tenacidade à iniciação da fratura Jic. Uma vez 

determinado experimentalmente, a teoria da MFEP estabelece que Jic deva ser 

validado de modo a garantir que a zona plástica (ou, mais genericamente, a zona de 

deformação não-linear relativamente à tensão local) situada à ponta da trinca, que 

engloba a zona de processos de fratura, seja pequena (durante o evento de 

iniciação de trincamento) quando comparada às dimensões do componente. Caso 

esta condição seja satisfeita, assume-se que a tenacidade Jic é uma verdadeira 

                                                 
2 Note-se que, com raríssimas exceções (ex. ligas Al-Li), todas estas 
propriedades mecânicas são concordantes entre si (HARIPRASAD et al., 1994; 

CHAN et al., 1997a,b, 1998; CAMPBELL et al., 1999; DAVIDSON et al., 1999, 
2000; MARTIN; EVANS, 2000). 



propriedade do material, ou seja, independe do tamanho e da geometria do 

componente, garantindo-se, portanto, uma condição de deformação 

predominantemente plana no evento da fratura (ANDERSON, 1995), sendo então a 

tenacidade à fratura designada por JIc. 

No presente trabalho, os conceitos da MFEP tradicional, por intermédio da 

integral-J, são tentativamente estendidos ao regime de carregamento dinâmico sob 

impacto Charpy de laminados compósitos convencionais (C-EPX) e avançado (LMF-

TiGra) possuindo defeitos translaminares, originando desta forma o critério de início 

da fratura rápida Jid (ou JId, caso seja validado). 

São realizadas comparações, em ambas as bases de propriedade mecânica 

absoluta (i.e., por unidade de volume do corpo-de-prova) e específica (por unidade 

de massa do cdp), da tenacidade Jid destes materiais (sendo os resultados obtidos 

para os C-EPXs adotados como linha-de-base para os do LMF-TiGra), sob duas 

taxas de carregamento em regime de baixa velocidade, em um amplo intervalo de 

temperaturas contendo o envelope de serviço de aeronaves sub- e supersônicas. 

Busca-se, desta forma, realizar um avanço significativo frente ao trabalho 

pioneiro de Fernández-Cantelli et al. (2002) que avaliaram a tenacidade à fratura 

translaminar dinâmica de laminados compósitos C-EPX no regime elástico linear, 

aplicando na ocasião os conceitos do fator-K segundo a Mecânica da Fratura 

Elástica Linear (MFEL). 

De fato, a presente Tese também emprega a MFEL (com base no fator-K de 

intensidade de tensões elásticas lineares) como contraponto à MFEP (em que J 

representa a taxa de alívio de energia de deformação) na qualificação dos laminados 

compósitos no regime de carregamento dinâmico, sob baixas velocidades de 

impacto. 

Merece ser mencionado, neste sentido, que as relativamente baixas 

velocidades de impacto estudadas na presente Tese, de até 5,5 m/s 

(aproximadamente 20 km/h), não limitam a aplicabilidade dos resultados num 

contexto da engenharia aeronáutica, pois eventos envolvendo choques entre 

veículos circulando pela pista (estejam eles transportando combustível, alimentos ou 

dejetos de lavatórios e cozinhas, carregando bagagem, ou mesmo içando 

aeronaves) com aeronaves estacionadas são relativamente freqüentes embora não 

muito divulgados pelos meios de comunicação de massa (vide Figura 1.2a,b). Não 



menos freqüentes são os impactos ocorrendo entre duas aeronaves taxiando em 

solo (Figura 1.2c,d). 

 

 (a)     (b) 
 

 (c)     (d) 
 
Figura 1.2 - (a,b) Choques de veículos circulando pela pista com aeronaves estacionadas; 

(c,d) Impacto entre duas aeronaves taxiando em solo (ROB PHOTOS, 2007). 
 

De fato, estes choques mecânicos sob baixa velocidade de contato são 

rotineiros o suficiente a ponto de os especialistas em aviação os definirem como 

ramp rash, tendo seu custo sido estimado em torno de U$ 5 bilhões apenas no ano 

de 2004. 

Uma ocorrência que envolve impacto sob baixas velocidades, e que também 

é digna de nota no campo aeronáutico, é o chamado tail-strike, o qual envolve o 

choque mecânico da cauda da aeronave contra o solo, seja no momento da 

decolagem ou durante a aterrissagem (Figura 1.3). Há de se ressaltar que, num 

evento de aterrissagem, assume-se como o fator mais determinante do grau de 

danos possivelmente imposto à estrutura em rota de contato com o solo a 

componente vertical da velocidade da aeronave. Por exemplo, a agência norte-

americana FAA – Federal Aviation Administration (http://www.faa.gov/) classifica as 

diferentes velocidades verticais de pouso de uma aeronave comercial em quatro 



grupos, caracterizados por distintas situações de aterrissagem, quais sejam: (i) até 

1,2 m/s, classificado como pouso operacional, (ii) de 1,2 até 1,8 m/s, como pouso 

limite, (iii) de 1,8 até 3,0 m/s, como pouso forçado, e (iv) acima de 5,0 m/s, como 

condição de acidente. Neste sentido, cabe notar que esta ampla faixa de 

velocidades de aproximação vertical da aeronave com o solo corresponde 

exatamente ao intervalo de velocidades em que operam os sistemas de ensaio de 

impacto Charpy mais robustos (e.g., 300 Joules) tal como o empregado no presente 

estudo, qual seja, entre 1,0 e 5,5 m/s. 

 

  
 
Figura 1.3 - Eventos de tail-strike na decolagem realizados como parte (não obrigatória) do 

processo de certificação de aeronaves de grande porte (ROB PHOTOS, 2007). 
 

Quanto ao tail-strike ocorrendo durante a decolagem da aeronave (Fig.1.3), a 

velocidade de deslocamento vertical da cauda da aeronave é que passa a ser, 

essencialmente, o fator determinante dos danos impostos no componente num 

eventual contato com o solo, e, certamente, a amplitude desta variável encontra-se 

confortavelmente inserida no intervalo de velocidades acima referido (de 1,0 a       

5,5 m/s). 

Desta forma, os resultados neste trabalho obtidos em termos de tenacidade à 

fratura dinâmica J (MFEP) e K (MFEL), por intermédio de ensaios de impacto 

instrumentado Charpy, podem ser potencialmente utilizados na qualificação e/ou 

seleção de materiais de construção aeronáutica sob condições factíveis de serviço. 

 

1.3 Objetivos e Metas do Trabalho 

 

Em virtude da inexistência de estudos, ao menos divulgados na literatura 

científica aberta, direcionados à determinação da tenacidade à fratura translaminar 



dinâmica da recentemente desenvolvida classe dos laminados híbridos metal-fibra, o 

presente trabalho objetiva a obtenção desta propriedade mecânica para o LMF-

TiGra, no regime de baixa velocidade de impacto, por intermédio da metodologia do 

ensaio instrumentado Charpy, empregando-se conceitos das Mecânicas da Fratura 

Elasto-Plástica (MFEP) e Elástica Linear (MFEL). 

Constitui outro objetivo desta Tese, a verificação da validade dos resultados 

de tenacidade assim obtidos para o LMF-TiGra, de acordo com critérios bem 

estabelecidos por ambas MFEP (com base na integral-J) e MFEL (fator-K). 

Como linha-de-base para os valores de tenacidade à fratura e de validação 

determinados para o LMF-TiGra, serão empregados resultados experimentais 

previamente obtidos para laminados compósitos tradicionais do sistema C-EPX. 

Em função da ausência de critérios de qualificação, seleção e certificação de 

materiais avançados da indústria aeronáutica com base naqueles eventos potenciais 

anteriormente postulados de impacto de baixa velocidade experimentados por 

aeronaves em serviço3, a meta deste trabalho consiste em gerar resultados que 

propiciem subsídios e uma base de dados para o futuro desenvolvimento daqueles 

desejáveis critérios da Mecânica da Fratura, visando uma maior segurança em vôo 

de aeronaves comerciais com bases em um projeto de tolerância a danos. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O Capítulo 1 fornece uma visão geral da importância e do valor da presente 

pesquisa, onde se justifica o tema desenvolvido e se propondo os principais 

objetivos e a meta almejada neste estudo. 

No Capítulo 2 é brevemente revisada a literatura disponível sobre os 

laminados híbridos metal-fibra como materiais de construção aeronáutica, com 
                                                 
3
  Os meios de comunicação, em especial a Internet, são pródigos na divulgação de relatos e documentos 

concernentes a eventos de impacto de baixa velocidade em aeronaves, notadamente o tail-strike (ICACA, 

1998; SAIB, 2003, 2009). Basicamente, os documentos disponibilizados, inclusive aqueles os emitidos pelo 

FAA/SAIB (Special Airworthiness Information Bulletin), descrevem procedimentos de inspeção e de reparo 

para a garantia de aeronavegabilidade (airamitas airworthiness) após o sinistro. Nota-se que, em sua grande 

maioria, as recomendações quanto às inspeções e reparos não são obrigatórias, mas apenas de cunho 

informativo. De fato, neste sentido, várias disputas judiciais têm sido travadas entre empresas aéreas 

internacionais e administrações de aeroportos americanos quanto à circulação nos E.U.A. de aeronaves 

previamente submetidas a estes choques mecânicos, dadas as inúmeras pendências e interpretações subjetivas 

ainda existentes sobre o assunto em voga. Em geral, essas batalhas judiciais dizem respeito à não obediência às 

regras estabelecidas pelas FARs (Federal Aviation Regulations), as quais são impostas pelo FAA a toda e 

qualquer aeronaves trafegando sobre e em território americano (NTSB, 1997). 



especial ênfase no LMF-TiGra. Os conceitos básicos da metodologia de impacto 

instrumentado Charpy e da Mecânica da Fratura são também fornecidos de modo a 

permitir o desenvolvimento desta Tese de Doutoramento, em que a determinação da 

tenacidade à fratura dinâmica translaminar, e a subseqüente verificação de 

validação de seus resultados, são realizados para o LMF-TiGra. 

O Capítulo 3 caracteriza o LMF-TiGra, assim como os laminados C-EPX 

utilizados como referência, em termos de processo de fabricação, microestrutura, 

propriedades mecânicas fundamentais e correspondentes densidades. O tipo de 

corpo-de-prova empregado nos estudos é também completamente descrito neste 

capítulo, bem como apresentados os métodos de usinagem utilizados em sua 

confecção. 

No Capítulo 4 são reportadas todas as metodologias, em ambas vertentes 

experimental e analítica, aplicadas durante o desenvolvimento da Tese de 

Doutorado. 

No Capítulo 5 são apresentados, interpretados, analisados e discutidos os 

resultados mais relevantes em termos das tenacidades J e K à fratura translaminar 

dinâmica (e das respectivas validações de ambos os parâmetros J e K) do LMF-

TiGra, quando confrontados aos dos laminados convencionais C-EPX, tendo-se 

como arcabouço os conceitos e os fundamentos estabelecidos no Capítulo 2. 

As principais conclusões do estudo são providas no Capítulo 6. 

Após a apresentação do Capítulo 6, são fornecidas todas as referências 

consultadas no transcorrer deste estudo. 

O Apêndice A fornece as funções matemáticas empregadas nas ligações de 

pontos de dados de tenacidade à fratura obtidos experimentalmente para o laminado 

híbrido TiGra e seus concorrentes do sistema C-EPX. 

Finalmente, o Apêndice B apresenta todos os resultados da análise estatística 

aplicada aos conjuntos de dados de tenacidade à fratura do LMF-TiGra e laminados 

convencionais C-EPX. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Laminados Híbridos Metal-Fibra 

 

Os LMFs foram originalmente concebidos na Universidade Delft na Holanda, 

na década de 50, em conjunto com a empresa aeronáutica holandesa Fokker 

(VOGELSANG, 2000; VLOT, 2001; VERMEEREN, 2002a,b, 2003). As atrativas 

propriedades mecânicas destes compósitos trifásicos (lâminas metálicas, matriz 

polimérica e reforço fibroso polimérico e cerâmico) os mantêm como fortes 

candidatos a material de construção de aeronaves (ou mesmo de automóveis, 

navios, trens, etc), em especial por exibirem ótima resistência ao crescimento de 

trincas por fadiga associada a uma baixa densidade (VOGELSANG, 2000; 

ROEBROEKS, 2002; GUNNINK, 2002). 

Tipicamente, os LMFs são formados por camadas de liga metálica (ex., aço, 

ligas-Al, -Mg, -Ti) intercaladas com camadas de fibras resistentes (ex., vidro, 

quartzo, aramida, carbono, polipropileno) pré-impregnadas com resina termorrígida 

(ex., epóxi, bismaleimida) ou polímero termoplástico (ex. poli-éter-éter-cetona, 

polipropileno, poli-éter-imida), conforme esquematizado na Figura 2.1. 

 

 
 
Figura 2.1 - Arranjo típico de fases em um laminado híbrido metal-fibra (STORK-FOKKER, 

2007). 
 

O Glare (Glass Reinforced Fiber-Metal Laminate), formado por lâminas de 

liga-Al interdispersas com mantas de fibras fortalecedoras de vidro imersas em 

resina epóxi, é atualmente o laminado híbrido de maior potencial aplicativo na 

Lâmina 
metálica 

Pré-impregnado de fibras 
em resina / polímero 



indústria aeronáutica (LALIBERTÉ, 2000; VOGELESANG, 2000; ROEBROEKS, 

2002; VERMEEREN, 2002a,b, 2003; BEUMLER, 2006; BOTELHO, 2006). 

Nos LMFs, a seqüência de empilhamento é sempre designada por uma 

nomenclatura do tipo m/n, onde n indica o número de camadas de pré-impregnado 

(sendo que uma camada individual pode conter uma ou mais orientações de fibras) 

intercaladas com m camadas de liga metálica. Nestes materiais tem-se sempre m = 

n + 1 (ASKELAND, 1994). Citando como exemplo o LMF-Glare-5 2/1, tem-se n = 1 e 

m = 2. è interessante observar que a maioria dos LMFs são confeccionados com 

fibras dispostas unidirecionalmente. 

Tomando-se ainda como exemplo o LMF-Glare, é possível, em decorrência 

exclusivamente da menor densidade da fase compósita frente à metálica, alcançar-

se uma redução da ordem de 15% do peso de um componente estrutural com uma 

dada espessura de parede. Esta redução pode ser estimada com base nos dados da 

coluna 4 na Tabela 2.1, e pode gerar um significativo acréscimo na chamada carga 

paga (pay load) e/ou do número de passageiros transportados em uma aeronave, 

fatores estes que constituem a força motriz da indústria da mobilidade, em especial 

a aeronáutica comercial. Há também neste caso a possibilidade, devida à diminuição 

de peso proporcionada pelo uso de um LMF, da simples economia de combustível, 

de uma redução da motorização da aeronave, e/ou mesmo da extensão de 

autonomia de vôo, dentre outros benefícios. Se considerarmaos que as 

propriedades mecânicas de tração dos LMFs são muito superiores as das ligas 

metálicas monolíticas concorrente (ex., liga de alumínio no caso do Glare), para uma 

mesma espessura das chapas pode-se prever o uso de uma chapa mais fina no 

caso do emprego do Glare em substituição a liga de alumínio, levando a uma 

redução adicional de peso da estrutura (cuja estimativa é listada na coluna 5 da 

Tabela 2.1), gerando níveis de redução global de peso superiores a 30% (última 

coluna da Tabela 2.1), e potencializando sobremaneira todas aquelas vantagens 

econômicas anteriormente citadas. 

 

2.2 Demais Propriedades Atrativas dos LMFs Convencionais 

 

A Figura 2.2 ilustra o comportamento de um LMF convencional, o Glare, sob 

carregamento em fadiga, após a introdução de um dano por impacto transversal. A 

vantagem proporcionada pelo uso deste tipo de material nestas condições está no 



fato de que o trincamento sob carregamento cíclico se desenvolve exclusivamente 

na lâmina metálica externa de Glare, que sofreu o impacto e na qual se 

desenvolvem tensões trativas (+) durante o carregamento em fadiga subseqüente. 

Obviamente, isto teria importância fundamental durante procedimentos de inspeção 

periódica de aeronaves, mesmo aquelas verificações realizadas por métodos 

puramente visuais (walkaround), que prontamente indicariam a presença do dano, 

ou trinca crítica na superfície externa do veículo, com a garantia de que, na face 

posterior da chapa, interna à aeronave, uma condição menos severa de dano é 

estabelecida. 

 
Tabela 2.1 - Ganhos parciais e global de peso devido ao uso de laminados híbridos Glare 

em substituição às ligas-Al monolíticas tradicionais concorrentes na indústria 
aeronáutica. 

 
Fonte: (VERMEEREN, 2002a,b, 2003; ALDERLIESTEN, 2003, 2006). 

 

 

 
Figura 2.2 - Desempenho em fadiga do Glare-5 após a introdução de um dano prévio por 

impacto - tensão residual (VLOT, 2001; ROEBROEKS, 2002; ROOIJEN, 2004). 
 

Na Figura 2.3, um ensaio de inflamabilidade revela que o Glare, apesar de 

não ser um LMF concebido para operar em serviço sob elevadas temperaturas, é 

um material que resiste por longos tempos à ação destrutiva de chamas típicas de 

um incêndio de grandes proporções. Isto resulta da massiva presença de fibras de 
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vidro S2 de alto ponto de fusão em sua composição. O gráfico anexo indica que 

Glare suporta o fogo por tempos até 5 vezes mais longos que o necessário para que 

as chamas atravessem uma chapa de liga-Al 2024-T3 monolítica, material que 

concorre diretamente com o Glare na confecção da fuselagem de aeronaves. Além 

disso, os dados mostram que, sob o fogo externo intenso, a temperatura no interior 

da aeronave é significativamente mais baixa quando se utiliza Glare como barreira 

ao calor, se comparado à liga-Al 2024-T3, dadas às boas propriedades de 

isolamento térmico do laminado híbrido e que são essencialmente providas pela fase 

cerâmica na forma de fibras, que, em adição, ainda fortalecem mecanicamente o 

Glare. 

 (a) 

 

 

 (b) 

 
Figura 2.3 - (a) Foto tirada durante um ensaio de inflamabilidade do LMF-Glare; (b) Curvas 

de resistência a chamas de dois materiais concorrentes da indústria de 
construção aeronáutica: Glare 4-3/2 vs. liga-Al 2024-T3 (VLOT, 2001; 
ROEBROEKS, 2002; ROOIJEN, 2004). Observe o instante de perfuração 
correspondente à intersecção das curvas relativas ao lado da chama e o 
interior da fusrlagem, o que não ocorre para o Glare. 

Tempo (s) 

Temperatura (°°°°C) 

Al 2024-T3, 2mm, interior da fuselagem 

Al 2024-T3, 2mm, lado da chama 

Glare 4-3/2, 2,5mm, interior da fuselagem 

Glare 4-3/2, 2,5mm, lado da chama 

Perfuração, Al 2024-T3 Sem perfuração, Glare 



A Figura 2.4 ilustra dois exemplos que denotam as boas propriedades de 

resistência à corrosão do LMF Glare. Embora as lâminas metálicas externas, 

confeccionadas em ligas de alumínio, exibam taxas de corrosão similares às das 

ligas-Al tradicionalmente empregadas na indústria da construção aeronáutica, a 

presença de camadas internas constituídas de materiais quimicamente inertes, ou 

com baixo potencial de corrosão, tal como a resina polimérica termorrígida epóxi e 

as fibras de vidro nela embebidas, tendem a frear o ataque corrosivo entre camadas 

subseqüentes de material metálico, impedindo a perfuração completa do LMF. 

 

 (a) 

 (b) 

Figura 2.4 - (a) Corte transversal de chapas de Glare e de uma liga-Al concorrente; (b) Vista 
frontal de ataque corrosivo em lâminas metálicas externas de Glare (VLOT, 
2001; ROEBROEKS, 2002; ROOIJEN, 2004). 

 

A Figura 2.5 ilustra talvez a mais notável, reconhecida e valorizada das 

propriedades mecânicas exibidas pela classe dos LMF, qual seja a sua excepcional 

resistência ao crescimento de trincas por fadiga. Esta resistência é basicamente 

proporcionada pelo efeito de ancoramento de trincas (crack bridging), as quais 

passam a se desenvolver preferencialmente nas lâminas metálicas de Glare, devido 

à ação constritora à abertura de trincas exercida pelas fibras de vidro com alta 

resistência à tração, mesmo que estas fibras estejam parcialmente destacadas da 

matriz epoxídica. Entretanto, cabe ressaltar que, a despeito da excepcional 

resistência dos LMF à propagação de trincas de fadiga, a sua resistência ao estágio 

de iniciação de trincas é bastante deficiente, e muito inferior à de ligas-Al para 

Camadas de 
compósito de 
fibras vidro + 
resina epóxi 



chapas de idêntica espessura submetidas a uma mesma tensão remota 

(SENATOROVA, 1996; VASEK, 1997; GUNNINK, 2002; VERMEEREN, 2003; 

BEUMLER, 2006, 2007; PELLENKOFT, 2007). 

 

 

(a)          (b) 

 (c) 
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Figura 2.5 - (a) Conceito de crack bridging, extensivamente explorado nos laminados 
híbridos metal-fibra; (b) Crack bridging em experimento de fadiga com Glare 
no SMM-EESC-USP (TARPANI, 2006a); (c) Comparação entre taxas de 
crescimento de trinca em uma liga monolítica de alumínio 2024-T3 e duas 
variantes do LMF Glare (ensaios realizados sob uma tensão nominal máxima 
de 120 MPa, R = 0,05 e freqüência de 10 Hz) (VLOT, 2001; ROEBROEKS, 
2002; VERMEEREN, 2002a,b, 2003; ROOIJEN, 2004). 

 

Neste sentido, pode-se postular que um LMF constituído por camadas de um 

compósito com fibras fortalecedoras de grafite embebidas numa matriz de polímero 

termoplástico de alto desempenho, intercaladas com lâminas de liga de titânio 
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haveria de ter comportamentos mecânico, térmico e químico superiores ao 

apresentado pelo Glare. 

Os trabalhos de Soares (2007) e Gualberto (2009), ex-integrantes do Grupo 

de Materiais Compósitos do SMM-EESC-USP fornecem dados relevantes sobre 

alguns processos de fabricação dos LMFs, bem como acerca do potencial aplicativo 

desta classe de materiais. 

 

2.3 Limitações do Glare e o Desenvolvimento do LMF-TiGra 

 

Atualmente, tem havido um grande investimento nos LMFs que utilizam 

polímeros termoplásticos, ao invés dos termorrígidos (como a resina epóxi do Glare), 

em virtude do reconhecimento da maior flexibilidade dos processos de fabricação 

(ex., rápida consolidação do LMF por simples compressão a quente), bem como 

devido às melhores possibilidades de reparo, reprocessamento, recuperação e 

reciclagem tipicamente exibidas pelos laminados termoplásticos. Além disso, estes 

materiais apresentam melhores características de resistência e de tolerância a 

danos que os LMFs termorrígidos, mantendo-se ainda as vantagens inerentes 

destes últimos, comentadas na seqüência do texto. 

A Tabela 2.2 apresenta um confronto entre as características de uma e outra 

classe de matrizes poliméricas, a saber, termorrígida e termoplástica. 

Em adição, tanto a resina epóxi, como as ligas trabalhadas (wrought alloys) 

de Al, ambas presentes no Glare, possuem uma temperatura limite superior de 

trabalho da ordem de 100°C, o que pode inviabilizar seu uso em certas condições de 

serviço no campo aeronáutico. 

 

Conforme anteriormente mencionado, o TiGra (do original em inglês, TiGr®), 

material a ser avaliado na presente Tese de Doutoramento, é o melhor 

representante da nova geração dos LMFs para uso em elevadas temperaturas de 

serviço. O TiGra foi desenvolvido pela Boeing Co. em parceria com a NASA, e sua 

origem decorreu basicamente da necessidade do uso dos LMF em aeronaves trans- 

e supersônicas, quando temperaturas relativamente elevadas são desenvolvidas na 

fuselagem. O TiGra, um LMF formado por laminas alternadas de Titânio (Ti) e matriz 

polimérica PEEK (poli-éter-éter-cetona) fortalecida com fibras de carbono (ou 

Grafite) é mostrado esquematicamente na Figura 2.6. 



Tabela 2.2 - Confronto entre vantagens das matrizes poliméricas termorrígidas e 
termoplásticas. 

 

Termorrígida Termoplástica 

Maior resistência a solventes Temperaturas de serviço de até 280°C 

Baixa temperatura de processamento Fabricação altamente automatizada 

Boa molhabilidade das fibras Excelente capacidade de deformação 

Conformação de partes complexas Maior resistência à umidade 

Baixa viscosidade Vida infinita de armazenagem 

Grande experiência de processamento e 

base de dados disponíveis 
Não necessita refrigeração 

Em média, menor custo Ciclos curtos de processamento 

--- Reparabilidade 

--- Reciclabilidade 

--- Soldabilidade 

--- Reformabilidade / reprocessabilidade 

--- Facilmente usinado e furado 

--- Maiores resistência e tolerância a danos 

--- Maior tenacidade 

Fonte: (ATTFC, 1992; MRAAAI, 1993; NMNGCT, 1996; MARTIN; EVANS, 2000). 

 

 
 
Figura 2.6 - Esquemático do arranjo entre as lâminas metálicas (Ti) e as camadas de pré-

impregnado de fibras cerâmicas (C) em polímero termoplástico (PEEK) do 
LMF-TiGra (LI; JOHNSON, 1998; COBB, JOHNSON, 1999; BURIANEK; 
SPEARING, 2001, 2003). 

 

A Figura 2.7 mostra um esboço do projeto da aeronave civil supersônica 

transcontinental da Boeing Co. (HSCT - High Speed Civil Transport), a qual se 

esperaria que pudesse transportar, pelo ano de 2020 e nas expectativas iniciais 
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mais otimistas, cerca de 32% dos passageiros internacionais, algo em torno de 

600.000 viajantes por dia. Na Figura 2.7 são especificadas as temperaturas 

previstas nas diversas posições ao longo do revestimento externo desta aeronave. 

 
 
Figura 2.7 - Temperaturas de equilíbrio previstas na superfície externa (superior e inferior) 

da aeronave do projeto americano de transporte civil rápido - HSCT (ATTFC, 
1992; MRAAAI, 1993; NMNGCT, 1996; MARTI; EVANS, 2000). 

 

Os requisitos de materiais estruturais para a aeronave HSCT, cuja velocidade 

estimada de cruzeiro é de 2,5 vezes a velocidade do som (Mach 2.5), demandam 

materiais que possam suportar operações de longa duração a temperaturas 

próximas de 165°C, e operações de curto período a 190°C. Para uma vida útil de 25 

anos, estima-se que os materiais que componham o revestimento externo da 

aeronave serão submetidos à cerca de 35.000 ciclos termomecânicos. 

De acordo com Li e Johnson (1998), o LFM-TiGra pode operar 

confortavelmente em temperaturas da ordem de até 250ºC, em função do uso da 

polímero termoplástico PEEK, cuja temperatura de transição vítrea é da ordem de 

145ºC e de fusão aproxima os 390ºC. 

 

2.4 Danos por Impacto 

 

Conforme anteriormente comentado, vários estudos têm sido conduzidos 

quanto ao impacto transversal de LMFs, desde os de baixa energia até os balísticos 

(VLOT; KRULL, 1997; LIU et al., 1998, 2006; KUANG; CANTWELL, 2002; FATT, 

2003; MAHANTA et al., 2004a,b; McCARTHY, 2004; DOT/FAA/AR-03/37, 2005; LIN, 

2006; ABDULLAH; CANTWELL, 2006; ATAS, 2007; LANGDON, 2007a,b; CORTES;  

CANTWELL, 2007; CARRILLO; CANTWELL, 2008; LIU; GU, 2008). 



Eventos de impacto transversal, aos quais estão sujeitas em vôo algumas 

estruturas aeronáuticas tipicamente confeccionadas em materiais compósitos 

(podendo elas ser futuramente substituídas por LMFs), são listados na Tabela 2.3. 

 

 

Tabela 2.3 - Causa mais comuns de danos em serviço, às estruturas aeronáuticas 
confeccionadas em materiais compósitos. 

Mecanismo de Dano Componente Afetado 
Dano Mecânico (em vôo) 

Chuva de granizo 

Radôme 
Entrada da turbina 

Asa superior e painéis fixos da empenagem 
Superfícies de controle de vôo. 

Choque com pássaro 
Bocal da estrutura de contenção da turbina 

Radôme. 

Desintegração da turbina 
Estrutura de contenção da turbina 

Fuselagem 
Asa inferior e painéis fixos da empenagem. 

Separação do protetor de 
pneus 

Flapes 
Asa inferior e estruturas de acabamento 

aerodinâmico 
Portas do trem de pouso. 

Dano Mecânico (no solo) 

Chuva de granizo 
Todas as superfícies horizontais (painéis da asa, 

superfícies de controle, áreas superiores de 
contenção da turbina) 

Equipamentos fixos e 
móveis de manutenção 

Contenção da turbina 
Bordos de ataque e de fuga da asa e da 

empenagem 
Portas do trem de pouso. 

Mecanismo de Dano Componente Afetado 
Dano Mecânico (no solo) 

Manuseio incorreto 
Contenção da turbina 

Portas de acesso. 

Sobrecarga devida à falha 
no sistema de atuadores 

Superfícies de controle de vôo 
Espóilers 

Reversores de potência. 
Transporte e manuseio Todos os componentes removíveis. 

Fonte: (Adaptado de GWEON, 1992; ATTFC, 1992; MRAAAI, 1993; NMNGCT, 1996; 
FREITAS, 1998; MARTIN; EVANS, 2000; HEBSUR, 2003; HSCT, 2004; WU, 2005, 2007). 
 

A Figura 2.8 ilustra os possíveis tipos de trincamento que podem ocorrer nas 

camadas de material compósito dos LMFs submetidos a esforços de impacto 

transversal (a, b, d) e translaminar (c). Danos adicionais nos LMFs, que não estão 

ilustrados na figura a seguir, incluiriam ainda delaminações nas interfaces entre 

compósito e metal, além de trincamentos e amassamentos da fase metálica (HONG, 



1989; JANG, 1991; VLOT, 1996, 1997; ALVES, 2003; DATTA, 2004; 

HOSSEINZADEH, 2006; GUALBERTO, 2007; TITA, 2007). 

 

 

Figura 2.8 - (a) Fratura intralaminar; (b) Fratura interlaminar; (c) Fratura translaminar; (d) 
Fratura transversal de laminados compósitos impactados (HOSKIN, 1986). 

 

Relativamente à fratura translaminar dos laminados compósitos, tema de 

estudo da presente Tese de Doutoramento, Underwood et al. (1994, 1995) 

estudaram-na em laminados carbono-epóxi de grau aeronáutico. Seu trabalho 

precedeu o de Masters (1997), que também enfatizou este tipo de dano nesta classe 

de material. Este pesquisador objetivou principalmente prover subsídios ao projeto 

estrutural de uma asa de aeronave comercial subsônica integralmente 

confeccionada com laminados de matriz polimérica reforçada com fibras contínuas 

de alto desempenho. 

De fato, foi o estudo pioneiro de Murphy (1981), com pás do estágio de 

admissão de ar de turbinas de aeronaves comerciais, que primeiro sinalizou a 

importância deste tipo de fratura (translaminar) no desempenho global em serviço de 

componentes estruturais. 

Além destes exemplos, fratura translaminar pode, potencialmente, se 

desenvolver em juntas mecânicas entre duas placas compósitas, onde os furos 

utilizados para a fixação de prendedores (rebite, pino, parafuso, hi-lock) atuam como 

concentradores e intensificadores de tensão (Figura 2.9). A rigor, qualquer tipo de 

detalhe construtivo presente num componente estrutural causa o chamado efeito de 

entalhe, e pode conseqüentemente induzir um comportamento mais frágil (ou menos 

dúctil) de um material compósito (ANDERSON, 1995), especialmente sob a ação de 

um carregamento dinâmico, ou de impacto. Conforme adiantado neste texto, vários 

eventos podem potencialmente colocar à prova o comportamento de fratura 

translaminar dinâmica de juntas estruturais aeronáuticas contendo concentradores 

de tensão podendo-se citar: (i) choque de um veículo de manutenção da frota com a 



estrutura da aeronave, (ii) choque entre aeronaves durante o taxiamento na pista ou 

durante a sua movimentação no hangar, (iii) aterrissagens forçadas e/ou sob 

ângulos acentuados, (iv) cargas dinâmicas concentradas impostas durante a 

manutenção, manuseio e/ou transporte de um componente, incluindo queda de 

ferramentas, ou seja, todo tipo de impactos sob relativamente baixas velocidades 

(até cerca de 5 m/s), além do já aludido evento de tail-strike (TARPANI, 2006b). 

 

 

Figura 2.9 - Principais modos de falha sob tração observados em juntas mecânicas fixadas 
por prendedores em furações simples (Adaptado de HOSKIN; BAKER, 1986). 

 

É possível, por exemplo, postular que os tipos de fratura indicados por setas 

azuis na Figura 2.9 sejam, em alguma extensão, representativos do modo de falha 

desenvolvidos em corpos-de-prova carregados em flexão sob três pontos. Caso uma 

carga de impacto seja aplicada, simultaneamente ao esforço trativo originalmente 

previsto para o componente em serviço, na direção e sentido indicados pelas 

próprias setas azuis da figura, o carregamento mecânico resultante passa a ser 

muito similar àquele experimentado por um espécime durante o ensaio dinâmico 

Charpy para fratura translaminar. 

 

 

2.5 O Ensaio de Impacto Pendular Charpy Instrumentado 

 

O ensaio de impacto Charpy instrumentado é uma modificação do ensaio de 

impacto Charpy clássico, ou não-instrumentado, em que se objetiva a caracterização 

mais precisa e detalhada dos processos envolvidos na fratura dinâmica sob 



relativamente baixas velocidades de impacto (SHTERENLIKHT; HASHEMI, 2005). 

As modificações, que podem ser realizadas no equipamento convencionalde de 

impacto, normalmente compreendem a instrumentação do pêndulo, ou martelo 

Charpy, por intermédio de extensômetros, transformando o dispositivo basicamente 

em uma célula de carga, tendo em vista que, no regime elástico, tensão (carga) e 

deformação (deslocamento) guardam uma relação linear. Desta forma, é possível 

determinar a força exercida pelo martelo incidindo sobre o corpo-de-prova. Esta 

força (ou carga, P) é registrada como uma função transiente do tempo (t) e do 

deslocamento do martelo (s), sendo armazenada em um osciloscópio a partir do 

momento em que o martelo intercepta um feixe de luz direcionado a uma fotocélula, 

o que ocorre imediatamente antes do evento de impacto. O uso de dispositivos 

ópticos com base em raios infravermelhos permite concomitantemente a 

monitoração da deflexão do corpo-de-prova na linha de carregamento, enquanto que 

a instrumentação eletrônica, incluindo sensores magnéticos, possibilita a acurada 

medição do tempo para a fratura do espécime.  

De modo prático, as naturais oscilações dos sinais de carga são eliminadas, 

ou minimizadas, utilizando-se o chamado método da média móvel (KOBAYASHI, 

1987; ANGAMUTHU; et al. 1999), levando à chamada filtragem, polimento ou 

amaciamento das curvas “história de carregamento P-s” do corpo-de-prova. 

De acordo com Kalthoff (2004), cuidado deve ser tomado em um sistema 

Charpy instrumentado para que a cadeia de aquisição de sinais de carga, realizada 

por intermédio de extensômetros, de amplificador e de gravador de sinais, seja 

capaz de registrá-los de um modo suficientemente preciso. Trabalhos conduzidos 

pelo pesquisador indicam que um sistema de 1 MHz é suficientemente sensível e 

preciso para registrar a real função (ou seja, contendo as oscilações naturais de 

sinais) de carga mecânica que o espécime experimenta durante o impacto aplicado, 

independentemente do material estrutural de engenharia avaliado, incluindo aí os 

materiais compósitos. Uma freqüência de resposta com limite superior de 100 kHz 

foi recentemente padronizada pela ISO 14556 (2000) para os materiais metálicos. 

Kalthoff (2004) destaca ainda que processos adicionais de filtragem de sinais 

de carga reduzem a freqüência de resposta e devem, portanto, ser aplicados com 

parcimônia. 

Na Figura 2.10 são ilustradas as principais características de um típico 

sistema instrumentado Charpy, com uma potência de impacto de 300 J. 



  
(a)      (b) 

 (c) 
 
Figura 2.10 - (a) Vista geral do sistema de ensaios de impacto Charpy instrumentado; (b) 

Detalhe do sistema informatizado de controle e aquisição de dados em tempo 
real; (c) Detalhe da instrumentação do martelo de impacto (círculo amarelo) e 
do ponto de contato entre o nariz do martelo e o corpo-de-prova (seta verde). 

 

Ensaios de impacto Charpy são tipicamente conduzidos em corpos-de-prova 

padrão, do tipo barra entalhada medindo (55x10x10) mm3, com algumas variantes 

de corpo-de-prova miniaturizados relativamente à dimensão da espessura (7,5; 5,0 e 

2,5 mm são, respectivamente, valores admitidos, ocasião em que são permitidas 

normalizações relativamente à energia absorvida por unidade de área de fratura de 

espécimes com diferentes seções transversais: ASTM E-23, 2005). Um entalhe em 

U, com 2 mm de profundidade e 0,25 mm de raio na raiz da descontinuidade, é 

introduzido por fresamento, ou eletro-erosão na face do corpo-de-prova oposta 

àquela que sofrerá o impacto durante o ensaio. O corpo-de-prova é posicionado bi-

apoiado, mantendo-se um vão entre os pontos de apoio de 40 mm. O corpo-de-

prova é então impactado por um martelo pendular com uma determinada massa, 

sob uma velocidade (v) entre 1,0 e 5,5 m/s, dependendo do comprimento do pêndulo 

(função do fundo de escala da máquina) e da altura de liberação do martelo. Por 

exemplo, a energia total provida pelo martelo de impacto é de 300 J para uma 

massa de 20 kg liberada de uma altura de 1,65 m. Na versão original, ou não-



instrumentada do ensaio, a energia para fraturar o corpo-de-prova por flexão rápida 

é simplesmente determinada pela diferença entre as alturas do martelo, antes e 

após o ensaio. 

No ensaio de impacto Charpy ocorre o carregamento instantâneo de um 

concentrador de tensões triaxiais (um entalhe ou, alternativamente, uma trinca) 

originalmente estacionário, porém com o agente de transferência de energia 

(pêndulo contendo o martelo de impacto) já estando a uma velocidade considerável 

no momento do choque mecânico. 

A Figura 2.11 mostra um gráfico de carga (P) contra o tempo (t) obtido de um 

sistema Charpy instrumentado durante o ensaio de um corpo-de-prova de material 

metálico bastante tenaz. Pode-se verificar a grande quantidade de dados extraídos 

durante o ensaio e que caracterizam o comportamento mecânico de um espécime 

contendo um concentrador de tensão submetido a um impacto. Por exemplo, são 

destacados no gráfico P-t as cargas relativas ao limite de escoamento dinâmico, à 

máxima resistência do espécime, ao início e ao freamento do trincamento instável. 

Além disso, a integração numérica da área sob o respectivo diagrama de 

carga vs. deslocamento (P-s) permite a determinação da energia absorvida em 

qualquer momento durante o processo de fratura sob impacto. 

Além dos parâmetros e dados possíveis de serem determinados no ensaio 

Charpy instrumentado, tal como acima mencionados, é importante fazer referência a 

uma aproximação, com base em uma abordagem simplificadora, de que o início de 

trincamento (i.e., o limiar do processo de criação de uma trinca num espécime 

simplesmente entalhado, ou, alternativamente, o limiar do movimento da trinca num 

corpo-de-prova previamente trincado) se estabelece na carga máxima 

experimentada pelo espécime. Esta suposição tem sido adotada por diversos 

autores, donde se destacam Towers; Garwood (1980), Mahmood et al. (1990) e 

Zhang; Yaowu (1996), trabalhando com materiais metálicos, Burzic et al. (1990) e 

Fernández-Canteli et al. (2002), estudando materiais compósitos. Não obstante, a 

rigor, sabe-se que o início do processo de fratura se verifica anteriormente à carga 

máxima, tal como enfatiza Kobayashi et al. (1984, 1987, 1993), a referida 

abordagem simplificadora pode ser considerada aplicável sob o ponto de vista de 

engenharia, que constitui uma abordagem eminentemente meso- ou macroscópica. 

 



 

 
Figura 2.11 - Em azul a curva P-t em Charpy instrumentado de uma liga estrutural de 

alumínio. Em vermelho a curva de energia (W) consumida ao longo do 
processo de impacto. Os pontos de maior interesse são: limite de 
escoamento (∆), carga máxima (⊕), início de trincamento frágil (X), 
correspondente freamento (�). 

 

Considerar que a iniciação do trincamento se estabelece na carga máxima 

experimentada pelo corpo-de-prova impactado, possibilita um modo bastante prático 

para definir as energias tanto do processo de início da falha por fratura quanto do 

processo complementar de propagação da trinca (ou dano). Desta forma, uma clara 

distinção entre as etapas de iniciação do crescimento da trinca (assumida, portanto, 

ocorrer no ponto de carga máxima suportada pelo corpo-de-prova), e de propagação 

da mesma (estágio pós-carga máxima) fica garantida de um modo simples, rápido e 

inequívoco. 

A Figura 2.12 mostra em detalhes a definição dos estágios de fratura de um 

espécime, considerando um diagrama P-s (ou P-t) obtido num ensaio de impacto. 

Neste diagrama podem ser definidas as parcelas Ei (iniciação) e Ep (propagação), 

que compõem a energia total (Et) associada ao processo global de fratura (Et = Ei + 

Ep). 

Cabe mencionar, finalmente, que os resultados fornecidos pelos sistemas 

instrumentados Charpy geram dados e resultados que podem até mesmo ser 

aplicados diretamente à Teoria da Mecânica da Fratura, que considera a presença 

de defeitos agudos (tipo-trincas) e as conseqüentes tensões triaxiais desenvolvidas 

à frente destas descontinuidades geométricas (SMITH, 1998). Isto incluiria, por 

exemplo, os critérios denominados Jid, da Mecânica da Fratura Elasto-Plástica 

(MFEP), e Kid, da Mecânica da Fratura Elástica Linear (MFEL). Zanetti (2005) 

P, kN 

t, ms 

W, J 



avaliou em detalhes estas abordagens da Tenacidade à Fratura Dinâmica aplicadas 

a alguns dos laminados compósitos apresentados nesta Tese de Doutoramento. 

 

 
Figura 2.12 - Curva típica do ensaio de impacto Charpy instrumentado dividida entre os 

estágios de iniciação (Ei) e de propagação ou difusão de danos (Ep) 
(Adaptado de AGARWAL; BROUTMANN, 1990). 

 

2.6 Comportamento sob Impacto Charpy de Laminados Compósitos 

 

Quando comparados aos dados de fratura dinâmica obtidos em materiais 

metálicos por intermédio da metodologia Charpy e disponibilizados na literatura, 

relativamente muitos poucos resultados são encontrados para os laminados 

compósitos. Mesmo assim, o comportamento sob impacto Charpy destes materiais 

tem sido desvendado por alguns pesquisadores nas duas últimas décadas, com 

excelentes resultados obtidos, por exemplo, por Fernández-Canteli et al. (2002). 

Estes autores, avaliando laminados compósitos de fibra de carbono fortalecendo 

uma resina epóxi e de resina PEI (poli-éter-imida) reforçada com fibra de carbono e 

de vidro, consideram que as técnicas padrão utilizadas para a caracterização de 

processos de fratura estática em metais são potencialmente aplicáveis também aos 

compósitos. Portanto, segundo os mesmos pesquisadores, pode-se considerar uma 

abordagem amplamente aceitável a utilização das mesmas metodologias 

experimentais e analíticas para a realização de ensaios dinâmicos e processamento 

de resultados de ambas as classes de materiais, com especial ênfase ao simples, 

rápido e barato ensaio de impacto Charpy instrumentado associado, por exemplo, às 

teorias de Mecânica da Fratura. 

Neste ponto, cabe destacar que a preparação dos corpos-de-prova para 

ensaios de impacto em materiais compósitos requer alguns cuidados especiais, se 



comparada àquela tipicamente empregada no caso dos materiais monolíticos 

metálicos. Fernández-Canteli et al. (2002) destacam que a técnica tradicional de 

criação de pré-trincas em metais a partir de um carregamento prévio em fadiga, não 

é aplicável aos laminados compósitos (assim como também não aos frágeis 

cerâmicos), pois, com este tipo de carregamento, estes últimos materiais, 

diferentemente dos metais, desenvolvem uma ampla região danificada nas 

proximidades do raio de curvatura da raiz do entalhe, conforme esquematizado na 

Figura 2.13. 

 

 
 
Figura 2.13 - Esquemático da zona danificada criada à frente de um entalhe em um 

laminado compósito como decorrência de práticas inadequadas de usinagem 
e/ou de carregamento em fadiga (Adaptado de ANDERSON,1995). 

 

Moore; Seferis (1991), Swain et al. (1993), Underwood et al .(1994, 1995), 

Minnetyan; Christos (1996), Masters (1997), Fernández-Canteli et al. (2002), 

Castrodeza et al. (2002a,b), Wang; Shin (2002), Shin; Wang (2002), El-Hajjar et al. 

(2003a,b), Xiaoping et al .(2003), Touça et al. (2003, 2006a), Roman et al. (2004), 

Tzeng et al. (2005) e Blanco et al. (2008) comungam deste procedimento. 

 

Fernández-Canteli et al. (2002) afirmam que, respeitados alguns limites 

dimensionais, o formato geométrico do entalhe não apresenta influência significativa 

nos resultados de impacto Charpy instrumentado. Entretanto, recomendam que os 

entalhes dos corpos-de-prova compósitos tenham sempre as mesmas dimensões, 

de modo a se evitar o excessivo espalhamento dos resultados de impacto, ou seja, 

os autores estabelecem diretrizes de modo a se garantirem ambas, a repetibilidade 

e a reprodutibilidade, tanto dos procedimentos quanto dos resultados experimentais. 

De acordo com Anderson (1995), mesmo que fosse possível o processo de 

geração de uma única trinca (no caso do presente estudo, com orientação 



translaminar) em um laminado compósito reforçado com fibras contínuas, seria 

impossível na prática o controle da forma, tamanho e direção de propagação da 

mesma. Isto porque estas variáveis são fortemente dependentes, e de maneira 

bastante complexa, da natureza, posição, quantidade e orientação das fibras na 

matriz polimérica constituindo uma lâmina ou camada individual do compósito, assim 

como da arquitetura de disposição ou arranjo das várias lâminas individuais que 

formam o laminado completo. Tal fato afetaria negativamente a questão do 

espalhamento de dados dos ensaios de impacto Charpy, dada à impossibilidade de 

se garantir minimamente tanto a repetibilidade quanto a reprodutibilidade da 

qualidade dos corpos-de-prova. 

Além disso, a zona difusa de danos criada por carregamento prévio em fadiga 

tende a superdimensionar o valor de tenacidade à fratura dinâmica posteriormente 

obtida, a exemplo do que é freqüentemente verificado em carregamentos trativos 

quase-estáticos pós-fadiga (SWAIN et al., 1993; TARPANI et al., 2006b). Nestas 

circunstâncias, tem sido observado que a tenacidade à fratura, bem como a 

resistência mecânica residuais dos laminados compósitos pré-fadigados são 

sensivelmente incrementadas (denominando-se, respectivamente, os efeitos como 

toughening e strengthening) quando comparadas ao desempenho mecânico do 

mesmo material no estado original, ou seja, não fadigado. Este efeito é amplamente 

conhecido na literatura especializada como “wear-in, notch blunting” e “material 

softening” (SWAIN et al., 1993). 

A geração de uma complexa zona de danos por carregamento em fadiga, 

dentre os quais, destacam-se as delaminações, as microtrincas na matriz, os 

descolamento matriz/fibra, a quebra de fibras, dentre outros efeitos não menos 

importantes, seria também impossível de ser reproduzida de modo minimamente 

adequado em dois corpos-de-prova nominalmente idênticos, independentemente do 

controle exercido pelo operador do equipamento empregado no pré-trincamento, 

diferentemente do que é tipicamente observado para os cdps monolíticos metálicos. 

Neste último caso, uma única trinca é invariavelmente produzida pela fadiga prévia, 

carregando em si (a rigor, em sua ponta), durante o carregamento monotônico 

(quase-estático ou dinâmico) toda a força motriz disponibilizada pelo esforço 

mecânico externamente aplicado ao espécime. Ao contrário, nos laminados 

compósitos, esta força motriz disponibilizada ao espécime é particionada entre todos 

aqueles defeitos criados pela fadiga previamente aplicada, de forma que o resultado 



líquido do processo é a tenacificação e o fortalecimento do material frente à sua 

condição virgem, ou seja, sem haver experimentado anteriormente a aplicação de 

cargas cíclicas. 

Outro fato que ainda contribuiria para a ineficiência, senão impossibilidade, da 

tarefa de introdução de uma única e simples trinca pela aplicação de esforços de 

fadiga em um laminado compósito é bem exemplificado na Figura 2.14, referente a 

um espécime entalhado mecanicamente e fraturado sob tração monotônica após um 

fadigamento prévio. 

Não obstante uma clara zona de danos externamente visível tenha sido 

preferencialmente desenvolvida lateralmente na ponta do entalhe (vide região 

circunscrita na Fig.2.14a, a qual é magnificada na Fig. 2.14b), a fratura final do 

espécime por fadiga se estabelece no canto oposto, local em que poucas, se alguma 

trinca visível, haviam sido criadas durante ao longo do curso de carregamento 

cíclico. Desta forma, pode-se hipotetizar que a adoção daquele procedimento 

amplamente estabelecido para os metais, de se introduzirem trincas por fadiga 

monitoradas via métodos puramente visuais, não garantiria, no caso dos laminados 

compósitos, que a trinca mais proeminente seria aquela verdadeiramente 

controladora do processo de fratura subseqüente, por exemplo, durante um ensaio 

de impacto posteriormente aplicado ao espécime. 

Além disso, pode-se argüir que o simples pré-trincamento em fadiga de 

corpos-de-prova confeccionados a partir de laminados compósitos reforçados com 

fibras, ao invés, por exemplo, do seu entalhamento mecânico, daria origem ao 

fenômeno de ancoramento da trinca por fibras (fiber bridging). Isto certamente 

culminaria numa superestimativa do valor da tenacidade à fratura do material, 

corroborando e reforçando as análises realizadas preliminarmente. De fato, isto 

ocorreria não somente como resultado direto do desenvolvimento deste reconhecido 

mecanismos de tenacificação, mas sim, e também, porque a trinca que efetivamente 

estaria atuando no material seria significativamente menor (mais curta) que aquela 

visualmente identificada no espécime, cujo comprimento corresponderia exatamente 

àquele do entalhe controladamente introduzido no corpo-de-prova devido, por 

exemplo, ao uso de serras ou discos diamantados (CASTRODEZA et al., 2002a,b). 

 



   
(a)     (b) 

Figura 2.14 - (a) Seta vermelha indicando a localização exata da fratura por fadiga em um 
laminado compósito carbono-epóxi submetido à fadiga trativa; (b) Ampliação 
do detalhe circundado na figura anterior, onde se concentrava a maior 
densidade de danos externamente visíveis anteriormente a fratura (TARPANI 
et al., 2005d). 

 

Underwood; Kortschot (1994) realizaram ensaios de fratura translaminar em 

laminados carbono-epóxi entalhados para um raio de curvatura (R) entre 0,15 e 0,4 

mm. Os autores observaram que os resultados médios variaram não mais que 4%. 

Masters (1997), também em seus experimentos de fratura translaminar de laminados 

carbono-epóxi, utilizou um valor R próximo de 0,2 mm. 

Visto que o desempenho mecânico dos polímeros é especialmente afetado 

pela taxa de deformação imposta, a caracterização dos laminados compósitos 

poliméricos (incluindo os LMFs) há de ser também conduzida sob o regime de 

carregamento rápido por impacto. Anderson (1995) enfatiza que a sensibilidade às 

cargas dinâmicas exibida pelos polímeros é particularmente intensa em 

temperaturas acima da temperatura de transição vítrea (um tipo de transição frágil-

dúctil), denominada Tg. Neste caso, merece ser destacado que as resinas 

termorrígidas (como a epóxi) são geralmente empregadas em temperaturas abaixo 

de sua Tg, quando elas se apresentam bastante rígidas e mecanicamente 

resistentes. Já os polímeros termoplásticos semi-cristalinos, tal como a poli-éter-éter-

cetona (PEEK), são mais adequadamente explorados em temperaturas acima de Tg, 

e, obviamente, abaixo da temperatura de fusão, Tm. Isto porque nesta faixa de 

temperaturas entre Tg e Tm o material apresenta boas propriedades de rigidez e de 

resistência mecânica (provida pela fase cristalina) associadas à uma excelente 

tenacidade (pela fase amorfa), esta última característica sendo muito prejudicada em 

temperaturas abaixo de Tg. 



Trabalhos mais recentes de Fernández-Canteli et al. (2002) e Kalthoff (2004) 

guindaram a metodologia do ensaio de impacto instrumentado Charpy à categoria 

de uma ferramenta apropriada em aplicações práticas para caracterizar a resistência 

e as propriedades de falha dos laminados compósitos em regime de carregamento 

dinâmico em baixas velocidades de impacto, demandando, segundo os autores, 

somente um modesto esforço experimental. Suas investigações demonstraram que, 

além de ser conduzido com mínimo trabalho técnico, e de uma maneira bastante 

simples (especialmente em um sistema automatizado), uma vantagem adicional do 

ensaio Charpy é a de utilizar corpos-de-prova de fabricação relativamente simples, 

rápida e barata. O ensaio foi classificado pelos pesquisadores como um método 

efetivo, conveniente e bem-sucedido para a monitoração da qualidade de materiais 

compósitos, em analogia ao que é tradicionalmente reconhecido na caracterização 

dinâmica de materiais metálicos, em especial os aços. 

Um aspecto bastante importante no ensaio de impacto Charpy diz respeito à 

relação, razão ou quociente entre a energia disponibilizada no momento do impacto 

e aquela efetivamente absorvida pelo espécime ensaiado. Neste sentido, Morita et 

al. (2002), ensaiando laminados compósitos, sugerem que os ensaios de impacto 

Charpy sejam realizados com uma energia total disponível para o impacto de, no 

mínimo, cerca de três (3) vezes superior àquela energia total absorvida pelo 

espécime durante o ensaio. Estes autores não impõem, a priori, qualquer valor limite 

mínimo para esta razão entre energias. No entanto, ao menos para os metais, é 

geralmente assumido que a máxima capacidade de absorção de energia por parte 

de espécime não deva superar cerca de 80% do fundo de escala do equipamento de 

ensaio Charpy, o que forneceria então uma relação da ordem de 1,25. 

Kalthoff (2004), também avaliando laminados compósitos no regime dinâmico, 

destaca que ensaios de alta energia realizados com martelos pesados, possuindo 

grandes massas (e, conseqüentemente, elevadas inércias), são vantajosos para 

colocar à prova amostras que absorvem pequenas quantidades de energia, visto 

que as condições resultantes deste tipo de ensaio são muito bem controladas e 

estabelecidas. Em outras palavras, nestas circunstâncias o martelo não perderia 

muita energia durante os processos simultâneos de impacto e fratura, e, 

conseqüentemente, a taxa de carregamento não seria substancialmente reduzida 

durante o choque mecânico, permanecendo praticamente quase constante (sem 

transientes) durante todo o transcorrer do ensaio. Satisfeita esta condição, o 



resultado obtido (energia absorvida) passaria a não depender, portanto, da energia 

de impacto (i.e., massa do martelo, fixada a altura de liberação do pêndulo para 

garantir uma determinada velocidade inicial de impacto), embora ainda 

permanecesse uma função da velocidade do choque mecânico. Em princípio, esta 

tese defendida pelos pesquisadores corresponde à maioria dos casos de interesse 

ocorrendo em estruturas e componentes operando em condições reais de serviço. 

Merece ser observado que todas estas argüições e considerações acima 

realizadas baseiam-se na premissa de que os equipamentos de impacto 

instrumentados satisfazem as condições já referidas no item 2.5 quanto à sua 

sensibilidade de aquisição de sinais durante o ensaio dinâmico. 

 

2.7 Mecânica da Fratura 

 

A teoria da Mecânica da Fratura foi proposta inicialmente por Griffith por volta 

de 1920, e assumia que defeitos semelhantes a trincas agem como concentradores 

e intensificadores de tensões, fazendo com que, localmente, a tensão máxima seja 

muito superior àquela remotamente aplicada ao corpo / material (ANDERSON, 

1995). 

 

2.7.1 Mecânica da Fratura Elástica Linear 

 

A Mecânica da Fratura Elástica Linear (MFEL) assume que a fratura de um 

corpo sólido perfeitamente elástico (Hookiano) ocorre a partir de um defeito pré-

existente atuando como um intensificador e/ou concentrador de tensão, quando um 

valor representativo do campo de tensões elásticas lineares na ponta da trinca 

atinge um determinado valor crítico, denominado tenacidade à fratura. A Figura 2.15 

mostra o sistema de coordenadas cartesianas e os estados de tensão em um 

elemento situado próximo à ponta de uma trinca em modo de abertura I (tração 

pura). 



 
 

Figura 2.15 - Sistema de coordenadas e estado de tensões em um elemento de volume 
situado próximo à ponta da trinca (Adaptado de ANDERSON, 1995). 

 

A intensidade do campo de tensões elásticas lineares à frente de uma trinca 

em um sólido frágil perfeitamente elástico é função do fator de intensidade de 

tensão, K que especifica a distribuição das tensões elásticas à ponta do defeito tipo-

trinca. Portanto, o fator K é a força motriz da trinca e depende diretamente da 

geometria de ambos o componente e a trinca (Y), da tensão nominal remotamente 

aplicada (σ), e do comprimento ou profundidade da trinca (a). De modo geral tem-se 

a relação (ANDERSON, 1995): 

 
K = σ √ (π . a) . Y    (1) 

 
O valor crítico de K, para o qual a trinca se propaga instável ou 

catastroficamente, é definido como tenacidade à fratura. Sob carregamento 

dinâmico, pode-se assumir que a iniciação do processo rápido de crescimento do 

defeito previamente existente ocorre quando K = Kid, ocasião em que a tensão e/ou 

comprimento (profundidade) de trinca atingem valores limítrofes. 

 

 

2.7.2 Mecânica da Fratura Elásto-Plástica (MFEP) 

 

Rice (1973) desenvolveu o conceito da integral-J, que caracteriza as relações 

tensão-deformação desenvolvidas num sólido elasto-plástico (a rigor, elástico não-

linear) na presença de uma trinca. Portanto, a integral-J pode ser definida em sólidos 

elasto-plásticos (elásticos não-lineares) como a taxa de liberação de energia para a 

extensão da trinca. 



J= - dU / da     (2) 

 
onde U é a energia elástica não-linear acumulada no corpo e a o comprimento de 

trinca. 

Posteriormente à proposição da expressão original de J por Rice (1973), foi 

elaborada uma expressão que visava a operacionalização do conceito de integral-J 

a partir de ensaios de múltiplo corpos-de-prova sob o regime de carregamento lento 

ou quase-estático, de modo a se determinar experimentalmente o valor crítico de J 

para o início do crescimento dúctil e estável de trinca (tenacidade à fratura elásto-

plástica: Landes; Begley, 1974): 

 
J = 2 . A / (W - a)       (3) 

 
onde A é a área sob um diagrama de carga vs. deslocamento, W a largura do 

espécime e a é a profundidade da trinca. 

O trabalho de Zanetti (2005) fornece uma apreciação bastante fundamentada 

com relação à aplicação dos conceitos originais da Mecânica da Fratura (Exps.1-3) 

na caracterização de laminados compósitos em regime de carregamento dinâmico 

translaminar. 

 

2.7.3 Determinação da Tenacidade à Fratura Dinâmica 

 

Segundo a Mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP), para se determinar a 

tenacidade à fratura de um material estrutural apresentando considerável nível de 

deformação permanente nos estágios iniciais de fratura, há de ser identificado no 

diagrama de carga contra deslocamento (P-s) o ponto de início de propagação da 

pré-trinca (ou defeito tipo-trinca) originalmente presente no material (GRAVILLE; 

ROTHWELL, 1977). De fato, a localização do ponto de iniciação real de crescimento 

de trinca (ou dano) em um diagrama P-s é também um dos pontos-chave para a 

determinação experimental da tenacidade à fratura dinâmica dos materiais de 

engenharia a partir de ensaios de impacto Charpy. 

Numa abordagem mais simples, porém não-conservadora, o ponto de início 

de propagação de uma trinca pode ser simplesmente assumido como sendo o da 

carga máxima suportada pelo corpo-de-prova. Entretanto, de modo mais preciso, 



porém mais complexo, o ponto de verdadeiro início de crescimento da trinca durante 

um ensaio de Mecânica da Fratura pode ser detectado pelo Método da Taxa de 

Variação da Flexibilidade Elástica (TVFE), o qual é descrito a seguir. 

 

2.7.3.1 Determinação do Ponto de Iniciação Real do Trincamento 

 

Kobayashi et al. (1984, 1987, 1993) desenvolveram o Método da Taxa de 

Variação da Flexibilidade Elástica de um cdp impactado sob flexão em três pontos 

para se determinar o ponto, no diagrama P-s, em que se inicia verdadeiramente o 

crescimento de um defeito pré-existente. A expressão básica do método TVFE é: 

 

el

el

C
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C

C −
=

∆
     (4) 

 
onde ∆C/C é a taxa de mudança da flexibilidade elasto-plástica do corpo-de-prova 

(cdp), C é a secante da  flexibilidade (mm/N) e Cel é a flexibilidade elástica do cdp 

(mm/N), e Pel e sel são, respectivamente a carga e o deslocamento no limite do 

regime de elasticidade linear do material / corpo-de-prova. 

Essencialmente, o método consiste em se registrar a carga (P) e o 

deslocamento (s) aplicados ao cdp e determinar o ponto em que ocorre uma súbita 

alteração da variável ∆C/C, que teoricamente indicaria o ponto em que se inicia a 

propagação da trinca, conforme ilustração esquemática provida na Figura 2.16, onde 

três estágios distintos podem ser assim descritos: 

I. Estágio de deformação elástica, onde a flexibilidade elástica é praticamente 

constante, e a taxa de variação é nula, ou seja, ∆C/C = 0; 

II. Estágio de deformação permanente, quando ∆C/C aumenta de modo 

constante, e a sua taxa de crescimento depende da capacidade do material 

resistir à deformação imposta; 

III. Iniciado o crescimento da trinca, há um aumento brusco na taxa de variação 

da flexibilidade ∆C/C, quando se observa uma diminuição da área resistente 

do corpo-de-prova. 

 



 
 

Figura 2.16 - Método da Taxa de Variação da Flexibilidade Elástica do corpo-de-prova para 
determinação do ponto de real início de fratura (Adaptado de KOBAYASHI   
et al., 1993). 

 

2.7.3.2 Cálculo da Tenacidade à Fratura Dinâmica 

 

• Jid: Na determinação da tenacidade à fratura elasto-plástica sob 

carregamento dinâmico, Jid, a maioria dos pesquisadores (ex., ZHANG; 

SHI, 1996) utiliza a expressão originalmente elaborada por Rice (1973) 

para um regime de carregamento lento, ou quase-estático, empregando-

se como referência o ponto de iniciação do trincamento estabelecido no 

item 2.7.3.1. A expressão de Jid proposta pelos pesquisadores, e 

posteriormente corrigida para trincas rasas (TRONSKAR, 2002; JIAN      

et al., 2003), se baseia, portanto, na Exp.(3), sendo dada por: 

 
Jid = (1,46 . Ei) / (B . b)    (5) 

 

onde Ei é a energia absorvida pelo cdp até o início de seu verdadeiro trincamento, e 

B e b são, respectivamente, a espessura e o ligamento original do cdp (i.e., a seção 

transversal íntegra do corpo-de-prova, à frente do entalhe). 

 

• KJd: O valor representando a tenacidade à fratura dinâmica segundo a 

MFEL pode ser derivado a partir de Jid por meio da seguinte relação para 

uma condição de deformação-plana à frente da descontinuidade 

geométrica (KOBAYASHI, 1984; ANDERSON, 1995; ANGAMUTHU et al., 

1999): 

I 

II 

III 



KJd = ((E / (1 - ν2)) . Jid)
1/2    (6) 

 
onde E é o módulo de elasticidade do material, e ν é o seu coeficiente de Poisson. 

 
• Kid: Quando os materiais apresentam um comportamento mecânico 

essencialmente frágil e o início do crescimento de danos tende a ocorrer 

próximo ao ponto de carga máxima, podendo ser precisamente 

determinado pelo Método TVFE, o valor K é obtido por meio da expressão 

proposta por Kobayashi (1984), tendo-se como base a Exp.(1): 

 
Kid= [(6 . P . a1/2) / (B . W)] . f(a/W)        (7) 

 
onde: 

 
f(a/W) = 1,93 - 3,07 . (a/W) + 14,53 . (a/W)2 - 25,11 . (a/W)3 + 25,8 . (a/W)4 (8) 

 
onde P é a carga atuante no corpo-de-prova no ponto determinado para o cálculo 

segundo o método TVFE, e f(a/W) é a função flexibilidade elástica do espécime. 

 

2.7.3.3 Cálculo da Tenacidade na Carga Máxima 

 

• Jmd: Zhang; Shi (1996) propuseram uma simplificação do cálculo da tenacidade à 

fratura dinâmica dos materiais, assumindo que o defeito (trinca ou entalhe) inicia 

seu crescimento na carga máxima suportada pelo cdp. Isto deu origem ao critério 

Jmd, determinado a partir da Exp.(5), porém utilizando-se não mais a energia de 

real iniciação (Ei), mas a energia de carga máxima (Em). 

 

A Figura 2.17 ilustra esquematicamente as posições no diagrama P-s em que 

foram determinados os diversos critérios de iniciação de trincamento do espécime 

submetido ao ensaio de impacto instrumentado Charpy. 

 



 
Figura 2.17 - Esquemático de curva carga-deslocamento indicando-se as posições 

em que são determinados os vários critérios de tenacidade à fratura 
dinâmica, a saber, segundo o método TVFE de Kobayashi et al., (1984, 
1987, 1993), e de carga máxima suportada pelo espécime 
(aproximação da iniciação segundo ZHANG, SHI, 1996). 

 

2.7.3.4 Validação da Tenacidade à Fratura Dinâmica 

 

Para se determinar a validade, ou não, dos resultados de tenacidade à 

fratura, de forma a que esta quantidade possa, ou não, ser considerada uma 

propriedade intrínseca e verdadeira do material, empregam-se os chamados critérios 

de validade (no presente caso, fornecidos na unidade de milímetros), já bem 

estabelecidos na literatura (ASTM-E1820, 2005), tendo-se como base as dimensões 

do corpo-de-prova. De modo resumido, são estes: 

 

− Para a Mecânica da Fratura Elasto-Plástica, MFEP: 

 

B, W, a, b > 25 . ( Jid(md) / σyd )    (9) 
 
− Para a Mecânica da Fratura Elástica Linear, MFEL: 

 

B, W, a, b > 2,5 . ( Kid(Jd) / σyd )
2    (10) 

 
onde W é a largura do cdp e σyd é o limite de escoamento dinâmico do material 

(SERVER, 1978) dado por: 

 

 



σyd = ( 2,85 . Pyd . W ) / (B . b2)    (11) 

 

onde Pyd é a carga de escoamento dinâmico correspondente, a qual é 

automaticamente reconhecida pelo sistema Charpy instrumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAIS E CORPOS-DE-PROVA 

 

3.1 Laminado Metal-Fibra (LMF-TiGra) 

 

Placas do laminado híbrido TiGra foram confeccionadas na Universidade de 

Liverpool-UK, a partir do empilhamento alternado de 3 lâminas de Ti comercialmente 

puro e 2 bandas com 7 camadas de pré-impregnado (APC-2 da ICI®) de matriz 

termoplástica PEEK (poli-éter-éter-cetona) reforçada com 60% em volume de fibras 

unidirecionais (arranjo fita) de grafite (AS4 da Hercules® conforme estabelecido na 

maioria das referências da literatura - YU; GUPTA, 1998; HALL; HAGER, 1996 - tal 

como ilustrado na Figura 3.1. 

   

(a)          (b) 
Figura 3.1 - (a) Esquemático do arranjo entre lâminas metálicas e bandas de pré-

impregnado compósito originando o LMF-TiGra avaliado neste trabalho; (b) 
Vista do arranjo das fases presentes no TiGra, tal como observada segundo a 
seção de corte longitudinal do laminado híbrido. 

 

Cada lâmina de Titânio possuía 0,85 mm de espessura, enquanto cada banda 

de 7 camadas do compósito PEEK/Gr tinha aproximadamente 1,10 mm de 

espessura (camada individual com 0,14 mm de espessura ), perfazendo assim um 

laminado TiGra com uma espessura próxima de 5 mm. Todas as camadas 

individuais do compósito unidirecional PEEK/Gr foram dispostas em uma única 

direção no laminado TiGra, aqui denominada longitudinal (L), e que correspondia 

exatamente à direção de laminação das chapas metálicas de Ti. De acordo com a 

nomenclatura codificada empregada para os LMFs, a configuração do TiGra 

obedece o arranjo 3/2 (0°)7. 

Titânio 

PEEK/Gr

Pré-impregnado 
(fibra de carbono em 
polímero PEEK) 

Titânio 



Um filme de PEEK puro com cerca de 0,10 mm de espessura foi colocado em 

cada interface metal/compósito visando enriquecer a região com o polímero 

termoplástico, evitando desta forma o possível contato direto entre as fibras de 

grafite e o metal (inibindo, portanto, a eventual ocorrência de corrosão galvânica), 

além de favorecer a interação entre as partes metálica e compósito do laminado 

híbrido TiGra. Todas as faces das lâminas metálicas foram inicialmente jateadas 

com areia de modo a eliminar possíveis camadas de óxido e impurezas previamente 

existentes. Objetivou-se também, com este procedimento, incrementar 

substancialmente a rugosidade superficial das chapas de Ti, de maneira a favorecer 

o ancoramento mecânico da fase polimérica durante a fusão desta última no 

processamento sob elevada temperatura. De fato, uma das intenções originais no 

desenvolvimento deste LMF-TiGra na Universidade de Liverpool era exatamente a 

de verificar o potencial de acoplamento puramente físico, ou mecânico entre o metal 

e o compósito, visando acelerar o processo de fabricação e reduzir seus custos, de 

forma a ampliar o leque de aplicações do material. Este foi o motivo por se optar 

pelo emprego das chapas de Ti puro, que exibem naturalmente uma alta ductilidade 

e, conseqüentemente, uma elevada capacidade de se deformar plasticamente 

durante o jateamento. A consolidação do laminado híbrido final foi realizada por 

compressão a quente em molde fechado com resfriamento controlado, seguida de 

um tratamento térmico para o alívio de tensões residuais. O ciclo completo de 

manufatura do TiGra é mostrado na Figura 3.2. 

O laminado híbrido exibiu as seguintes porcentagens em volume de seus 

componentes individuais: 20% de polímero PEEK, 25% de fibras de grafite, e 55% 

de Ti, conforme estimativa realizada por análise computadorizada de imagens de 

seções transversais e longitudinais de amostras materialograficamente polidas. 

Por intermédio de análises dinâmico-mecânica e por calorimetria exploratória 

diferencial, a temperatura de transição vítrea (Tg) do compósito PEEK/Gr, que 

ocupava uma fração volumétrica de 45% no laminado híbrido TiGra, foi determinada 

entre 160°C a 185°C. Na análise por calorimetria exploratória a condição do 

compósito como-fabricado apresentou a temperatura de cristalinidade (Tc) de 173°C, 

a de fusão TM 343°C gerando 33% de critalinidade em massa. Já na análise 

exploratória diferencial o módulo de armazenamento (E’) foi de 44,2 GPa e módulo 

de perda de (E’”) de 67,2MPa (GATTI et al., 2006). Neste trabalho, os pesquisadores 



demonstraram que o ciclo de resfriamento empregado na manufatura das placas de 

TiGra foi muito bem sucedido em gerar um compósito final com propriedades 

dinâmico-mecânicas otimizadas com relação a possíveis rotas térmicas 

concorrentes, tais como recozimento, resfriamento em água ou nitrogênio líquido. 
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Figura 3.2 - Ciclos termomecânicos completos de fabricação e de alivio de tensões residuais 

aplicado ao LMF-TiGra. 
 
3.2 Caracterização Microestrutural do TiGra 

 
A Figura 3.3 mostra a microestrutura do Titânio comercialmente puro utilizado 

na confecção do TiGra, segundo uma vista em corte longitudinal da chapa original. 

O tamanho médio dos grãos de formato essencialmente equiaxial (indicando o 

tratamento de recozimento final do material) foi de 26,2 µm, com desvio padrão de 

4,36 µm. O Titânio apresentou uma microdureza Vickers (escala de 1000 gf) de 

164,9 ± 2,3 HV, enquanto que a microdureza do polímero PEEK foi de 16,3 HV ± 

2,09. Nas análises foi empregado um Microscópio Óptico Olimpus Modelo BX60M e 

um Microdurometro Modelo Buehler. 

  
(a)      (b) 

Figura 3.3 - (a) Microestrutura típica da chapa de Titânio; (b) Ampliação da imagem anterior. 
Ataque com reagente de Kroll. 



A Figura 3.4 apresenta uma vista ampliada da região de interface entre as 

fases metálica e do compósito do laminado híbrido TiGra, onde se observa a 

extensiva rugosidade criada na superfície metálica por jateamento de areia durante 

o processo de preparo das lâminas de Titânio visando favorecer a interação física do  

polímero nos vários pontos gerados de ancoramento mecânico. É possível 

ainda notar a presença de uma região rica em PEEK, originada pelo filme de 

polímero termoplástico intencionalmente alocado naquela posição, bem como 

confirmar a disposição exclusivamente unidirecional das fibras de reforço de grafite, 

bem como verificar a sua adequada distribuição na matriz polimérica termoplástica. 

A rugosidade (Ra) analisada na lamina de titânio foi estimada por meio de um 

Rugosimetro Modelo Taylor-Hobson no valor de 2,4 µm, este valor pode estar 

mascarado em virtude da presença da fase polimérica aderida a lamina de titânio. 

 

  
(a)      (b) 

Figura 3.4 - (a) Vista geral da interface metal/compósito do TiGra; (b) Detalhe das fibras de 
grafite imersas na matriz de PEEK. 

 

3.3 Corpos-de-prova de Impacto Charpy 

 

Os corpos-de-prova (cdps) com dimensões nominais de (5x10x55) mm3 foram 

extraídos das placas originais de laminado TiGra por intermédio de corte com jato 

d’água, conforme mostra a Figura 3.5. 

Todos os espécimes de TiGra empregados neste estudo foram usinados 

segundo a orientação longitudinal (L), ou seja, com a maior dimensão do corpo-de-

prova paralela às fibras de reforço de grafite, conforme indica a mesma figura. 

O entalhamento dos cdps, de modo a produzir um concentrador de tensões 

para um trincamento translaminar dos espécimes sob impacto Charpy, foi 

Compósito 
PEEK/Gr 

Filme PEEK 

Interface 
metal / polímero 

Titânio 



cuidadosamente realizado com um disco diamantado com 0,5 mm de espessura, 

sob baixa rotação e refrigeração com água a fim de evitar danos térmicos e 

mecânicos às fibras e à matriz (ABDUSSALAM; AYARI, 1998; FERNÁNDEZ-

CANTELI et al., 2002; ASTM-D6110, 2005), de modo a produzir um raio de 

curvatura (R) da ordem de 0,25 mm na base do entalhe, conforme recomendado nas 

normas ASTM-E23 (2005) e D6110 (2005), as quais são orientadas a ensaios de 

impacto Charpy, respectivamente, de materiais metálicos monolíticos e de materiais 

poliméricos monolíticos e de seus compósitos reforçados com fibras. 

 

 

 
 

Figura 3.5 - Placa de laminado TiGra imediatamente após a usinagem por jato d’água dos 
corpos-de-prova do tipo barra Charpy. 

 

O processo de entalhamento, tamanho e geometria do entalhe adotados na 

presente Tese está em linha com praticamente todos os trabalhos da literatura 

versando sobre fratura translaminar em laminados compósitos convencionais e 

híbridos metal-fibra submetidos, respectivamente, a carregamentos quase-estático, 

cíclico e dinâmico. Também podem ser incluídos neste item as pesquisas científicas 

que fazem uso dos conceitos da Mecânica da Fratura (MURPHY, 1981; 

UNDERWOOD et al., 1994, 1995; MINNETYAN; CHAMIS, 1996; MASTERS, 1997; 

FERNÁNDEZ-CANTELI et al., 2002; MOORE et al.; 2002; CASTRODEZA et al., 

2002a,b; EL-HAJJAR et al., 2003a; XIAOPING et al., 2003; ROMAN et al., 2004; 

TZENG et al., 2005; TOUÇA; BASTIAN, 2003; TOUÇA et al., 2006b; ZANETTI, 

2005; BLANCO et al., 2008). 

Conforme já adiantado, o posicionamento do entalhe foi de tal modo a 

provocar a fratura translaminar dos laminados (Figura 3.6). Desta forma, o espécime 

Orientação transversal, T 

Orientação das fibras de grafite, L 



entalhado pode ser classificado como de orientação L-T (Figura 3.5), conforme 

nomenclatura tradicionalmente estabelecida e consagrada pela norma ASTM-E399, 

2005. 

 
 

 
Figura 3.6 - Geometria e dimensões finais dos cdps de impacto Charpy para a determinação 

da tenacidade à fratura translaminar dinâmica de laminados estruturais (todas 
as dimensões são em milímetros). 

 

A Figura 3.7 mostra, respectivamente, um espécime tipo-barra de TiGra após 

usinagem por jato d’água, após o processo de entalhamento, e o detalhe do raio de 

curvatura do entalhe, de modo a se apreciar as boas práticas de preparo dos 

espécimes ensaiados no presente trabalho. 

 

 

 

 (a)     (b) 
 
Figura 3.7 - (a) Dois estágios de preparação do corpo-de-prova de TiGra para o ensaio de 

impacto Charpy; (b) Detalhe do raio de curvatura da ponta do entalhe. Note que 
a fratura almejada é translaminar, e a abertura do entalhe ocorre em modo I de 
carregamento (ASTM-E399, 2005). 

 

3.4 Laminados Carbono-Epóxi 



 

Como originalmente estabelecido neste projeto de pesquisa em nível de 

Doutoramento, objetivou-se determinar as propriedades de tenacidade à fratura 

dinâmica translaminar do TiGra e compará-las, em ambas as bases absoluta (por 

unidade de volume dos materiais) e específica (por unidade de massa), aos 

resultados prévios de Zanetti (2005) em laminados compósitos convencionais do 

sistema C-EPX. 

Zanetti (2005) caracterizou quatro tipos de laminados C-EPX supridos pela 

Embraer S/A. Dois deles exibiam fibras na configuração de fita unidirecional (FT), 

com empilhamento de camadas obedecendo um arranjo [0/90º]7S. Os outros dois 

laminados possuíam fibras bidirecionais na forma de tecido (TC) segundo o padrão 

de trançamento 8HS (eight harness satin), respeitando uma arquitetura de 

empilhamento de camadas do tipo [0/90º]14. 

Em todos os casos, a espessura final dos laminados foi muito próxima à do 

TiGra, ou seja, 5 mm. Duas classes de resina epóxi, curadas respectivamente à 

temperatura de 120ºC e pressão de 420 kPa, e 180ºC e 700 kPa, pré-impregnavam 

as fibras de reforço. Cabe observar que a resina curada a 180ºC foi tenacificada com 

partículas de elastômeros (borracha) termoplástica (ZANETTI, 2005). 

 

A nomenclatura adotada para os compósitos C-EPX foi como segue: 

- FT120 = Fita curada a 120ºC  - FT180 = Fita curada a 180ºC 

- TC120 = Tecido curado a 120ºC - TC180 = Tecido curado a 180ºC 

 

As microestruturas típicas destes laminados C-EPX são fornecidas na Figura 

3.8. 

 

Detalhes adicionais sobre os laminados C-EPX processados por bolsa de 

vácuo em autoclave não foram fornecidos pela empresa fabricante, porém sabe-se 

que a fração volumétrica de fibras de reforço é da ordem de 60%, e que o percentual 

de vazios é mantido suficientemente baixo (< 1%) de modo a satisfazer os exigentes 

padrões de qualidade da indústria aeronáutica. 

 



   
(a)      (b) 

 

   
(c)      (d) 

 

Figura 3.8 - Microestruturas dos 4 laminados C-EPX caracterizados por Zanetti (2005) tais 
como observadas segundo a seção de corte longitudinal dos mesmos: (a) 
FT120; (b) FT180; (c) TC120; (d) TC180. 

 

A análise dinâmico-mecânica dos laminados TC120 e TC180 indicaram uma 

temperatura de transição Tg de, respectivamente, 126°C e 177°C (PAIVA et al., 

2006), confirmando que as temperaturas de cura são boas aproximações da 

transição vítrea dos respectivos polímeros termorrígidos empregados no presente 

estudo. 

Considerando que os laminados C-EPX eram perfeitamente balanceados 

relativamente à distribuição de fibras de carbono nas duas únicas direções principais 

empregadas, respectivamente 0° e 90°, metade das fibras encontravam-se dispostas 

na orientação 0° e a outra metade na orientação 90°. Desta forma, a fração 

volumétrica (Vf) de fibras dispostas na direção 0° era de 30% em todos os laminados 

C-EPX, e, portanto, num percentual mais elevado que no caso do laminado hibrido 

TiGra (Vf = 25%, vide item 3.1). Conclui-se daí que os laminados convencionais C-

EPX eram mais reforçados que o laminado metal-fibra TiGra na direção longitudinal 



(0°), a qual é exatamente a direção de oposição à abertura do entalhe durante os 

ensaios de impacto Charpy. 

De fato, no caso dos laminados C-EPX FT (ZANETTI, 2005), cujos resultados 

são adotados como linha de base para a caracterização do TiGra quanto à sua 

tenacidade à fratura translaminar dinâmica, o entalhe foi orientado 

perpendicularmente às fibras dispostas na direção principal 0°, as quais formavam 

as camadas externas do compósito. Já para os laminados C-EPX TC (ZANETTI, 

2005), o entalhe foi usinado ortogonalmente às fibras do ordume (orientadas na 

direção 0°). Desta forma, pode-se considerar que todos os espécimes Charpy C-

EPX assumiram uma orientação idêntica à do TiGra, qual seja, L-T. 

Desnecessário mencionar que os cdps de laminados C-EPX foram 

rigorosamente usinados e entalhados de acordo com dimensões e formatos providos 

nas Figuras 3.6 e 3.7, e empregando-se as mesmas práticas de alta qualidade 

devotadas no preparo dos espécimes de laminado TiGra. 

 

3.5 Propriedades Básicas em Flexão dos Laminados 

 

A Figura 3.9 apresenta as curvas de tensão vs. deformação (somente até o 

ponto de carga máxima) obtidas a partir de ensaios de flexão em três pontos (F3P, 

de acordo com a Norma ASTM D7264-07) de amostras não-entalhadas (porém com 

idênticas dimensões e geometria àquelas empregadas nos ensaios de impacto 

Charpy) dos laminados TiGra e EPX-C, que foram submetidas a carregamento 

monotônico lento (1 e 5 mm/min, respectivamente) de modo translaminar e à 

temperatura ambiente. 

A Figura 3.10 fornece os resultados obtidos destes ensaios quase-estáticos 

em termos do módulo de elasticidade e da resistência máxima à flexão, em que se 

observa a prevalência do TiGra frente aos laminados tradicionais C-EPX. 

O objetivo básico destes ensaios F3P foi o de estimar o módulo de 

elasticidade (E), em regime quase-estático, no amplo intervalo de temperaturas em 

que se realizaram os ensaios de impacto Charpy, visto que, à época, pela relativa 

escassez de corpos-de-prova, o módulo de Young só foi obtido à temperatura 

ambiente. 



Desta forma, o módulo de elasticidade em regime quase-estático foi estimado 

para temperaturas fora da ambiente com base no módulo mensurado a 25°C e 

corrigido tendo-se como referência confiável a inclinação inicial (regime elástico 

linear) dos diagramas P-s obtidos nas diferentes temperaturas sob carregamento 

dinâmico Charpy. Os resultados deste procedimento são apresentados na Figura 

3.11. 

Os valores estimados de E (rigidez) foram empregados na Exp.(6) do item 

2.7.3.2, de modo a converter valores J (Jid) da MFEP em valores K (KJd), da MFEL. 
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Figura 3.9 - Curvas tensão-deformação levantadas a partir de ensaios lentos de F3P 
realizados em cdps Charpy não-entalhados. As linhas mais finas 
correspondem a uma velocidade de carregamento de 5 mm/min, enquanto que 
as mais grossas a 1 mm/min. 

 

 



0

10

20

30

40

50

60

M
Ó

D
U

L
O

 D
E

 E
L

A
S

T
IC

ID
A

D
E

, G
P

a

FT120

FT180

TC120

TC180

TiGra

 (a) 
 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

M
Á

X
IM

A
 R

E
S

IS
T

Ê
N

C
IA

, G
P

a

FT120
FT180

TC120

TC180
TiGra

 (b) 
 

Figura 3.10 - Resultados de módulo de elasticidade (rigidez) em flexão (a), e de máxima 
resistência à flexão (b), obtidos a partir dos ensaios lentos monotônicos de 
F3P em modo translaminar utilizando-se espécimes Charpy não-entalhados. 
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Figura 3.11 - Valores estimados de módulo de elasticidade em flexão (E) em regime quase-

estático em temperaturas fora da ambiente. O círculo tracejado em verde 
indica os valores experimentalmente determinados em ensaios F3P à 
temperatura ambiente. 

 

Os valores do coeficiente de Poisson empregado na Exp (6) foi de 0,23 no 

caso do LMF-TiGra e 0,35 para os laminados do sistema C-EPX. 

 

3.6 Densidade Específica dos Laminados 

 

Visando a determinação de propriedades específicas de tenacidade à fratura 

translaminar dinâmica (propriedade / unidade de massa), tal como requerido para a 

comparação de desempenho mecânico entre os laminados TiGra e C-EPX, a Tabela 

3.1 apresenta os valores de densidade dos materiais relativamente à água, gerando, 

portanto, quantidades adimensionais. 

Tabela 3.1 - Densidade relativa dos diversos laminados. 
 

Laminado Densidade específica (relativa à água) 

TiGra 3,095 

FT120 1,492 

FT180 1,460 

TC120 1,472 

TC180 1,442 



4. MÉTODOS 

 

4.1 Experimental 

 

Os ensaios de impacto Charpy instrumentado foram realizados em um 

sistema Instron-Wolpert® PW30 com fundo de escala máximo de 300 Joules, 

integrado a um microcomputador que opera programas destinados à leitura e ao 

tratamento dos dados para a interpretação e emissão do relatório final de resultados. 

Em face da elevada inércia do pêndulo de impacto, as exigências 

estabelecidas por Morita et al. (2002) e descritas no item 2.6 desta Tese, 

relativamente à garantia de uma não-dependência dos resultados obtidos quanto à 

energia de impacto, são plenamente satisfeitas. 

O sistema de impacto empregado permitiu o registro da carga aplicada (P), 

possibilitando a visualização da variação desta contra o tempo (t), ou a deflexão na 

linha de carga (s) do cdp, esta última sendo mensurada pelo monitoramento do 

movimento do pêndulo de impacto, empregando-se para isso um transdutor óptico 

via raios infravermelhos. 

Os ensaios dinâmicos foram conduzidos de acordo com diretrizes da norma 

ASTM-E23 (2005), que estabelece um vão de 40 mm entre os dois pontos de apoio 

do cdp. A opção por esta norma dedicada ao ensaio de impacto pendular de 

materiais metálicos se deu pela presença da fase metálica no laminado híbrido 

TiGra, bem como pelo fato de permitir a confecção de corpos-de-prova com 

relativamente pequenas dimensões, possibilitando a confecção de um maior número 

de espécimes e, portanto, uma maior confiabilidade dos resultados. A norma ASTM-

E6110 (2005), relativa ao impacto Charpy de materiais poliméricos puros e 

reforçados com fibras, respectivamente, foi também consultada em vista da massiva 

presença do compósito PEEK-Gr no TiGra. 

Neste trabalho foram realizados ensaios de impactos com o LMF-TiGra nas 

temperaturas de, respectivamente, -196ºC, -70ºC, +23ºC e +180ºC., enquanto que, 

para os laminados C-EPX, Zanetti (2005) avaliou as temperaturas de -70ºC, +23ºC e 

+100ºC. 

Com base nos dados providos no item 3.1, pode-se concluir que o laminado 

TiGra foi ensaiado ou muito abaixo, ou muito próximo da temperatura de transição 



vítrea do polímero termoplástico PEEK reforçado com fibras contínuas de grafite. O 

item 3.4 revela que, sem exceções, os laminados C-EPX foram ensaiados bem 

abaixo de suas transições vítreas, ou seja, no regime de fratura frágil das resinas 

epóxi, especialmente no caso daquela tenacificada com borracha. 

Todos os laminados foram ensaiados sob duas diferentes velocidades de 

impacto do martelo, respectivamente de 2,25 m/s (que corresponde a uma taxa de 

deformação de, aproximadamente, 85 s-1) e 5,52 m/s (210 s-1). 

Conforme anteriormente referido no texto, estas baixas velocidades de 

impacto são compatíveis a eventos dinâmicos aos quais as aeronaves e seus 

componentes estão permanentemente sujeitas no solo, durante as etapas de 

taxiamento, de estacionamento, de embarque e desembarque, no estágio de 

manutenção, e, mais raramente, no pouso e decolagem (ALVES, 2003; TARPANI, 

2008). 

Para o laminado híbrido TiGra foram ensaiados no mínimo quatro (04) corpos-

de-prova nas diferentes temperaturas empregadas, que amostraram toda a faixa de 

temperaturas a que o revestimento externo de uma aeronave supersônica possa 

estar submetida em serviço. O trabalho de Zanetti (2005) especifica o número 

mínimo de três (03) espécimes empregados para cada condição de ensaio de 

impacto translaminar dos compósitos C-EPX. 

Para o aquecimento dos cdps de TiGra a 180°C, foi utilizada uma estufa da 

marca Isotemp® modelo 285A e após 20 minutos de estabilização da temperatura 

dos espécimes no patamar almejado foram iniciados e conduzidos os ensaios. 

Basicamente, o cdp foi retirado da estufa, utilizando-se uma pinça metálica 

apropriada, e colocando-se rapidamente sobre os pontos de apoio do equipamento 

Charpy, dentro de um tempo máximo de 5 segundos conforme estabelece a norma 

ASTM E23 (2005). Zanetti (2005) empregou exatamente o mesmo procedimento nos 

ensaios de laminados C-EPX a 100°C. Já para o resfriamento dos cdps de TiGra 

ensaiados a -70ºC, e assim como realizado por Zanetti (2005) em espécimes C-

EPX, foi utilizada uma mistura de álcool anidro e nitrogênio líquido, submergindo-se 

os corpos-de-prova e aguardando-se um tempo entre 20 e 30 minutos para a 

estabilização da temperatura naquele patamar. Novamente, o cdp era retirado do 

recipiente e imediatamente impactado, respeitando-se o tempo máximo de 

transferência do espécime conforme citado anteriormente. Vale mencionar que, 

antes de imergir os corpos-de-prova na mistura de álcool e nitrogênio, foi realizado, 



com base no trabalho precursor de Zanetti (2005) com laminados convencionais C-

EPX, um teste para verificar a possibilidade de absorção do líquido resultante pelo 

laminado híbrido TiGra, bem como da eventual soblisação da matriz polimérica. 

Neste teste, amostras do TiGra permaneceram imersas em álcool por cerca de 15 

horas, sendo a massa de cada amostra medida antes e após a sua imersão e 

secagem ao ar livre. 

Concluiu-se dos resultados do teste preliminar que, para fins práticos, o 

compósito híbrido também não é susceptível aos efeitos da mistura de álcool e 

nitrogênio, podendo então ser nela imersos para o ensaio de temperatura controlada 

a -70ºC. 

Já para a realização dos ensaios à -196°C utilizou-se nitrogênio líquido puro 

para o resfriamento dos espécimes de TiGra. 

O sistema Instron-Wolpert® PW30 utilizado no estudo realizou a aquisição de 

dados de carga numa freqüência de 1 MHz, o que, segundo Kalthoff (2004), é mais 

do que suficiente para registrar a real função de carga mecânica que o espécime 

experimenta no impacto, independentemente do material estrutural de engenharia 

avaliado (incluindo aí os materiais compósitos), com as oscilações naturais de carga 

inerentes ao processo dinâmico. 

 

4.2 Analítico 

 

4.2.1 Cálculos de Tenacidade e de Validação 

 

Um programa computacional, desenvolvido em plataforma Matlab e baseado 

na Metodologia da Taxa de Variação da Flexibilidade Elástica formulada por 

Kobayashi et al. (1993, 1987, 1984), a qual foi descrita no item 2.7.3.1 (Exp.4), foi 

utilizado para o polimento das curvas originais P-s e para o cálculo dos critérios de 

tenacidade à fratura dinâmica Jid e Jmd (MFEP) e KJd e KJd (MFEL), empregando-se 

as Exps.(5) a (8) fornecidas nos itens 2.7.3.2 e 2.7.3.3. 

As oscilações originais dos sinais de carga foram filtradas para sua 

eliminação, ou minimização via método da Média Móvel em intervalos regulares de 

10 termos (FONSECA, 1985; COSTA et al., 2004). De modo a evitar-se o risco do 

excessivo polimento da curva P-s associada aos pontos de dados originais 

fornecidos pelo sistema Charpy, conforme chama à atenção Kalthoff (2004), no item 



2.5 desta Tese empregou-se como referência a carga máxima originalmente 

fornecida pelo sistema instrumentado e garantiu-se que ela não seria afetada por 

mais que 5% durante o procedimento de amaciamento da curva. 

A Figura 4.1 mostra alguns exemplos de curvas de impacto Charpy já filtradas 

pelo programa em plataforma Matlab especialmente elaborado para esta tarefa. 

Para uma das curvas polidas, relativa ao laminado TiGra, são apresentados os 

sinais originais de carga (P) vs. deslocamento (s) contendo as já comentadas 

oscilações naturais do processo de contato dinâmico entre pêndulo e espécime. 
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Figura 4.1 - Curvas de carregamento sob impacto translaminar em flexão três pontos Charpy 
de laminados convencionais C-EPX e avançado TiGra a 2,25 m/s e -70°C. No 
caso do TiGra são mostradas as curvas original (contendo as oscilações 
naturais do processo de impacto) e polida segundo o Método da Média Móvel 
(ajuste de mínimos quadrados) em rotina Matlab. 

 

Vale observar na figura acima que, a despeito da fragilidade intrínseca dos 

laminados C-EPX, em especial sob a temperatura -70°C, a curva de carregamento 

em flexão dinâmica sob três pontos dos cdps entalhados confeccionados com estes 

materiais compósitos tende a apresentar um comportamento não-linear a partir de 

certo ponto antes da carga máxima ser atingida, particularmente em temperaturas 

mais elevadas e, em especial, no caso dos laminados FT. Esta não-linearidade está 

associada basicamente à geração de danos no material, principalmente trincas na 

matriz e, eventualmente, fratura de fibras, descolamento fibra/matriz, e mesmo ao 

início de delaminações (AGARWAL; BROUTMAN, 1990). No caso do laminado 



híbrido TiGra, cuja curva P-s é também ilustrada na Figura 4.1, em virtude de sua 

maior ductilidade intrínseca devido à presença de polímero termoplástico e da fase 

metálica, a não-linearidade exibida pelo material provavelmente esteja também 

associada a efeitos de plasticidade, particularmente devido ao titânio, visto que o 

polímero PEEK está, neste caso, sendo solicitado bem abaixo de sua Tg. 

O programa computacional, elaborado pelo Prof. Dr. Alessandro Roger 

Rodrigues do Departamento de Matemática, Campus de Ilha Solteira - UNESP, de 

Ilha Solteira, possibilitou também a determinação da validade, ou não, de acordo 

com critérios estabelecidos pelas Exps.(9) a (11) supridas no item 2.7.3.4, dos 

resultados de tenacidade à fratura segundo os conceitos da Mecânica da Fratura 

Elasto-Plástica (MFEP) e da Mecânica da Fratura Elástica Linear (MFEL), 

respectivamente, aplicados aos parâmetros J e K. 

Neste sentido, vale mencionar que, para uma e outra classe de laminados 

compósitos (respectivamente, convencional e híbrido), cujas curvas P-s são 

ilustradas na Figura 4.1, o parâmetro Pyd (carga limite de escoamento dinâmico) 

empregado na determinação da tensão limite de escoamento dinâmico (σyd), via 

Exp.(11), foi inferido com base em uma saída da linearidade inicial da curva polida 

P-s da ordem de 5%, ou então, na ausência de um comportamento não-linear 

significativo, Pyd foi simplesmente definido como a carga máxima suportada pelo 

espécime. 

A Figura 4.2 mostra algumas saídas gráficas do programa computacional que 

ilustram a seqüência de passos empregados na determinação da carga de impacto 

em que ocorre o verdadeiro início de crescimento de trinca (Pitri). Na mesma figura, 

Pel representa a carga de saída da linearidade elástica do diagrama P-s, enquanto 

que Pmáx representa a máxima carga suportada pelo espécime. 

Nesta etapa do trabalho é importante enfatizar que, em todo e qualquer 

procedimento de ajuste de pontos de dados, seja este ajuste linear ou não-linear, 

adotou-se o procedimento de um coeficiente de correlação mínimo de dados de 

0,9999 de modo a garantir um padrão bem definido de qualidade do processo 

matemático. 

Procedimentos analíticos idênticos aplicados na presente Tese de 

Doutoramento ao laminado híbrido TiGra já haviam sido empregados por Zanetti 



(2005), em sua Dissertação de Mestrado, no processamento de resultados de 

ensaios de impacto instrumentado Charpy para os laminados convencionais C-EPX. 

Um maior detalhamento deste programa computacional é, portanto, provido 

no trabalho de ZANETTI (2005). 

 

 
 

Figura 4.2 - Exemplos de saídas gráficas do programa MatLab® empregado no presente 
estudo para a determinação do ponto de iniciação real do trincamento do 
espécime impactado. 

 

4.2.2 Estatística 

 

A análise estatística realizada neste trabalho teve como referência o método t-

Student, visto que o número de amostragem foi pequeno (n << 30) (COSTA NETO, 

1977). 

O procedimento adotado envolveu a análise de uma amostra de composição 

conhecida e a comparação do valor t obtido com o tabelado, de modo a verificar se o 

resultado encontrado diferia do valor verdadeiro com uma magnitude maior do que 

aquela que poderia ser atribuída somente a erros casuais. 



Os limites de confiança empregados no estudo foram de 95%, significância de 

5% com 4 graus de liberdade. De acordo com Spiegel (1970), Achacar e Rodrigues 

(2000), o valor tabelado de t-Student é de 2,13 para 4 graus de liberdade e 95% de 

limite de confiabilidade. As análises realizadas foram bilaterais, empregando-se 

como dados de entrada os valores de tenacidade J e K e os correspondentes 

critérios de validade, os quais foram calculados de forma convencional em termos de 

valores médios e correspondentes desvios-padrão, como funções, respectivamente, 

da temperatura e da taxa de carregamento aplicada no ensaio de impacto Charpy. 

A análise estatística foi realizada em comparação com duas médias para 

cada critério de tenacidade J e K, e suas correspondentes validações com base nas 

dimensões dos corpos-de-prova. Numa primeira abordagem, utilizou-se como 

parâmetro a variação da temperatura em cada ensaio realizado sob uma das duas 

taxas de carregamento empregadas no estudo. Na segunda abordagem, adotou-se 

como parâmetro a variação da velocidade de impacto para cada uma das quatro 

temperaturas em que o TiGra foi avaliado, e apenas para a temperatura ambiente no 

caso dos laminados C-EPX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Tenacidade à Fratura 

 

5.1.1 MFEP (Jid e Jmd) 

 

A Figura 5.1 apresenta os resultados de ensaios de tenacidade Jid e Jmd, 

considerando-se as várias temperaturas e taxas de carregamento empregadas no 

estudo. Os valores médios dos parâmetros J obtidos a partir de três ensaios para 

cada condição experimental são plotados, com os respectivos desvios-padrão 

fornecidos na forma de barras verticais. 

A união dos pontos de dados por intermédio de linhas tracejadas visa apenas 

indicar a tendência de comportamento dos resultados experimentais obtidos, não 

devendo, em princípio, serem empregadas para fins de interpolação nem de 

extrapolação de dados. 

O Apêndice A (Tabelas A.1 e A.2) apresenta todas as equações matemáticas 

empregadas no procedimento acima descrito, assim como fornece os respectivos 

coeficientes de correlação de dados. 

A análise destes gráficos permite as seguintes observações, as quais são 

divididas em seções especificas de maneira a facilitar a tarefa do leitor: 

 

5.1.1.1 Comportamento Geral 

 
Os laminados FT apresentam valores de tenacidade à fratura Jid muito 

superiores aos do laminado TiGra e este, por sua vez, aos dos laminados TC. A 

tenacidade superior dos FT se deve provavelmente ao maior número de interfaces 

passíveis de delaminação (27 para os FT, contra 18 interfaces no TiGra -

considerando neste caso a presença do filme de PEEK puro, e apenas 13 dos TC), 

visto que a delaminação constitui um poderoso mecanismo de tenacificação nas 

estruturas laminadas. Esta possibilidade é corroborada pela Figura 5.2b, em que se 

verifica o grande potencial de delaminação da configuração C-EPX FT. A hipótese 

acima implica necessariamente na iniciação simultânea das fraturas trans- e 

interlaminar (i.e., delaminações) nos laminados compósitos, de sorte que, a rigor, 



neste caso Jid seria um critério de iniciação de múltiplos trincamentos a partir dos 

entalhes em laminados compósitos. 
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Figura 5.1 - Resultados de tenacidade Jid e Jmd, para as diversas temperaturas de ensaio e 

velocidades de impacto Charpy: (a) Jid a 2,25 m/s; (b) Jid a 5,52 m/s; (c) Jmd a 
2,25 m/s; (d) Jmd a 5,52 m/s. 

 



  (a) 

 (b)  (c) 
 
Figura 5.2 - Aspecto de fratura dos cdps: (a) TiGra; (b) C-EPX FT120; (c) C-EPX TC120, 

ensaiados a 2,25 m/s e -70°C. Delaminações são indicadas por setas amarelas 
no caso do TiGra e azuis para a configuração C-EPX FT. 

 

 

A Figura 5.3 mostra o comportamento da interface metal/compósito em que 

se localiza um filme de PEEK puro. Nota-se a ductilidade do polímero e a geração 

de delaminação associada. 

Os laminados TiGra e FT120 apresentam valores de Jmd muito similares entre 

si e bem superiores aos dos outros laminados, em especial dos TCs. De fato, os 

resultados obtidos indicam que estes laminados mais tenazes já exibem uma boa 

parcela de crescimento de danos anteriormente à carga máxima, de forma que o 

parâmetro Jmd já computa nestes casos uma significativa porção da energia 

associada ao estágio de propagação da fratura no material. Esta condição pode ser 

matematicamente expressa por uma razão Jmd / Jid >> 1, tal como destacado na 

seqüência do texto. A ductilidade do TiGra e, inversamente, a fragilidade dos 

laminados C-EPX TC podem ser apreciadas nas Figuras 5.2a e 5.2c, 

Entalhe 
Entalhe 



respectivamente, corroborando os baixos valores de Jid e Jmd desta última classe de 

materiais compósitos. 

 

(a) 

(b) 
 
Figura 5.3 - (a) Aspecto de fratura translaminar de um cdp TiGra, com ênfase na interface 

metal/compósito na qual se encontra o filme de PEEK; (b) Detalhamento da 
região. 

 

Especificamente com relação ao TiGra, pode-se afirmar que, além das 

delaminações observadas na Figura 5.2a (setas amarelas), contribuem para a sua 

tenacidade à fratura a reconhecida ductilidade das fases polimérica termoplástica e 

metálica que compõem o laminado híbrido. As fibras de reforço, grandes 
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responsáveis pela resistência mecânica deste LMF, contribuem em certa extensão 

para a tenacificação do laminado por intermédio de mecanismos do tipo 

descolamento fibra/polímero e arrancamento de fibras (fiber-pullout). 

Os resultados da Figura 5.1 mostram que a natureza da matrix epoxídica 

afeta as tenacidades Jid e Jmd dos laminados C-EPX, e esta influência 

aparentemente depende do arranjo espacial das fibras de reforço. Os laminados FT 

são altamente sensíveis ao tipo de resina empregada, enquanto que os TC 

dependem apenas levemente da mesma. PAIVA et al (2005) realizaram ensaios de 

resistência à flexão, ao cisalhamento interlaminar e à compressão de laminados TCs 

idênticos aos estudados no presente trabalho e, do mesmo modo como ora 

verificado para as tenacidades Jid e Jmd desta arquitetura de fibras, os autores 

também observaram a superioridade do desempenho do laminado TC impregnado 

com a resina tenacificada, curada a 180°C, sobre o mesmo arranjo de fibras porém 

embebido em resina epóxi padrão, curada a 120°C. Os pesquisadores atribuíram 

este comportamento à melhor interface fibra/matriz alcançada pela resina 

tenacificada com elastômero termoplástico.No presente trabalho pode ser observado 

que esta tendência não foi seguida pelos laminados de fitas unidirecionais FT, visto 

que, quase que invariavelmente, o desempenho mecânico da resina padrão superou 

o da tenacificada com borracha. Este fato pode estar associado novamente a grande 

tendência à delaminação exibida pela configuração FT de fibras, que seria o 

mecanismo controlador da tenacidade à fratura do compósito. Nestas circunstâncias, 

o efeito alegado da melhor interface fibra/matriz da resina curada a 180°C não seria 

tão relevante, visto que a fratura interlaminar é essencialmente controlada pela 

resistência mecânica da matriz polimérica termorrígida. Nestes termos, é razoável 

admitir que a resina não-tenacificada, curada a 120°C, seja mecanicamente mais 

resistente que a curada a 180°C. 

Por último, porém não menos importante, há de se relembrar que o laminado 

TiGra possui um percentual de fibras de reforço na direção principal 0º cerca de 20% 

inferior ao dos compósitos C-EPX (conforme destacado no item 3.4 desta Tese). 

Pode-se, portanto, postular que o seu desempenho perante os seus concorrentes C-

EPX poderia ser significativamente incrementado caso se empregassem idênticas 

frações volumétricas de fibras naquela direção em ambas as classes de laminados. 



Na Figura 5.4 são plotados todos os pontos de dados referentes à relação Jmd 

/ JId. 

A união dos pontos de dados por intermédio de linhas tracejadas visa apenas 

indicar a tendência de comportamento dos resultados experimentais obtidos, não 

devendo, em princípio, ser empregadas para fins de interpolação nem de 

extrapolação de dados. 

O Apêndice A (Tabela A.5) apresenta todas as equações matemáticas 

empregadas no procedimento acima descrito, assim como fornece os respectivos 

coeficientes de correlação de dados. 

A relação Jmd / Jid é sempre superior à unidade, visto que a iniciação ocorre 

invariavelmente antes da carga máxima ser alcançada durante o impacto do 

espécime, ocasião em que Jmd é estimado. A relativamente elevada razão Jmd / Jid do 

TiGra, variando no intervalo de 2 a 4 para as duas taxas de carregamento 

averiguadas, e por todo e extenso intervalo de temperaturas amostrado nos ensaios 

de impacto, sinaliza que o potencial de seleção deste laminado estrutural para a 

indústria da construção aeronáutica se justifica mais pela sua resistência à 

propagação do que à iniciação da fratura dinâmica. 

 

5.1.1.2 Efeito da Temperatura de Ensaio 

 

Para uma velocidade de impacto de 2,25 m/s, a Figura 5.1 mostra que um 

aumento na temperatura de ensaio causa um significativo decréscimo em ambas as 

tenacidades Jid e Jmd dos laminados TiGra e C-EPX FT120, indicando, de acordo 

com o raciocínio anteriormente desenvolvido, um enfraquecimento do mecanismo de 

tenacificação destes materiais durante o seu aquecimento. Cabe, entretanto, chamar 

a atenção para os amplos desvios-padrão das tenacidades-J do laminado C-EPX 

FT120, especialmente na temperatura de -70°C. A Figura 5.5, correspondente a um 

espécime C-EPX FT ensaiado a 100°C, fornece indícios de que, no caso desta 

configuração de fibras, o mecanismo de tenacificação afetado é exatamente o de 

delaminação. Desta forma, pode-se postular que sob baixas temperaturas (-70ºC no 

caso da Fig.5.2) tensões substanciais surjam entre camadas justapostas do arranjo 

fita unidirecional (FT), cujas fibras estão dispostas ortogonalmente entre si. Estas 

tensões interlaminares resultam basicamente de variações dimensionais diferenciais 

induzidas termicamente, podendo favorecer a ocorrência de delaminação caso elas 



provoquem uma resultante de tensão trativa na direção da espessura do laminado. 

Este favorecimento da delaminação, causando em última instância à tenacificação 

do material, seria suprimido na medida em que a temperatura é incrementada, 

reduzindo assim os valores de Jid e Jmd sob a mais baixa das velocidades de impacto 

empregadas. 

O mesmo fenômeno poderia estar ocorrendo também no TiGra. Como neste 

laminado o reforço fibroso de grafite está orientado em uma única direção (0º), 

elevados gradientes de variação dimensional termicamente induzida provavelmente 

surjam nas interfaces metal/compósito, já que o coeficiente de expansão/contração 

térmica do Ti é muito superior ao das fibras de grafite (respectivamente, 8,8 µm/ºC 

contra -0,8 µm/ºC), promovendo delaminações nas mais baixas temperaturas de 

ensaio e, conseqüentemente, maiores valores de Jid e Jmd. Avaliações mais 

rigorosas deverão ser conduzidas para confirmar, ou não, tal hipótese no caso do 

laminado híbrido. 

Por outro lado, a presença da resina tenacificada com borracha termoplástica 

no laminado FT180, assim como a existência de um menor número de interfaces 

nos laminados C-EPX TCs, provavelmente inibam naturalmente o desenvolvimento 

das delaminações nestes compósitos, de forma que sua tenacidade não deve ser 

controlada por este mecanismo, e, portanto, Jid e Jmd devem incrementar na medida 

em que estes materiais são aquecidos, como confirmam as Figuras 5.2a,c. 

Entretanto, há de se ressaltar, no caso dos laminados TCs, o amplo desvio-padrão 

das tenacidades-J frente à variação, com relação à temperatura de ensaio, dos 

valores médios destas propriedades mecânicas (os quais são empregados pra fins 

de ligação entre os pontos de dados). 

Nos impactos a 5,52 m/s, o laminado TiGra pode ser considerado 

praticamente insensível à variação da temperatura, donde pode-se inferir que taxas 

mais elevadas de carregamento não favoreçam o desenvolvimento do mecanismo 

tenacificador de delaminação, mas sim e somente a fratura translaminar em modo I 

de abertura do entalhe. Nesta circunstância, o TiGra concorre com os laminados C-

EPX FT à temperatura ambiente, sendo superado pelo FT120 em ambos os quesitos 

Jid e Jmd, enquanto é sobrepujado pelo FT180 apenas no critério de iniciação real de 

fratura Jid. 

 



0

1

2

3

4

-250 -150 -50 50 150 250
Temperatura [ºC]

J m
d
 / 

J i
d

TiGra 2,25m/s

FT120

FT180

TC120

TC180

 (a) 

 

0

1

2

3

4

-250 -150 -50 50 150 250
Temperatura [ºC]

J m
d
 / 

J i
d

TiGra 5,52m/s

FT120

FT180

TC120

TC180

 (b) 

 

Figura 5.4 - Razão Jmd / Jid nas diversas temperaturas de ensaio de impacto Charpy: (a) 
2,25 m/s; (b) 5,52 m/s. 

 

 

 

 

 



 

 
 
Figura 5.5 - Aspecto de fratura do cdp C-EPX FT120 ensaiado a 2,25 m/s e +100°C. Note a 

ausência de delaminações na face oposta à do entalhamento do espécime. 
 

5.1.1.3 Efeito da Taxa de Carregamento 

 

A Figura 5.1 indica um efeito benéfico do aumento da taxa de carregamento 

na tenacidade Jid do laminado TiGra. Este comportamento é tipicamente observado 

em materiais metálicos de natureza dúctil, cujo processo de fratura é controlado por 

deformação. Este fato é concordante com a massiva presença do titânio (55% em 

massa), bem como do polímero PEEK (20% em massa) no LMF. 

Verifica-se também que o efeito da resina epóxi nos laminados C-EPX é bem 

mais significativo para os FTs do que para os TCs. Neste sentido, a resina não-

tenacificada, curada a 120ºC, afeta negativamente o desempenho dos FTs quando 

do incremento da velocidade de impacto de 2,25 m/s a 5,52 m/s à temperatura 

ambiente, enquanto que a matriz epoxídica tenacificada com elastomero (borracha), 

curada a 180°C, é mais benéfica ao desempenho desta mesma arquitetura de fibras. 

Por outro lado, a interpretação dos conjuntos de dados permite inferir que os 

compósitos C-EPX TCs são praticamente insensíveis à variação na taxa de 

deformação imposta no ensaio de impacto. No entanto, vale notar novamente a 

questão dos desvios-padrão, os quais podem ser relativamente amplos, de forma 

que a significância estatística dos dados não corresponda exatamente às 

conclusões tiradas com base exclusivamente na observação global da disposição 

dos valores médios das tenacidades-J. 

Entalhe 



Com relação ao critério de carga máxima Jmd, o TiGra apresenta claramente 

uma sensibilidade positiva ao incremento na taxa de carregamento na temperatura 

mais elevada de ensaio Charpy. Quanto aos laminados C-EPX, à exceção do 

FT120, todos os compósitos são insensíveis à taxa de carregamento à temperatura 

ambiente. De fato, o laminado FT120 apresenta uma significativa tenacificação 

devida ao aumento na velocidade de impacto. Esta similaridade de comportamentos 

de fratura entre os laminados TiGra e FT120 já foi abordada no item 5.1.1.2 acerca 

do efeito da temperatura de ensaio, quando se inferiu a possibilidade de as 

delaminações controlarem o mecanismo de fratura de ambos os materiais. 

Analogamente, poder-se-ia agora postular que a tenacificação sob mais elevadas 

taxas de carregamento também seja fruto da facilitação da ocorrência de 

delaminação sob condições mais severas de impacto. 

O efeito do incremento da taxa de carregamento na relação Jmd / Jid do TiGra 

parece ser no sentido de reduzi-la, indicando que, não obstante um aumento na 

velocidade de ensaio favoreça ambos os critérios J, ela o faz em intensidades 

diferentes, trazendo certamente mais efeitos benéficos a Jid proporcionalmente aos 

que causa em Jmd. 

 

5.1.1.4 Ranque dos Laminados Quanto à Tenacidade à Fratura J (MFEP) 

 

O ranqueamento em ordem decrescente quanto ao desempenho dos 

laminados compósitos avaliados em termos do critério de tenacidade à fratura Jid é: 

 
FT120 〉 FT180 〉 TiGra 〉 TC180 〉 TC120 (taxa de carregamento de 2,25 m/s) 4 

FT120 = FT180 〉 TiGra 〉 TC180 〉 TC120 (taxa de carregamento de 5,52 m/s) 

 
Enquanto que o ranqueamento em ordem decrescente em termos do critério 

Jmd é: 

 
FT120 〉 TiGra 〉 FT180 〉 TC180 〉 TC120 (taxa de carregamento de 2,25 m/s) 

FT120 〉 TiGra 〉 FT180 〉 TC180 〉 TC120 (taxa de carregamento de 5,52 m/s) 

 

                                                 
4
 Considerando-se a maior faixa ou intervalo de temperaturas em que o desempenho 
mecânico de um material prevalece sobre o de seus concorrentes. 



Nota-se certa diferença em selecionarem-se os laminados compósitos mais 

adequados empregando-se uma ou outra abordagem da MFEP, quais sejam, Jid e 

Jmd. Cabe também relembrar que a abordagem Jmd é substancialmente menos 

conservadora que Jid, em particular para o híbrido TiGra, conforme claramente 

demonstrado pela análise da relação Jmd / Jid fornecida na Figura 5.4. Visto que a 

segunda abordagem, Jmd, é um critério de muito mais simples determinação 

experimental que Jid, haveria certamente uma clara vantagem no emprego do 

procedimento de carga máxima em termos de economia de tempo e de 

investimento, tal como defendido por Towers; Garwood (1980), Mahmood et al. 

(1990), Zhang; Shi (1996), Burzic (2001) e Fernández-Canteli et.al. (2002). Isto 

certamente favoreceria a escolha do laminado híbrido, em detrimento do C-EPX 

TP180, como decorrência das ótimas propriedades de resistência à propagação de 

danos do primeiro material. 

 

5.1.2 MFEL (KJd e Kid) 

 

A Figura 5.6 apresenta os resultados de ensaios de tenacidade KJd e Kid 

considerando-se as várias temperaturas e taxas de carregamento empregadas no 

estudo. Os valores médios do parâmetro K obtidos a partir de três ensaios para cada 

condição experimental são plotados, com os respectivos desvios-padrão fornecidos 

na forma de barras verticais. 

A união dos pontos de dados por intermédio de linhas tracejadas visa apenas 

indicar a tendência de comportamento dos resultados experimentais obtidos, não 

devendo, em princípio, ser empregadas para fins de interpolação nem de 

extrapolação de dados. 

O Apêndice A (Tabelas A.3 e A.4) apresenta todas as equações matemáticas 

empregadas no procedimento acima descrito, assim como fornece os respectivos 

coeficientes de correlação de dados. 

A análise destes gráficos permite as seguintes observações, as quais são 

divididas em seções especificas de maneira a facilitar a tarefa do leitor: 
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Figura 5.6 - Resultados de tenacidade KJd e Kid, para as diversas temperaturas de ensaio e 

velocidades de impacto Charpy: (a) KJd a 2,25 m/s; (b) KJd a 5,52 m/s; (c) Kid a 
2,25 m/s; (d) Kid a 5,52 m/s. 

 

 

 



5.1.2.1 Comportamento Geral 

 

Considerando que os valores de KJd foram obtidos via conversão de Jid, 

utilizando-se para isso o módulo de elasticidade (E) dos materiais na Exp.(6), o qual 

foi por sua vez determinado em ensaios monotônicos quase-estáticos de flexão à 

temperatura ambiente e inferido em temperaturas outras por intermédio de 

formulações matemáticas (vide item 3.5), esta propriedade (rigidez) afeta 

significativamente os resultados finais de KJd. 

De modo geral, pode-se então observar que há certo grau de colapsamento 

entre curvas relativas ao TiGra e aos laminados C-EPX FTs, sendo que todos estes 

materiais desempenham mecanicamente melhor que os C-EPX TCs. O mesmo 

comportamento é observado indistintamente para as duas taxas de carregamento 

impostas nos ensaios de impacto. 

Quanto ao critério Kid, pode-se verificar que a distribuição espacial e os 

valores numéricos dos pontos de dados experimentalmente obtidos segundo este 

critério de tenacidade à fratura são algo distintos daqueles padrões observados para 

a abordagem KJd anteriormente avaliada. Basicamente, nota-se que os valores KJd 

são menos conservadores que Kid, em especial para os materiais mais tenazes 

(TiGra e C-EPX FTs), e, para estes laminados, observa-se que o desempenho do 

TiGra é superior aos FTs quando se trabalha com Kid, havendo uma tendência a um 

comportamento inverso quando o critério empregado é KJd. 

Na Figura 5.7 são plotados todos os pontos de dados referentes à relação KJd 

/ Kid, que permitem melhor verificar as observações acima destacadas. 

A união dos pontos de dados por intermédio de linhas tracejadas visa apenas 

indicar a tendência de comportamento dos resultados experimentais obtidos, não 

devendo, em princípio, ser empregadas para fins de interpolação nem de 

extrapolação de dados. 

O Apêndice A (Tabela A.6) apresenta todas as equações matemáticas 

empregadas no procedimento acima descrito, assim como fornece os respectivos 

coeficientes de correlação de dados. 

Verifica-se que a razão KJd / Kid sempre supera a unidade, e este fato decorre 

essencialmente das maiores restrições imposta pela MFEL às deformações 

permanentes desenvolvidas à frente da descontinuidade geométrica (entalhe no 

caso dos materiais compósitos) do espécime impactado. Desta forma, fica 



estabelecida a margem de conservadorismo da MFEL sobre a MFEP, que 

demonstra ser maior para taxas de carregamento mais acentuadas. 
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Figura 5.7 - Razão KJd / Kid nas diversas temperaturas de ensaio de impacto Charpy: (a) 

2,25 m/s; (b) 5,52 m/s. 
 

 



5.1.2.2 Efeito da Temperatura de Ensaio 

 

Em geral, com o aumento da temperatura de ensaio, observa-se para os 

laminados avaliados um comportamento dos critérios KJd e Kid razoavelmente similar 

ao verificado anteriormente para as tenacidades Jid e Jmd. 

Nos impactos a 2,25 m/s, e, com menor intensidade, nos eventos dinâmicos a 

5,52 m/s, observa-se um efeito negativo do aumento da temperatura nas 

tenacidades-K do TiGra, seguindo a tendência anteriormente verificada para a 

tenacidade-J. O laminado híbrido metal-fibra compete literalmente com os laminados 

C-EPX FTs à temperatura ambiente, e, assim como no caso das tenacidades-J, 

todos eles superam, de longe, os laminados C-EPX TCs. Em temperaturas outras, 

acima ou abaixo da ambiente, há ainda certa compatibilidade de desempenho dos 

laminados TiGra e C-EPX FTs, independentemente se o critério avaliado é KJd ou 

Kid. 

Entretanto, diferentemente do comportamento observado da relação Jmd / Jid, 

que apresenta certa tendência ao crescimento com o aquecimento dos espécimes, 

no caso da MFEL praticamente não existe efeito da temperatura na razão KJd / Kid. 

Isto decorre provavelmente do fato de os critérios K se aterem mais rigidamente ao 

estágio de iniciação de danos do que à propagação dos mesmos (tal como faz Jmd), 

considerando que o efeito da temperatura é mais intenso no estágio de crescimento 

de dano do que no de sua iniciação. 

 

5.1.2.3 Efeito da Taxa de Carregamento 

 

Para todos os laminados C-EPX avaliados, praticamente não existe qualquer 

influencia da variação da taxa de carregamento nas propriedades mecânicas obtidas 

à temperatura ambiente. 

Para o TiGra, um comportamento algo conflitante é notado, visto que, de 

acordo com o critério KJd parece ocorrer um efeito benéfico da taxa de carregamento 

em temperaturas mais elevadas, enquanto que, segundo Kid uma taxa de 

carregamento mais acentuada é perniciosa em toda a ampla faixa de temperaturas 

avaliada. Este fato provavelmente decorra do computo do módulo E em KJd. 

Alguma evidência existe quanto ao efeito benéfico da taxa de deformação na 

razão KJd / Kid dos laminados, inversamente ao observado para a relação Jmd / Jid. 



5.1.2.4 Ranque dos Materiais quanto à Tenacidade à Fratura (MFEL) 

 

O ranque em ordem decrescente quanto ao desempenho dos laminados 

compósitos avaliados em termos do critério de tenacidade à fratura KJd é: 

 
FT180 = FT120 〉 TiGra 〉 TC180 〉 TC120 (taxa de 2,25 m/s) 

FT180 〉 TiGra 〉 FT120 〉 TC 180 〉 TC120 (taxa de 5,52 m/s) 

 
Enquanto que o ranqueamento em ordem decrescente em termos do critério 

Kid é: 

 
TiGra 〉 FT180 = FT120 〉 TC180 〉 TC120 (taxa de 2,25 m/s) 5 

TiGra 〉 FT180 〉 FT120 〉 TC180 〉 TC120 (taxa de 5,52 m/s) 

 

De modo mais drástico que observado com base na MFEP, nota-se que o 

emprego de uma ou outra abordagem (i.e., critério-K) da MFEL tem notória 

influência na seleção dos materiais mais adequados de construção aeronáutica para 

aplicação estrutural demandando elevada tenacidade à fratura dinâmica. Caberia, 

neste caso, uma análise mais aprofundada sobre os efeitos de se empregar KJd ou 

Kid durante o projeto do componente estrutural, enfatizando que o primeiro critério 

possui um caráter menos conservador que o segundo, conforme já enfatizado no 

texto por intermédio da análise da razão KJd / Kid. De qualquer forma, é interessante 

observar que o TiGra é o laminado mais bem ranqueado relativamente ao critério Kid 

nas duas taxas de carregamento empregadas, em face de sua elevada ductilidade 

intrínseca, fruto da presença das fases metálica e polimérica termoplástica. 

 

5.2 Validação dos Resultados de Tenacidade à Fratura 

 

5.2.1 MFEP (Jid e Jmd) 

 
A Figura 5.8 apresenta os resultados gráficos de verificação de validação, ou 

não, das tenacidades à fratura Jid e Jmd por intermédio da aplicação da Exp.9, que 

corresponde matematicamente a uma inequação, visto definir uma desigualdade. O 
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eixo das abscissas representa os valores numéricos obtidos por intermédio do termo 

situado do lado direito da Exp.9. Portanto, o procedimento gráfico consiste 

basicamente na comparação destes valores calculados com base nos resultados 

experimentais de, respectivamente, Jid e Jmd com as dimensões significativas dos 

cdps ensaiados sob impacto, a saber: espessura (B), ligamento (b), largura (W), e 

comprimento do entalhe (a), que correspondem ao termo situado do lado esquerdo 

da Exp.9, e são indicadas em letras vermelhas na Figura 5.8a. 

Desta forma, caso os pontos de dados assim calculados, e seus 

correspondentes desvios-padrão de três ensaios fornecidos na forma de barras 

horizontais, se encontrem à esquerda do respectivo valor do critério de validação 

aplicado à Exp.9, seja ele B, b, W ou a, os pontos de dados Jid e Jmd estão 

automaticamente validados segundo aquele critério em particular, visto que a 

condição imposta pela Exp.9 é plenamente satisfeita. Caso contrário, ou seja, se os 

pontos de dados estão localizados à direita do critério de validação empregado, o 

requisito de dimensão mínima do corpo-de-prova não é satisfeito para estabelecer 

Jid e Jmd como verdadeiras propriedades do material naquela condição de ensaio, já 

que uma condição minimamente admissível de predominância de deformação-plana 

à frente do defeito não pode ser garantida. 

Observa-se na Figura 5.8 que, à exceção do comprimento do entalhe (a = 2 

mm), os laminados TiGra e C-EPX satisfazem essencialmente todos os outros 

critérios estabelecidos em termos de dimensões mínimas necessárias do cdp para o 

desenvolvimento de uma condição de deformação predominantemente plana à 

frente do entalhe. Desta forma, conclui-se que a espessura (B = 5 mm), o ligamento 

(b = W - a = 8 mm) e a largura do cdp (W = 10 mm) são suficientemente robustos 

para garantir Jid como uma verdadeira propriedade do material. Nestas 

circunstâncias, Jid passa a assumir a denominação JId. A rigor, dentre todos os 

materiais avaliados, somente o laminado FT120 tende, em uma única ocasião, a 

ultrapassar os limites estabelecidos de validade (em termos de b, B e W) da 

tenacidade à fratura Jid. 
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Figura 5.8 - Critérios de validade das tenacidades-J: (a) Jid a 2,25 m/s; (b) Jid a 5,52 m/s; (c) 

Jmd a 2,25 m/s; (d) Jmd a 5,52 m/s. Note o comportamento aproximando uma 
lei-de-potência dos pontos de dados plotados. 

 

 

25 . ( Jmd  / σσσσyd ) 

25 . ( Jmd  / σσσσyd ) 



Como esperado, os valores Jmd, por já embutirem em si uma boa parcela do 

estágio de propagação da fratura translaminar (que, a rigor, é iniciada em Jid) e, 

conseqüentemente, estarem associado a uma zona de processos fratura mais ampla 

e difusa se comparada àquela vinculada ao critério Jid, tendem a violar com certa 

freqüência e maior extensão os critérios de validade impostos em termos das 

dimensões b, B e W (e, obviamente, em termos de a) dos cdps Charpy ensaiados. 

Novamente, o laminado FT120 tende a ultrapassar mais ostensivamente os 

limites estabelecidos de validade da tenacidade à fratura Jid. 

Vale destacar que as linhas tracejadas visam apenas indicar alguma 

tendência de comportamento dos resultados experimentais obtidos, não devendo, 

em princípio, ser empregadas para fins de interpolação nem de extrapolação de 

dados. 

O Apêndice A (Tabelas A.7 e A.8) apresenta todas as equações matemáticas 

empregadas no procedimento acima descrito, assim como fornece os respectivos 

coeficientes de correlação de dados. 

 

5.2.2 MFEL (KJd e Kid) 

 

A Figura 5.9, relativa aos critérios K da MFEL, mostra resultados de validação 

de tenacidades significativamente distintos daqueles obtidos para a MFEP. 

Contrariamente à validação quase que completa alcançada pelos valores de 

tenacidade à fratura elasto-plástica Jid, e apenas parcialmente atingida por Jmd, os 

critérios de tenacidade elástica linear KJd e Kid estão absolutamente longe de 

satisfazerem os mais rigorosos critérios de contenção de plasticidade estabelecidos 

pela Mecânica da Fratura Elástica Linear, que são muito mais restritivos que os 

propostos pela MFEP. Ou seja, a MFEL exige corpos-de-prova muito mais robustos 

para a definição de ambos KJd e Kid como uma verdadeira propriedade do material. 

Vale novamente enfatizar que as linhas tracejadas visam apenas indicar 

alguma tendência de comportamento dos resultados experimentais obtidos, não 

devendo, em princípio, ser empregadas para fins de interpolação nem de 

extrapolação de dados. 

O Apêndice A (Tabelas A.9 e A.10) apresenta todas as equações 

matemáticas empregadas no procedimento acima descrito, assim como fornece os 

respectivos coeficientes de correlação de dados. 
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Figura 5.9 - Critérios de validade das tenacidades-K: (a) KJd a 2,25 m/s; (b) KJd a 5,52 m/s; 

(c) Kid a 2,25 m/s; (d) Kid a 5,52 m/s. 
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5.3 Tenacidade à Fratura Específica (por unidade de massa) 

 

Os resultados anteriormente apresentados referem-se à tenacidade à fratura 

absoluta, ou seja, tenacidade por unidade de volume do corpo-de-prova. Se as 

densidades específicas dos diversos laminados ora apresentados nesta Tese 

(fornecidos na Tabela 3.1) são computadas por intermédio da relação propriedade / 

densidade, é possível derivarem-se as correspondentes tenacidades à fratura em 

termos específicos, ou seja, tenacidade por unidade de massa dos materiais 

ensaiados. Isto permite uma comparação mais apropriada entre os materiais 

concorrentes, no sentido de possibilitar a seleção do material-candidato a uma 

determinada aplicação estrutural, que fornece o maior desempenho mecânico 

associado a um menor peso final da estrutura ou componente. Nestes termos, 

emprega-se o conceito de eficiência estrutural, ou seja, a economia (ou, 

inversamente, o desperdício) de peso potencialmente proporcionado pela 

substituição de um material por outro em dada aplicação em serviço. 

 

5.3.1 MFEP (Jid e Jmd) 

 

5.3.1.1 Comportamento Geral 

 

A Figura 5.10 apresenta os gráficos das tenacidades específicas Jid e Jmd 

considerando-se as várias temperaturas de ensaio e duas taxas de carregamento 

aplicadas aos espécimes. Os valores plotados correspondem à média dos pontos de 

dados (três) coletados para cada condição de ensaio, com os respectivos desvios-

padrão sendo fornecidos na forma de barras. 

A partir da análise dos dois primeiros gráficos pode-se concluir que os 

laminados C-EPX FTs apresentam valores Jid muito superiores aos dos laminados 

TCs, e estes, por sua vez, exibem valores próximos ao do laminado TiGra, mas 

tendem a superá-lo na medida em que a temperatura é incrementada. 

Quanto ao critério Jmd, os laminados C-EPX FTs apresentam também valores 

significativamente superiores aos do laminado TiGra, o qual tende a exibir maior 

tenacidade de carga máxima que os laminados TCs por toda a faixa de temperatura 

amostrada nos ensaios. 
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Figura 5.10 - Resultados de Jid e Jmd específicos para diferentes velocidades de impacto e 

temperaturas de ensaio: (a) Jid a 2,25 m/s; (b) Jid a 5,52 m/s; (c) Jmd a 2,25 m/s; 
(d) Jmd 5,52 m/s. 

 

 

 



Visto que os valores de tenacidade relativa são obtidos da tenacidade 

absoluta dividida por uma constante (densidade do material), não são esperadas 

modificações com relação aos efeitos da temperatura e da taxa de carregamento 

entre uma e outra abordagem da MFEP. 

No mesmo sentido, é interessante notar que as razão Jmd / JId calculada para 

as tenacidades específicas são idênticas àquelas derivadas a partir das tenacidades 

absolutas, visto que ambos o numerador e o denominador são divididos pela mesma 

constante, qual seja, a densidade específica do material. 

Desta forma, permanecem válidas para a tenacidade relativa J todas as 

discussões e conclusões estabelecidas nos itens 5.1.1.2 e 5.1.1.3. 

 

5.3.1.2 Ranque dos Materiais quanto à Tenacidade à Fratura Específica (MFEP) 

 

O ranqueamento em ordem decrescente quanto ao desempenho dos 

laminados compósitos avaliados em termos do critério Jid específico, ou seja, 

considerando-se a propriedade mecânica em uma base de massa unitária é: 

 

FT120 〉 FT180 〉 TC180 〉 TC120 〉 TiGra (taxa de 2,25 m/s) 6 

FT180 〉 FT120 〉 TiGra = TC180 = TC120 (taxa de 5,52 m/s) 

 

Enquanto que o ranqueamento em ordem decrescente em termos do critério 

Jmd específico é dado por: 

 

FT120 〉 TF180 〉 TiGra 〉 TC 180 〉 TC120 (taxa de 2,25 m/s) 

FT120 〉 FT180 〉 TiGra 〉 TC180 〉 TC120 (taxa de 5,52 m/s) 

 

Observa-se, portanto, efeito algo considerável em se selecionar o material 

mais apropriado, em termos de tenacidade à fratura para um projeto otimizado 

quanto ao peso da estrutura (i.e., estrutura simultaneamente mais leve e tenaz), 

empregando-se ou Jid, ou Jmd. Vale novamente relembrar o liberalismo do critério Jmd 

sobre Jid. 
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A comparação deste último ranking de desempenho por unidade de massa 

dos critérios de tenacidade-J (MFEP), com aquele anteriormente estabelecido no 

item 5.1.1.4 em termos de tenacidade à fratura absoluta (i.e., por unidade de volume 

do material), permite montar a Tabela 5.1 mostrando as modificações, ou seja, a 

melhora (↑↑↑↑), a piora (↓↓↓↓), ou a indiferença (=) experimentada pelos critérios-J 

estudados (Jid e Jmd) quando se passa de uma abordagem de desempenho 

mecânico com base em volume, para outra com base em peso do material. 

 

Tabela 5.1 - Variação de status do critério de tenacidade-J (MFEP) quando é realizada a 
transição de propriedade absoluta (por unidade de volume) para a de 
propriedade específica, ou relativa (por unidade de massa). 7 

 

Laminado Velocidade impacto (m/s) Jid Jmd 

FT120 2,25 = = 

FT180 2,25 = ↑↑↑↑ 

TC120 2,25 ↑↑↑↑ = 

TC180 2,25 ↑↑↑↑ = 

TiGra 2,25 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 

FT120 5,52 ↓↓↓↓ = 

FT180 5,52 = ↑↑↑↑ 

TC120 5,52 ↑↑↑↑ = 

TC180 5,52 = = 

TiGra 5,52 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 

 

Nota-se que o TiGra é o material mais penalizado quando são consideradas 

as tenacidades específicas-J, dada a elevada densidade do laminado híbrido 

quando comparado a dos laminados concorrentes convencionais do sistema C-EPX. 
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5.3.2 MFEL (KJd e Kid) 

 

5.3.2.1 Comportamento Geral 

 

A Figura 5.11 apresenta os gráficos das tenacidades específicas KJd e Kid, 

considerando-se as várias temperaturas de ensaio e duas taxas de carregamento 

aplicadas aos espécimes. Os valores plotados correspondem à média dos pontos de 

dados coletados (três) para cada condição de ensaio, com os respectivos desvios-

padrão sendo fornecidos na forma de barras. 

Observa-se dos dois primeiros diagramas que, assim como verificado para o 

critério Jid da MFEP, os laminados C-EPX FTs apresentam os maiores valores de 

tenacidade KJd superiores aos TCs, e estes, por sua vez, ao TiGra. 

De modo geral, os valores de tenacidade à fratura Kid (Figs.5.11c,d) exibem 

comportamentos relativos muito similares àqueles determinados segundo a 

abordagem KJd anteriormente avaliada. 

Visto que os valores de tenacidade relativa são obtidos da tenacidade 

absoluta dividida por uma constante (densidade do material), não são esperadas 

modificações com relação aos efeitos da temperatura e da taxa de carregamento 

entre uma e outra abordagem da MFEL. 

No mesmo sentido, é interessante notar que as razão KJd / Kid calculada para 

as tenacidades específicas são idênticas àquelas derivadas das tenacidades 

absolutas, visto que ambos o numerador e o denominador são divididos pela mesma 

constante, qual seja, a densidade específica do material. 

Desta forma, permanecem válidas para a tenacidade relativa K todas as 

discussões e conclusões efetuadas nos itens 5.1.2.2 e 5.1.2.3. 
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Figura 5.11 - Resultados de KJd e Kid específicos para diferentes velocidades de impacto e 

temperaturas de ensaio: (a) KJd a 2,25 m/s; (b) KJd a 5,52 m/s; (c) Kid a 2,25 
m/s, (d) Kid a 5,52 m/s. 

 

 

 



5.3.2.2 Ranque dos Materiais quanto à Tenacidade à Fratura Específica (MFEL) 

 

O ranque em ordem decrescente quanto ao desempenho dos laminados 

compósitos avaliados em termos do critério KJd específico, ou seja, considerando-se 

a propriedade mecânica em uma base de massa unitária é: 

 
FT180 = FT120 〉 TC180 〉 TC120 〉 TiGra (taxa de 2,25 m/s) 8 

FT180 〉 FT120 〉 TC180 〉 TC120 〉 TiGra (taxa de 5,52 m/s) 

 
Enquanto que o ranqueamento em ordem decrescente em termos do critério 

Kid específico é dado por: 

 
FT180 = FT120 〉 TC180 〉 TC120 〉 TiGra (taxa de 2,25 m/s) 

FT180 〉 FT120 〉 TC180 〉 TC120 〉 TiGra (taxa de 5,52 m/s) 

 

Neste caso, observa-se que o emprego de uma ou outra abordagem da MFEL 

não afeta absolutamente a seleção do material de construção aeronáutica. 

Entretanto, chama muito a atenção o fato de que o TiGra é, segundo a MFEL e 

numa base de desempenho mecânico por unidade de massa, sempre o material 

menos qualificado para um projeto de construção de uma estrutura leve contra 

fratura frágil sob impacto translaminar. Este comportamento é praticamente o oposto 

daquele verificado quando se considerou apenas a tenacidade absoluta dos 

materiais, quando o TiGra era um dos materiais mais indicados, senão o mais 

apropriado de acordo com a tenacidade Kid. 

A comparação deste último ranque de desempenho por unidade de massa 

dos critérios de tenacidade-J (MFEP), com aquele anteriormente estabelecido no 

item 5.1.2.4 em termos de tenacidade à fratura absoluta (i.e., por unidade de volume 

do material), permite montar a Tabela 5.2 mostrando as modificações, ou seja, a 

melhora (↑↑↑↑), a piora (↓↓↓↓), ou a indiferença (=) experimentada pelos critérios-J 

estudados (KJd e Kid) quando se passa de uma abordagem de desempenho 

mecânico com base em volume, para outra com base em peso do material. 
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Tabela 5.2 - Variação de status do critério de tenacidade-K (MFEL) quando é realizada a 
transição de propriedade absoluta (por unidade de volume) para a de 
propriedade específica, ou relativa (por unidade de massa) 9. 

 

Laminado Velocidade impacto (m/s) KJd Kid 

FT120 2,25 = ↑↑↑↑ 

FT180 2,25 = ↑↑↑↑ 

TC120 2,25 ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ 

TC180 2,25 ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ 

TiGra 2,25 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 

FT120 5,52 = ↑↑↑↑ 

FT180 5,52 = ↑↑↑↑ 

TC120 5,52 ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ 

TC180 5,52 ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ 

TiGra 5,52 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 

 

Nota-se, novamente, que o TiGra é o compósito mais penalizado quando são 

agora consideradas as tenacidades específicas-K, dada a elevada densidade 

específica do laminado híbrido quando comparada a dos laminados concorrentes 

convencionais do sistema C-EPX. 

Pode-se postular que a presença de um número maior de camadas 

alternadas de metal e compósito poderia incrementar o desempenho do TiGra 

perante seus concorrentes, já que um número maior de interfaces estaria disponível 

para delaminações e conseqüente absorção de energia (tenacidade). 

Este efeito provavelmente seria aniquilado no caso de um tratamento químico 

das superfícies metálicas visando uma maior adesão entre as fases 

metal/compósito, o que poderia, entretanto, aumentar a resistência mecânica do 

material. 

Também, pode-se pressupor que um maior volume percentual de fibras de 

reforço no TiGra, compatível àquele volume empregado nos laminados C-EPX (na 

direção longitudinal), pudesse atuar no sentido de provocar aumentos substanciais 

no desempenho do laminado híbrido, em especial se consideradas as propriedades 

                                                 
9
 Considerando-se a maior faixa ou intervalo de temperaturas em que o desempenho 
mecânico de um material prevalece sobre o de seus concorrentes. 



específicas, haja vista uma conseqüente redução de seu peso pela introdução de 

um percentual volumétrico maior de fases mais leves. 

Finalmente, pode-se argüir que o emprego de uma liga de titânio de alto 

desempenho pudesse também agregar algum valor em termos de resistência 

mecânica ao TiGra, não obstante às custas de alguma perda de tenacidade ao 

impacto. 

 

5.4 Análises Estatísticas 

 

5.4.1 Efeito da Temperatura 

 

As Tabelas 5.3 a 5.20 mostram os resultados da análise estatística conduzida 

sob os preceitos anteriormente estabelecidos no item 4.2.2 do presente texto, sendo 

os dados brevemente comentados à luz dos efeitos da variável temperatura de 

ensaio nos valores de tenacidade à fratura, bem como em seu processo de 

validação, ou não, com base nas dimensões dos espécimes impactados. 

 

No caso da variação da temperatura afetar estatisticamente as propriedades 

do laminado ensaiado, a condição foi designada como “sim”, enquanto que um 

resultado inverso, ou seja, se a propriedade mecânica avaliada não é influenciada 

pela temperatura, a condição foi representada por “não”. 

 

Todos os resultados destas análises são mais detalhadamente apresentados 

nas Tabelas B.1-B.10 no Apêndice B deste texto, mais exatamente sendo os 

resultados de tenacidade fornecidos nas Tabs.B.1-B.6, e os de validações supridos 

nas Tabs.B.7-B10. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5.3 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25 m/s) do laminado TiGra, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
TiGra -196 sim sim não sim

-70

-70 não não não não
23

23 sim sim sim sim
180

-196 sim sim sim sim
23

-196 sim sim sim sim
180

-70 sim sim sim sim
180

Afeta 83,3 83,3 66,6 83,3
Não Afeta 16,7 16,7 33,4 16,7  

 
Tabela 5.4 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, Jmd, 

KJd e Kid (5,52 m/s) do laminado TiGra, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 5,52m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
TiGra -196 sim sim sim não

-70

-70 não sim não não
23

23 sim sim sim sim
180

-196 não sim não sim
23

-196 não sim sim sim
180

-70 sim não sim sim
180

Afeta 50 83,3 66,6 66,6
Não Afeta 50 16,4 33,4 33,4  

 
De acordo com os resultados das Tabelas 5.3 e 5.4, pode-se concluir que a 

tenacidade elasto-plástica Jmd do laminado TiGra, que inclui certa parcela do 

processo de propagação de danos, é o critério de fratura mais provavelmente 

afetado pela variação da temperatura sob as duas taxas de carregamento 

empregadas. 



Tabela 5.5 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25 m/s) do laminado FT120, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
FT120 -70 não não sim sim

23

23 sim não sim sim
100

-70 sim sim sim sim
100

Afeta 66,6 33,4 100 100
Não Afeta 33,4 66,6 0 0  

 

Tabela 5.6 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25 m/s) do laminado FT180, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
FT180 -70 não sim não não

23

23 não não não não
100

-70 não sim não sim
100

Afeta 0 66,6 0 33,4
Não Afeta 100 33,4 100 66,6  

 

Tabela 5.7 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25 m/s) do laminado TC120, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
TC120 -70 sim sim não sim

23

23 não não sim não
100

-70 sim sim sim sim
100

Afeta 66,6 66,6 66,6 66,6
Não Afeta 33,4 33,4 33,4 33,4  

 

 

 



Tabela 5.8 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25 m/s) do laminado TC180, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
TC180 -70 não sim não não

23

23 sim sim sim sim
100

-70 sim sim sim sim
100

Afeta 66,6 100 66,6 66,6
Não Afeta 33,4 0 33,4 33,4  

 

De acordo com os resultados das Tabelas 5.5 a 5.8, pode-se concluir que, à 

semelhança do laminado híbrido TiGra, a tenacidade Jmd dos laminados C-EPX é um 

dos critérios de fratura provavelmente mais afetados pela variação da temperatura 

sob as duas taxas de carregamento empregadas. 

 

Tabela 5.9 - Indicação de significância estatística dos quocientes Jmd / Jid e KJd / Kid 
(2,25 m/s) do laminado TiGra, quanto à variação na temperatura de 
ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 95% e nível de 
significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jmd/Jid Kjd/Jid 
TiGra -196 não sim

-70

-70 não não
23

23 sim não

180

-196 não sim
23

-196 sim não
180

-70 sim não
180

Afeta 50 33,3
Não Afeta 50 66,6  

 

 

 



Tabela 5.10 - Indicação de significância estatística dos quocientes Jmd / Jid e KJd / Kid 
(5,52 m/s) do laminado TiGra, quanto à variação na temperatura de 
ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 95% e nível de 
significância de 5%. 

 
Significância 5,52m/s

Material Temperatura Jmd/Jid Kjd/Jid 
TiGra -196 sim sim

-70

-70 não não
23

23 sim não
180

-196 sim sim
23

-196 não sim
180

-70 sim não
180

Afeta 66,6 50
Não Afeta 33,4 50  

 

De acordo com os resultados das Tabelas 5.9 a 5.10, pode-se concluir que, 

para o laminado híbrido TiGra, a razão entre tenacidades elasto-plásticas Jmd / Jid é 

estatisticamente mais afetada pela temperatura de ensaio que a relação de 

tenacidades elásticas-lineares KJd / Kid nas duas taxas de carregamento empregadas 

no estudo. 

 

Tabela 5.11 - Indicação de significância estatística dos quocientes Jmd / Jid e KJd / Kid 
(2,25 m/s) do laminado C-EPX FT120, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jmd/Jid Kjd/Jid 
FT120 -70 não sim

23

23 sim sim
100

-70 sim sim
100

Afeta 66,6 100
Não Afeta 33,4 0  

 

 



Tabela 5.12 - Indicação de significância estatística dos quocientes Jmd / Jid e KJd / Kid 
(2,25 m/s) do laminado C-EPX FT180, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jmd/Jid Kjd/Jid 
FT180 -70 sim não

23

23 não sim
100

-70 sim sim
100

Afeta 66,6 66,6
Não Afeta 33,4 33,4  

 

Tabela 5.13 - Indicação de significância estatística dos quocientes Jmd / Jid e KJd / Kid 
(2,25 m/s) do laminado C-EPX TC120, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jmd/Jid Kjd/Jid 

TC120 -70 sim não
23

23 não não
100

-70 sim não

100

Afeta 66,6 0
Não Afeta 33,4 100  

 

Tabela 5.14 - Indicação de significância estatística dos quocientes Jmd / Jid e KJd / Kid 
(2,25 m/s) do laminado C-EPX TC180, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25 m/s

Material Temperatura Jmd/Jid Kjd/Jid 

TC180 -70 sim não

23

23 sim não
100

-70 não não
100

Afeta 66,6 0
Não Afeta 34,6 100  

 

 



De acordo com os resultados das Tabelas 5.11 a 5.14, pode-se concluir que, 

para os laminados C-EPX, similarmente ao observado para laminado híbrido TiGra, 

a razão entre tenacidades elasto-plásticas Jmd / Jid é provavelmente mais 

influenciada pela temperatura de ensaio que a relação de tenacidades elásticas-

lineares KJd / Kid na taxa de carregamento de 2,25 m/s. 

 

Tabela 5.15 - Indicação de significância estatística em relação à validação das 
tenacidades Jid, Jmd, KJd e Kid (2,25m/s) do laminado TiGra, quanto à 
variação na temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de 
confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
TiGra -196 sim sim sim não

-70

-70 não não não não
23

23 sim sim sim não
180

-196 sim sim sim não
23

-196 sim sim não não
180

-70 sim sim sim não
180

Afeta 83,3 83,3 66,6 0
Não Afeta 16,7 16,7 33,4 100  

 
Tabela 5.16 - Indicação de significância estatística em relação à validação das 

tenacidades Jid, Jmd, KJd e Kid (5,52m/s) do laminado TiGra, quanto à 
variação na temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de 
confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 

 

 



De acordo com os resultados das Tabelas 5.15 e 5.16 pode-se concluir que, 

em termos estatísticos, sob a taxa de carregamento de 2,25 m/s, o processo de 

validação, ou não, das tenacidades elasto-plásticas (MFEP) Jid e Jmd do laminado 

TiGra é mais afetado pela variação da temperatura de ensaio, sendo que esta 

dependência tende a decrescer na medida que a velocidade de impacto é 

incrementada. A mesma tendência, embora menos intensa, é observada para com o 

critério elástico-linear (MFEL) KJd, enquanto que um comportamento inverso ocorre 

para a tenacidade Kid. 

 

Tabela 5.17 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25m/s) do laminado FT120, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
FT120 -70 sim sim sim sim

23

23 sim sim sim não
100

-70 não sim sim sim
100

Afeta 66,6 100 100 66,6
Não Afeta 33,4 0 0 33,4  

 

Tabela 5.18 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25m/s) do laminado FT180, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
FT180 -70 não sim sim sim

23

23 não não não sim
100

-70 sim sim sim não
100

Afeta 33,4 66,6 66,6 66,6
Não Afeta 66,6 33,4 33,4 33,4  

 

 

 

 



Tabela 5.19 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25m/s) do laminado TC120, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
TC120 -70 não não sim sim

23

23 sim não sim sim
100

-70 sim sim não não
100

Afeta 66,6 33,4 66,6 66,6
Não Afeta 33,4 66,6 33,4 33,4  

 

Tabela 5.20 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid (2,25m/s) do laminado TC180, quanto à variação na 
temperatura de ensaio, segundo os critérios de limite de confiança de 
95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25 m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid 
TC180 -70 não sim não não

23

23 sim sim não não
100

-70 sim sim sim sim
100

Afeta 66,6 100 33,4 33,4
Não Afeta 33,4 0 66,6 66,6  

 

De acordo com os resultados das Tabelas 5.17 e 5.20 pode-se concluir que, 

em termos estatísticos, sob a taxa de carregamento de 2,25 m/s, o processo de 

validação, ou não, da tenacidade elasto-plástica (MFEP) Jmd dos laminados C-EPX é 

a mais influenciado pela temperatura de ensaio, enquanto que, inversamente, o 

procedimento menos afetado corresponde ao critério Kid da MFEL. 

 

5.4.2 Efeito da Taxa de Carregamento 

 

As Tabelas 5.21 a 5.30 mostram os resultados da análise estatística 

conduzida sob os preceitos anteriormente estabelecidos no item 4.2.2 do presente 

texto, sendo os dados brevemente comentados à luz dos efeitos da variável taxa de 

carregamento nos valores de tenacidade à fratura bem como em seu processo de 

validação, ou não, com base nas dimensões dos espécimes impactados. 



Da mesma forma como proposto anteriormente, no caso da variação da 

velocidade de ensaio afetar estatisticamente as propriedades do laminado ensaiado, 

a condição foi designada como “sim”, enquanto que um resultado inverso, ou seja, 

se a propriedade mecânica avaliada não é influenciada pela taxa de carregamento, a 

condição foi representada por “não”. 

 

Todos os resultados destas análises são mais detalhadamente apresentados 

nas Tabelas B.11-B.20 no Apêndice B deste texto, mais exatamente sendo os 

resultados de tenacidade fornecidos nas Tabs.B.11-B.16, e os de validações 

supridos nas Tabs.B.17-B20. 

 

Tabela 5.21 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, 
Jmd, KJd e Kid do laminado TiGra, em várias temperaturas, quanto à 
variação na taxa de carregamento aplicada no ensaio, segundo os 
critérios de limite de confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25m/s-5,52m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid
TiGra -196 sim sim sim sim

-70 sim não não não

23 sim não não não

180 sim sim sim sim
Afeta 100 50 50 50

Não Afeta 0 50 50 50  

 

De acordo com os dados da Tabela 5.21, pode-se inferir que a tenacidade 

elasto-plástica Jid do laminado TiGra é o critério de fratura mais provavelmente 

afetado pela variação da velocidade de impacto nas várias temperatura de ensaio 

empregadas. 

 

Tabela 5.22 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, 
Jmd, KJd e Kid do laminado FT120, em várias temperaturas, quanto à 
variação na taxa de carregamento aplicada no ensaio, segundo os 
critérios de limite de confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25m/s-5,52m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid
FT120 23 sim sim sim não

Afeta 100 100 100 0
Não Afeta 0 0 0 100  

 

 



Tabela 5.23 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, 
Jmd, KJd e Kid do laminado FT180, em várias temperaturas, quanto à 
variação na taxa de carregamento aplicada no ensaio, segundo os 
critérios de limite de confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 

 

 

Tabela 5.24 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, 
Jmd, KJd e Kid do laminado TC120, em várias temperaturas, quanto à 
variação na taxa de carregamento aplicada no ensaio, segundo os 
critérios de limite de confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25m/s-5,52m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid
TC120 23 não não não não

Afeta 0 0 0 0
Não Afeta 100 100 100 100  

 

Tabela 5.25 - Indicação de significância estatística em relação às tenacidades Jid, 
Jmd, KJd e Kid do laminado TC180, em várias temperaturas, quanto à 
variação na taxa de carregamento aplicada no ensaio, segundo os 
critérios de limite de confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância 2,25m/s-5,52m/s

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid
TC180 23 sim não sim sim

Afeta 100 0 100 100
Não Afeta 0 100 0 0  

 

De acordo com os dados das Tabelas 5.22 a 5.25, pode-se identificar que as 

tenacidades Jid (MFEP) e KJd (MFEL) dos laminados C-EPX tendem a ser os critérios 

de fratura mais dependentes da taxa de carregamento à temperatura ambiente, 

enquanto que as tenacidades Jmd (MFEP) e Kid (MFEL) pouco dependem daquela 

variável de ensaio de impacto Charpy. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5.26 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid do laminado TiGra, quanto à variação na taxa de 
carregamento aplicada no ensaio, segundo os critérios de limite de 
confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25m/s / 5,52m/s 

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid
TiGra -196 sim não não não

-70 sim não sim sim

23 sim não sim não

180 sim não sim sim
Afeta 100 0 75 50

Não Afeta 0 100 25 50  

 

De acordo com os dados da Tabela 5.26, pode-se inferir que o processo de 

validação, ou não, da tenacidade elasto-plástica Jid do laminado TiGra é o mais 

provavelmente afetado pela variação da velocidade de impacto nas várias 

temperatura de ensaio empregadas, enquanto p procedimento de validação, ou não, 

da tenacidade elasto-plástica Jmd do laminado híbrido não depende estatisticamente 

desta variável de ensaio mecânico , também em quaisquer das temperaturas 

amostradas no estudo. 

 

Tabela 5.27 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid do laminado FT120, quanto à variação na taxa de 
carregamento aplicada no ensaio, segundo os critérios de limite de 
confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25m/s / 5,52m/s 

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid
FT120 23 sim sim sim sim

Afeta 100 100 100 100
Não Afeta 0 0 0 0  

 

Tabela 5.28 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid do laminado FT180, quanto à variação na taxa de 
carregamento aplicada no ensaio, segundo os critérios de limite de 
confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 

 

 

 



Tabela 5.29 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid do laminado TC120, quanto à variação na taxa de 
carregamento aplicada no ensaio, segundo os critérios de limite de 
confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25m/s / 5,52m/s 

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid
TC120 23 sim sim sim sim

Afeta 100 100 100 100
Não Afeta 0 0 0 0  

 

Tabela 5.30 - Indicação de significância estatística em relação à validação Jid, Jmd, 
KJd e Kid do laminado TC180, quanto à variação na taxa de 
carregamento aplicada no ensaio, segundo os critérios de limite de 
confiança de 95% e nível de significância de 5%. 

 
Significância /Validação 2,25m/s / 5,52m/s 

Material Temperatura Jid Jmd Kjd Kid
TC180 23 sim não não sim

Afeta 100 0 0 100
Não Afeta 0 100 100 0  

 

De acordo com os dados das Tabelas 5.27 a 5.30, pode-se inferir que o 

procedimento de validação, ou não, da tenacidade elástica-linear Kid dos laminados 

C-EPX é o mais provavelmente influenciado pela velocidade de impacto sob a 

temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSÕES 

 

 

A tenacidade à fratura translaminar dinâmica do laminado híbrido metal-fibra 

Titânio-Grafite (TiGra) foi determinada, em bases absoluta (i.e., por unidade de 

volume) e específica (por unidade de massa), a partir de ensaios de impacto Charpy 

instrumentado, e comparada à de laminados convencionais do sistema carbono-

epóxi (C-EPX). As principais conclusões do presente estudo são: 

 

� Tenacidade-à fratura-J (MFEP) 

1. Os laminados C-EPX fita (FT) exibiram uma tenacidade à fratura Jid muito 

superior à do TiGra (38%) e este, por sua vez, à dos C-EPX tecido (TC) 

(40%); 

2. As tenacidades de iniciação, Jid, e de carga máxima, Jmd, do TiGra e dos C-

EPX FT são controladas por delaminações, que podem ocorrer já no início do 

processo de fratura translaminar em modo I de abertura do entalhe. Assim 

sendo, um maior número de lâminas favorece a tenacificação dos laminados; 

3. A elevada razão Jmd / Jid do TiGra indicou que o emprego do material se 

justifica mais pela sua resistência à propagação de danos (computada 

parcialmente em Jmd) do que à iniciação da fratura dinâmica (definida por Jid); 

4. De modo geral, os valores Jid satisfizeram os requisitos restritivos quanto ao 

tamanho mínimo do espécime para garantir Jid como verdadeira propriedade 

dos materiais (JId). Por outro lado, embora os valores Jmd tenham aderido à 

parte destes requisitos, uma boa parcela das restrições impostas foi violada; 

5. Em geral, maiores velocidades de impacto beneficiaram a tenacidade à 

fratura dos materiais. Isto foi especialmente verificado para o laminado TiGra 

em decorrência da presença massiva de fases dúcteis metálica e polimérica; 

6. Em geral, temperaturas mais elevadas causaram um decréscimo na 

tenacidade dos laminados TiGra e C-EPX FT120 por meio da supressão de 

delaminações. Inversamente, o resfriamento favoreceu este mecanismo 

através da indução de tensões interlaminares nos compósitos laminados. 

 

 

 



� Tenacidade à fratura-K (MFEL) 

1. O laminado híbrido TiGra competiu diretamente com os laminados C-EPX FTs 

em uma ampla faixa de temperaturas, e, como no caso das tenacidades-J, 

todos eles superaram, de longe, o desempenho dos laminados C-EPX TCs; 

2. Para o TiGra, a tenacidade KJd é beneficiada por impactos mais rápidos em 

temperaturas mais elevadas, enquanto Kid é negativamente afetado pela taxa 

de carregamento em todas as temperaturas avaliadas; 

3. Assim como verificado para as tenacidades-J, temperaturas mais altas 

degradaram as propriedades de tenacidade-K do laminado TiGra; 

4. Em oposição às tenacidades-J, os critérios KJd e Kid não satisfizeram em 

absoluto os muito mais rigorosos critérios de contenção de plasticidade 

estabelecidos pela MFEL, se comparados aos propostos pela MFEP. Desta 

forma, resultados válidos de tenacidades-K são possíveis somente a partir do 

ensaio de corpos-de-prova muito mais robustos que aqueles ora empregados. 

 

�  Tenacidade-J Específica (MFEP) 

1. O laminado TiGra foi o material mais penalizado quando do cômputo das 

densidades para a determinação das tenacidades específicas-J; 

2. Os laminados C-EPX FTs apresentaram valores específicos de Jid muito 

superiores aos dos laminados TCs, e estes, por sua vez, exibiram valores 

próximos ao do laminado TiGra, porém tendendo a superar este último sob as 

temperaturas mais elevadas; 

3. Os laminados C-EPX FTs apresentaram valores Jmd significativamente 

superiores aos do laminado TiGra, o qual tendeu a exibir um desempenho 

superior aos laminados TCs neste quesito em todas as temperaturas 

utilizadas nos ensaios Charpy. 

 

� Tenacidade-K Específica (MFEL) 

1. O TiGra foi o compósito mais penalizado quando do cálculo das tenacidades 

específicas-K; 

2. Os laminados C-EPX FTs apresentaram valores de tenacidade KJd superiores 

aos TCs, e estes, por sua vez, ao do TiGra; 

3. De modo geral, os valores de tenacidade específica à fratura Kid exibem 

comportamentos relativos muito similares aos observados para o critério KJd. 



7. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Sugestões de futuros trabalhos é apresentada no sentido de complementar a tese 

desenvolvida. 

 

• Processamento de espécimes constituídos das fases individuais do laminado 

híbrido TiGra, ou seja, metálica-Ti e compósita PEEK/Gra, e comparação 

experimental e analítica (e.g., empregando-se a Regra das Misturas) ao 

comportamento mecânico translaminar, sob carregamentos quase-estático e 

dinâmico (impacto), do LMF-TiGra ora caracterizado; 

• Realização de uma análise fratográfica mais aprofundada e detalhada quanto 

aos micromecanismos de fratura envolvidos 
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APÊNDICE A 
 

As Tabelas A.1-A.4 apresentam as equações matemáticas de curvas 
empregadas durante a tentativa de ajuste (união) de pontos de dados de tenacidade 
a fratura (em bases absoluta e específica, respectivamente) dos cinco (05) 
laminados compósitos avaliados neste estudo. 
 
Tabela A.1 - Curvas de ajuste de dados Jid (Absoluta: Figs.5.1a,b; Específica: 

Figs.5.10a,b). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s Jid em base absoluta 

TiGra y=-0,1x+50 R2=0,97 
TC120 y= 0,004x+26 R2=0,98 
TC180 y= 0,04x+32 R2=0,89 
FT120 y=-0,003x2 -0,1+96 R2=1,00 
FT180 y= 0,003x+67 R2=0,01 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,01x+59 R2=0,11 

Velocidade: 2,25m/s Jid em base específica 
TiGra y=-0,03x+16 R2=0,97 
TC120 y= 0,03x+17 R2=0,98 
TC180 y= 0,003x+22 R2=0,89 
FT120 y=-0,002x2-0,1x+64 R2=1,00 
FT180 y= 0,002x+46 R2=0,01 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,004x+19 R2=0,11 

 
 
Tabela A.2 - Curvas de ajuste de dados Jmd (Absoluta: Figs.5.1c,d; Específica: 

Figs.5.10c,d). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s Jmd em base absoluta 

TiGra y= -0,19x+131 R2=0,95 
TC120 y= 0,07x+35 R2=0,92 
TC180 y= 0,06x+42 R2=0,99 
FT120 y=-0,14x+137 R2=0,99 
FT180 y= 0,20x+97 R2=0,93 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,3x+140 R2=0,14 

Velocidade: 2,25m/s Jmd em base específica 
TiGra y=-0,06x+42 R2=0,95 
TC120 y= 0,05x+24 R2=0,92 
TC180 y= 0,04x+30 R2=0,99 
FT120 y=-0,10x+92 R2=0,99 
FT180 y= 0,14x+66 R2=0,93 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,01x+45 R2=0,14 

 
 
 



Tabela A.3 - Curvas de ajuste de dados KJd (Absoluta: Figs.5.6a,b; Específica: 
Figs.5.11a,b). 

 
Laminado Equação 

Velocidade: 2,25m/s KJd em base absoluta 
TiGra y= -0,07x+51 R2=0,97 
TC120 y=-0,01x+29 R2=0,99 
TC180 y= 0,01x+35 R2=0,68 
FT120 y=-0,13x+55 R2=0,90 
FT180 y=-0,03x+54 R2=0,74 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,03x+56 R2=0,69 

Velocidade: 2,25m/s KJd em base específica 
TiGra y=-0,02x+16 R2=0,97 
TC120 y=-0,007x+19 R2=0,99 
TC180 y= -0,008x+24 R2=0,68 
FT120 y=-0,08x+36 R2=0,90 
FT180 y=-0,02x+37 R2=0,74 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,008x+18 R2=0,69 

 
 
Tabela A.4 - Curvas de ajuste de dados Kid (Absoluta: Figs.5.6c,d; Específica: 

Figs.5.11c,d). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s Kid em base absoluta 

TiGra y= -0,06x+46 R2=0,94 
TC120 y=-0,01x+29 R2=0,99 
TC180 y= 0,01x+31 R2=0,86 
FT120 y=-0,12x+43 R2=0,99 
FT180 y=-0,03x+43 R2=0,92 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,03x+47 R2=0,96 

Velocidade: 2,25m/s Kid em base específica 
TiGra y=-0,02x+15 R2=0,94 
TC120 y=-0,01x+18 R2=0,99 
TC180 y= 0,01x+21 R2=0,86 
FT120 y=-0,08x+29 R2=0,99 
FT180 y=-0,02x+30 R2=0,92 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,01x+15 R2=0,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



As Tabelas A.5-A.6 apresentam as equações matemáticas de curvas 
empregadas durante a tentativa de ajuste (união) de pontos de dados de quocientes 
entre valores de tenacidade a fratura dos cinco (05) laminados compósitos avaliados 
neste estudo. 
 
Tabela A.5 - Curvas de ajuste de dados Jmd / Jid (Figs.5.4a,b). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s Jmd/Jid  

TiGra y= 2E-05x2+0,002x+2,44 R2= 0,98 
TC120 y= 0,0007x+1,37 R2= 0,61 
TC180 y= 0,0002x+1,34 R2= 0,15 
FT120 y= 8E-05x2+0,002x+1,38 R2= 1,00 
FT180 y=-3E-05x2+0,004x+1,62 R2= 1,00 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y= 2E-05x2+0,003x+2,08 R2= 1,00 

 
 
Tabela A.6 - Curvas de ajuste de dados KJd / Kid (Figs.5.7a,b). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s KJd/Kid  

TiGra y= -2E-05x+1,10 R2= 0,03 
TC120 y= 4E-05x+1,10 R2= 0,20 
TC180 y=-2E-05x+1,14 R2= 0,03 
FT120 y= 0,0004x+1,27 R2= 0,30 
FT180 y= 0,003x+1,25 R2= 0,83 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y= 0,0001x+1,18 R2= 0,21 

 
 
 
 
 

As Tabelas A.7-A.10 apresentam as equações matemáticas de curvas 
empregadas durante a tentativa de ajuste (união) de pontos de dados de validação 
de tenacidade a fratura dos cinco (05) laminados compósitos avaliados neste 
estudo. 
 
Tabela A.7 - Curvas de ajuste de dados de validação Jid (Figs.5.8a,b). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s Jid em base absoluta ou específica 

TiGra y= 47x-82 R2= 0,98 
TC120 y= 7,03x+6,85 R2= 0,71 
TC180 y= 10,29x+3,13 R2= 0,99 
FT120 y= 13x+11 R2= 0,22 
FT180 y= 0,14x+66 R2= 0,0003 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=1,18x+55 R2=0,003 

 
 



Tabela A.8 - Curvas de ajuste de dados de validação Jmd (Figs.5.8c,d). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s Jmd em base absoluta ou específica 

TiGra y= 11x+48 R2= 0,80 
TC120 y= 8,47x+4,05 R2= 0,81 
TC180 y= 10,12x+4,80 R2= 0,99 
FT120 y=-6,81x+195 R2= 0,95 
FT180 y= 11x+29 R2= 0,99 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,0253x+140 R2= 0,14 

 
 
Tabela A.9 - Curvas de ajuste de dados de validação KJd (Figs.5.9a,b). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s KJd em base absoluta ou específica 

TiGra y =-0,65x+83 R2= 0,17 
TC120 y= 0,06x+26 R2= 0,14 
TC180 y= 0,33x+22 R2= 0,92 
FT120 y= 0,60x+31 R2= 0,02 
FT180 y=-0,71x+84 R2= 0,99 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,96x+95 R2= 0,60 

 
 
Tabela A.10 - Curvas de ajuste de dados de validação Kid (Figs.5.9c,d). 
 

Laminado Equação 
Velocidade: 2,25m/s Kid em base absoluta ou específica 

TiGra y= 2,54x-24 R2= 0,03 
TC120 y= 0,10x+22 R2= 0,30 
TC180 y= 0,35x+20 R2= 0,95 
FT120 y=-4,15x+161 R2= 0,66 
FT180 y= -0,81x+65 R2= 0,40 

Velocidade: 5,52m/s  
TiGra y=-0,84x+72 R2= 0,30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE B 
 

As Tabelas B.1-B.6 referem-se às análises estatísticas das tenacidades Jid, 
Jmd, KJd e Kid relativamente à variação da temperatura de ensaio Charpy. 
 
Tabela B.1 - Resultados da análise estatística dos dados de Jid relativos à variação 

da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.1a,b). 
Significância Jid 2,25m/s

Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra 3 -196 67,796 4,738 53,39 82,20 2,96 sim

3 -70 55,887 10,334 24,47 87,31

3 -70 55,887 10,334 24,47 87,31 1,11 não
3 23 51,657 2,892 42,86 60,45

3 23 51,657 2,892 42,86 60,45 9,75 sim
3 180 30,638 5,366 14,32 46,95

3 -196 67,796 4,738 53,39 82,20 8,22 sim
3 23 51,657 2,892 42,86 60,45

3 -196 67,796 4,738 53,39 82,20 14,68 sim
3 180 30,638 5,366 14,32 46,95

3 -70 55,887 10,334 24,47 87,31 6,13 sim
3 180 30,638 5,366 14,32 46,95

TC120 3 -70 22,720 1,862 17,06 28,38 2,98 sim
3 23 26,820 3,410 16,45 37,19

3 23 26,820 3,410 16,45 37,19 0,90 não
3 100 28,860 3,168 15,24 42,48

3 -70 22,720 1,862 17,06 28,38 3,66 sim
3 100 28,860 3,168 15,24 42,48

TC180 3 -70 29,570 2,452 22,12 37,02 1,46 não
3 23 31,410 2,579 23,57 39,25

3 23 31,410 2,579 23,57 39,25 5,46 sim
3 100 36,860 1,146 33,38 40,34

3 -70 29,570 2,452 22,12 37,02 7,62 sim
3 100 36,860 1,146 33,38 40,34

FT120 3 -70 89,890 17,788 35,81 143,97 0,15 não
3 23 90,933 9,333 62,56 119,31

3 23 90,933 9,333 62,56 119,31 10,43 sim
3 100 52,340 4,728 37,97 66,71

3 -70 89,890 17,788 35,81 143,97 5,77 sim
3 100 52,340 4,728 37,97 66,71

FT180 2 -70 68,100 14,906 4,01 132,19 0,59 não
4 23 63,965 12,256 33,54 94,39

4 23 63,965 12,256 33,54 94,39 1,16 não
2 100 68,790 6,901 47,81 89,77

3 -70 68,100 14,906 4,01 132,19 0,09 não
3 100 68,790 6,901 47,81 89,77

Significância Jid 5,52ms 
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉    2,13

TiGra 3 -196 56,154 4,809 41,53 70,78 5,19 sim
3 -70 66,069 2,466 58,57 73,57

3 -70 66,069 2,466 58,57 73,57 0,92 não
3 23 61,817 12,809 22,87 100,76

3 23 61,817 12,809 22,87 100,76 2,48 sim
3 180 53,186 2,620 45,22 61,15

3 -196 56,154 4,809 41,53 70,78 1,17 não
3 23 61,817 12,809 22,87 100,76

3 -196 56,154 4,809 41,53 70,78 1,97 não
3 180 53,186 2,620 45,22 61,15

3 -70 66,069 2,466 58,57 73,57 12,48 sim
3 180 53,186 2,620 45,22 61,15  



Tabela B.2 - Resultados da análise estatística dos dados de Jmd relativos à variação 
da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.1c,d). 

Significância Jmd 2,25m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13

TiGra 3 -196 174,733 12,139 137,82 211,64 4,04 sim
3 -70 135,268 24,858 59,69 210,85

3 -70 135,268 24,858 59,69 210,85 1,02 não
3 23 125,334 11,705 89,74 160,92

3 23 125,334 11,705 89,74 160,92 5,27 sim
3 180 101,607 5,039 86,29 116,93

3 -196 174,733 12,139 137,82 211,64 8,29 sim
3 23 125,334 11,705 89,74 160,92

3 -196 174,733 12,139 137,82 211,64 15,74 sim
3 180 101,607 5,039 86,29 116,93

3 -70 135,268 24,858 59,69 210,85 3,75 sim
3 180 101,607 5,039 86,29 116,93

TC120 3 -70 29,333 3,322 19,23 39,43 6,32 sim
3 23 38,399 2,332 31,31 45,49

3 23 38,399 2,332 31,31 45,49 0,97 não
3 100 40,618 4,500 21,27 59,97

3 -70 29,333 3,322 19,23 39,43 4,32 sim
3 100 40,618 4,500 21,27 59,97

TC180 3 -70 38,249 4,363 24,98 51,52 2,87 sim
3 23 43,966 3,558 33,15 54,78

3 23 43,966 3,558 33,15 54,78 3,49 sim
3 100 48,913 1,860 43,26 54,57

3 -70 38,249 4,363 24,98 51,52 6,36 sim
3 100 48,913 1,860 43,26 54,57

FT120 3 -70 147,029 28,368 60,78 233,28 1,04 não
3 23 133,320 24,218 59,68 206,96

3 23 133,320 24,218 59,68 206,96 1,09 não
3 100 122,791 12,754 84,01 161,57

3 -70 147,029 28,368 60,78 233,28 2,20 sim
3 100 122,791 12,754 84,01 161,57

FT180 2 -70 80,407 13,350 23,00 137,81 3,36 sim
4 23 106,657 15,361 68,52 144,79

4 23 106,657 15,361 68,52 144,79 1,14 não
2 100 113,929 16,295 64,38 163,48

3 -70 80,407 13,350 23,00 137,81 3,24 sim
3 100 113,929 16,295 64,38 163,48

Significância Jmd 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉    2,13

TiGra 3 -196 151,719 2,510 144,09 159,35 3,32 sim
3 -70 140,858 8,913 113,76 167,96

3 -70 140,858 8,913 113,76 167,96 3,72 sim
3 23 126,254 6,611 106,15 146,36

3 23 126,254 6,611 106,15 146,36 6,39 sim
3 180 144,025 7,074 122,52 165,53

3 -196 151,719 2,510 144,09 159,35 10,19 sim
3 23 126,254 6,611 106,15 146,36

3 -196 151,719 2,510 144,09 159,35 3,40 sim
3 180 144,025 7,074 122,52 165,53

3 -70 140,858 8,913 113,76 167,96 0,99 não
3 180 144,025 7,074 122,52 165,53  



Tabela B.3 - Resultados da análise estatística dos dados de Jmd / Jid relativos à 
variação da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.4a,b). 

Significância Jmd/Jid 2,25m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉     2,13

TiGra 3 -196 2,577 0,001 2,57 2,58 1,97 não
3 -70 2,428 0,215 1,78 2,46

3 -70 2,428 0,215 1,78 2,46 0,05 não
3 23 2,434 0,294 1,54 2,50

3 23 2,434 0,294 1,54 2,50 5,05 sim
3 180 3,367 0,432 2,05 3,50

3 -196 2,577 0,001 2,57 2,58 1,38 não
3 23 2,434 0,294 1,54 2,50

3 -196 2,577 0,001 2,57 2,58 5,17 sim
3 180 3,367 0,432 2,05 3,50

3 -70 2,428 0,215 1,78 2,46 5,51 sim
3 180 3,367 0,432 2,05 3,50

TC120 3 -70 1,289 0,044 1,16 1,29 4,06 sim
3 23 1,440 0,096 1,15 1,45

3 23 1,440 0,096 1,15 1,45 0,96 não
3 100 1,407 0,001 1,40 1,41

3 -70 1,289 0,044 1,16 1,29 7,66 sim
3 100 1,407 0,001 1,40 1,41

TC180 3 -70 1,291 0,039 1,17 1,29 6,13 sim
3 23 1,400 0,032 1,30

3 23 1,400 0,032 1,30 1,40 2,54 sim
3 100 1,328 0,074 1,10 1,33

3 -70 1,291 0,039 1,17 1,29 1,25 não
3 100 1,328 0,074 1,10 1,33

FT120 3 -70 1,652 0,245 0,91 1,69 1,88 não
3 23 1,461 0,148 1,01 1,48

3 23 1,461 0,148 1,01 1,48 13,25 sim
3 100 2,346 0,117 1,99 2,36

3 -70 1,652 0,245 0,91 1,69 7,24 sim
3 100 2,346 0,117 1,99 2,36

FT180 2 -70 1,188 0,064 0,99 1,19 5,78 sim
4 23 1,691 0,238 0,97 1,73

4 23 1,691 0,238 0,97 1,73 0,28 não
2 100 1,659 0,218 1,00 1,69

3 -70 1,188 0,064 0,99 1,19 5,86 sim
3 100 1,659 0,218 1,00 1,69

Significância Jmd/Jid 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉     2,13

TiGra 3 -196 2,713 0,188 2,14 2,74 8,28 sim
3 -70 2,131 0,063 1,94 2,13

3 -70 2,131 0,063 1,94 2,13 0,14 não
3 23 2,106 0,470 0,68 2,26

3 23 2,106 0,470 0,68 2,26 3,53 sim
3 180 2,710 0,112 2,37 2,72

3 -196 2,713 0,188 2,14 2,74 3,38 sim
3 23 2,106 0,470 0,68 2,26

3 -196 2,713 0,188 2,14 2,74 0,04 não
3 180 2,710 0,112 2,37 2,72

3 -70 2,131 0,063 1,94 2,13 12,73 sim
3 180 2,710 0,112 2,37 2,72 68,42  



Tabela B.4 - Resultados da análise estatística dos dados de KJd relativos à variação 
da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.6a,b). 

Significância Kjd 2,25m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13

TiGra 3 -196 63,646 2,227 56,88 70,42 2,08 não
3 -70 55,887 10,334 24,47 87,31

3 -70 55,887 10,334 24,47 87,31 1,14 não
3 23 51,665 1,447 47,27 56,06

3 23 51,665 1,447 47,27 56,06 11,20 sim
3 180 37,404 3,298 27,38 47,43

3 -196 63,646 2,227 56,88 70,42 12,76 sim
3 23 51,665 1,447 47,27 56,06

3 -196 63,646 2,227 56,88 70,42 18,65 sim
3 180 37,404 3,298 27,38 47,43

3 -70 55,887 10,334 24,47 87,31 4,82 sim
3 180 37,404 3,298 27,38 47,43

TC120 3 -70 2,477 0,237 1,76 3,20 1,03 não
3 23 2,582 0,166 2,08 3,09

3 23 2,582 0,166 2,08 3,09 6,68 sim
3 100 3,170 0,025 3,06 3,28

3 -70 2,477 0,237 1,76 3,20 5,52 sim
3 100 3,170 0,025 3,06 3,28

TC180 3 -70 2,549 0,122 2,18 2,92 1,82 não
3 23 2,776 0,331 1,77 3,78

3 23 2,776 0,331 1,77 3,78 3,88 sim
3 100 3,268 0,137 2,85 3,68

3 -70 2,549 0,122 2,18 2,92 11,11 sim
3 100 3,268 0,137 2,85 3,68

FT120 3 -70 61,837 6,259 42,81 80,87 2,49 sim
3 23 55,800 2,837 47,17 64,43

3 23 55,800 2,837 47,17 64,43 13,91 sim
3 100 39,354 1,769 33,97 44,73

3 -70 61,837 6,259 42,81 80,87 9,78 sim
3 100 39,354 1,769 33,97 44,73

FT180 2 -70 56,530 6,224 29,77 83,29 1,53 não
4 23 52,077 5,069 39,49 64,66

4 23 52,077 5,069 39,49 64,66 0,19 não
2 100 52,405 2,624 44,43 60,38

3 -70 56,530 6,224 29,77 83,29 1,37 não
3 100 52,405 2,624 44,43 60,38

Significância Kjd 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉    2,13

TiGra 3 -196 57,913 2,484 50,36 65,46 2,56 sim
3 -70 60,383 1,132 56,94 63,82

3 -70 60,383 1,132 56,94 63,82 1,87 não
3 23 56,316 6,060 37,89 74,74

3 23 56,316 6,060 37,89 74,74 4,20 sim
3 180 49,398 1,224 45,68 53,12

3 -196 57,913 2,484 50,36 65,46 0,69 não
3 23 56,316 6,060 37,89 74,74

3 -196 57,913 2,484 50,36 65,46 11,26 sim
3 180 49,398 1,224 45,68 53,12

3 -70 60,383 1,132 56,94 63,82 22,93 sim
3 180 49,398 1,224 45,68 53,12  



Tabela B.5 - Resultados da análise estatística dos dados de Kid relativos à variação 
da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.6c,d). 

Significância Kid 2,25m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13

TiGra 3 -196 18,274 0,993 15,26 21,29 2,79 sim
3 -70 16,441 1,571 11,66 21,22

3 -70 16,441 1,571 11,66 21,22 1,48 não
3 23 15,560 0,616 13,69 17,43

3 23 15,560 0,616 13,69 17,43 16,89 sim
3 180 10,811 0,502 9,28 12,34

3 -196 18,274 0,993 15,26 21,29 6,57 sim
3 23 15,560 0,616 13,69 17,43

3 -196 18,274 0,993 15,26 21,29 18,98 sim
3 180 10,811 0,502 9,28 12,34

3 -70 16,441 1,571 11,66 21,22 9,65 sim
3 180 10,811 0,502 9,28 12,34

TC120 3 -70 18,101 0,224 17,42 18,78 2,90 sim
3 23 17,335 0,714 15,16 19,51

3 23 17,335 0,714 15,16 19,51 0,70 não
3 100 16,917 1,084 12,26 21,58

3 -70 18,101 0,224 17,42 18,78 2,46 sim
3 100 16,917 1,084 12,26 21,58

TC180 3 -70 20,867 0,602 19,04 22,70 0,84 não
3 23 21,104 0,520 19,52 22,68

3 23 21,104 0,520 19,52 22,68 3,84 sim
3 100 22,022 0,432 20,71 23,34

3 -70 20,867 0,602 19,04 22,70 4,41 sim
3 100 22,022 0,432 20,71 23,34

FT120 3 -70 33,983 2,926 25,09 42,88 4,81 sim
3 23 27,928 2,035 21,74 34,11

3 23 27,928 2,035 21,74 34,11 10,08 sim
3 100 20,616 0,262 19,82 21,41

3 -70 33,983 2,926 25,09 42,88 12,87 sim
3 100 20,616 0,262 19,82 21,41

FT180 2 -70 31,349 3,271 17,29 45,41 1,91 não
4 23 28,681 2,251 23,09 34,27

4 23 28,681 2,251 23,09 34,27 0,90 não
2 100 28,019 0,998 24,99 31,05

3 -70 31,349 3,271 17,29 45,41 2,22 sim
3 100 28,019 0,998 24,99 31,05

Significância Kid 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉    2,13

TiGra 3 -196 51,594 3,715 40,30 62,89 1,67 não
3 -70 49,131 1,879 43,42 54,85

3 -70 49,131 1,879 43,42 54,85 1,05 não
3 23 47,527 3,895 35,68 59,37

3 23 47,527 3,895 35,68 59,37 4,38 sim
3 180 41,601 2,864 32,89 50,31

3 -196 51,594 3,715 40,30 62,89 2,14 sim
3 23 47,527 3,895 35,68 59,37

3 -196 51,594 3,715 40,30 62,89 7,59 sim
3 180 41,601 2,864 32,89 50,31

3 -70 49,131 1,879 43,42 54,85 7,48 sim
3 180 41,601 2,864 32,89 50,31  



Tabela B.6 - Resultados da análise estatística dos dados de KJd / Kid relativos à 
variação da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.7a,b). 

Significância Kjd/Kid 2,25m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13

TiGra 3 -196 1,126 0,022 1,06 1,19 4,28 sim
3 -70 1,088 0,012 1,05 1,13

3 -70 1,088 0,012 1,05 1,13 0,76 não
3 23 1,074 0,052 0,92 1,23

3 23 1,074 0,052 0,92 1,23 1,72 não
3 180 1,116 0,047 0,97 1,26

3 -196 1,126 0,022 1,06 1,19 2,63 sim
3 23 1,074 0,052 0,92 1,23

3 -196 1,126 0,022 1,06 1,19 0,53 não
3 180 1,116 0,047 0,97 1,26

3 -70 1,088 0,012 1,05 1,13 1,64 não
3 180 1,116 0,047 0,97 1,26

TC120 3 -70 1,096 0,056 0,93 1,27 0,62 não
3 23 1,109 0,025 1,03 1,19

3 23 1,109 0,025 1,03 1,19 0,84 não
3 100 1,101 0,010 1,07 1,13

3 -70 1,096 0,056 0,93 1,27 0,27 não
3 100 1,101 0,010 1,07 1,13

TC180 3 -70 1,144 1,14 1,14 1,58 não
3 23 1,130 0,026 1,05 1,21

3 23 1,130 0,026 1,05 1,21 1,98 não
3 100 1,149 0,007 1,13 1,17

3 -70 1,144 1,14 1,14 1,66 não
3 100 1,149 0,007 1,13 1,17

FT120 3 -70 1,219 0,029 1,13 1,31 6,51 sim
3 23 1,341 0,044 1,21 1,48

3 23 1,341 0,044 1,21 1,48 2,36 sim
3 100 1,280 0,059 1,10 1,46

3 -70 1,219 0,029 1,13 1,31 2,63 sim
3 100 1,280 0,059 1,10 1,46

FT180 2 -70 1,235 0,007 1,21 1,26 0,71 não
4 23 1,242 0,029 1,15 1,33

4 23 1,242 0,029 1,15 1,33 3,13 sim
2 100 1,281 0,019 1,22 1,34

3 -70 1,235 0,007 1,21 1,26 6,49 sim
3 100 1,281 0,019 1,22 1,34

Significância Kjd/Kid 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13

TiGra 3 -196 1,124 0,033 1,02 1,22 4,41 sim
3 -70 1,230 0,060 1,05 1,41

3 -70 1,230 0,060 1,05 1,41 1,91 não
3 23 1,183 0,036 1,07 1,29

3 23 1,183 0,036 1,07 1,29 0,29 não
3 180 1,190 0,059 1,01 1,37

3 -196 1,124 0,033 1,02 1,22 3,45 sim
3 23 1,183 0,036 1,07 1,29

3 -196 1,124 0,033 1,02 1,22 2,77 sim
3 180 1,190 0,059 1,01 1,37

3 -70 1,230 0,060 1,05 1,41 1,35 não
3 180 1,190 0,059 1,01 1,37  



As Tabelas B.7-B.10 referem-se às análises estatísticas da validação de Jid, 
Jmd, KJd e Kid relativamente à variação da temperatura de ensaio Charpy. 
 
Tabela B.7 - Resultados da análise estatística da validação de Jid relativos à 

variação da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.8a,b). 
Significância /Validação Jid 2,25m/s

Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra 3 -196 3,228 0,004 3,21 3,24 3,58 sim

3 -70 2,897 0,261 2,10 3,69

3 -70 2,897 0,261 2,10 3,69 0,70 não
3 23 2,816 0,203 2,20 3,43

3 23 2,816 0,203 2,20 3,43 2,88 sim
3 180 2,435 0,314 1,48 3,39

3 -196 3,228 0,004 3,21 3,24 5,74 sim
3 23 2,816 0,203 2,20 3,43

3 -196 3,228 0,004 3,21 3,24 7,14 sim
3 180 2,435 0,314 1,48 3,39

3 -70 2,897 0,261 2,10 3,69 3,20 sim
3 180 2,435 0,314 1,48 3,39

TC120 3 -70 2,477 0,237 1,76 3,20 1,03 não
3 23 2,582 0,166 2,08 3,09

3 23 2,582 0,166 2,08 3,09 6,68 sim
3 100 3,170 0,025 3,06 3,28

3 -70 2,477 0,237 1,76 3,20 5,52 sim
3 100 3,170 0,025 3,06 3,28

TC180 3 -70 2,549 0,122 2,18 2,92 1,82 não
3 23 2,776 0,331 1,77 3,78

3 23 2,776 0,331 1,77 3,78 3,88 sim
3 100 3,268 0,137 2,85 3,68

3 -70 2,549 0,122 2,18 2,92 11,11 sim
3 100 3,268 0,137 2,85 3,68

FT120 3 -70 4,559 0,664 2,54 6,58 6,01 sim
3 23 5,978 0,069 5,77 6,19

3 23 5,978 0,069 5,77 6,19 12,81 sim
3 100 4,651 0,285 3,79 5,52

3 -70 4,559 0,664 2,54 6,58 0,36 não
3 100 4,651 0,285 3,79 5,52

FT180 2 -70 3,768 0,351 2,26 5,28 1,81 não
4 23 4,146 0,413 3,12 5,17

4 23 4,146 0,413 3,12 5,17 1,58 não
2 100 4,397 0,366 3,29 5,51

3 -70 3,768 0,351 2,26 5,28 2,57 sim
3 100 4,397 0,366 3,29 5,51

Significância /Validação Jid 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t ñ 2,13

TiGra 3 -196 2,993 0,182 2,44 3,55 4,62 sim
3 -70 3,495 0,248 2,74 4,25

3 -70 3,495 0,248 2,74 4,25 0,80 não
3 23 3,362 0,400 2,15 4,58

3 23 2,816 0,203 2,20 3,43 10,55 sim
3 180 3,654 0,191 3,07 4,24

3 -196 2,993 0,182 2,44 3,55 2,38 sim
3 23 3,362 0,400 2,15 4,58

3 -196 2,993 0,182 2,44 3,55 8,72 sim
3 180 3,654 0,191 3,07 4,24

3 -70 3,495 0,248 2,74 4,25 1,80 não
3 180 3,654 0,191 3,07 4,24  



Tabela B.8 - Resultados da análise estatística da validação de Jmd relativos à 
variação da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.8c,d). 

Significância /Validação Jmd 2,25m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13

TiGra 3 -196 8,319 0,008 8,29 8,34 5,14 sim
3 -70 7,019 0,715 4,84 9,19

3 -70 7,019 0,715 4,84 9,19 0,32 não
3 23 6,868 1,132 3,43 10,31

3 23 6,868 1,132 3,43 10,31 3,09 sim
3 180 8,107 0,020 8,04 8,17

3 -196 8,319 0,008 8,29 8,34 3,63 sim
3 23 6,868 1,132 3,43 10,31

3 -196 8,319 0,008 8,29 8,34 27,45 sim
3 180 8,107 0,020 8,04 8,17

3 -70 7,019 0,715 4,84 9,19 4,30 sim
3 180 8,107 0,020 8,04 8,17

TC120 3 -70 3,195 0,364 2,09 4,30 0,33 não
3 23 3,707 4,439 -9,79 17,20

3 23 3,707 4,439 -9,79 17,20 0,32 não
3 100 4,461 0,031 4,33 4,59

3 -70 3,195 0,364 2,09 4,30 6,59 sim
3 100 4,461 0,031 4,33 4,59

TC180 3 -70 3,295 0,258 2,51 4,08 3,01 sim
3 23 3,889 0,494 2,39 5,39

3 23 3,889 0,494 2,39 5,39 2,02 sim
3 100 4,346 0,407 3,11 5,58

3 -70 3,295 0,258 2,51 4,08 6,17 sim
3 100 4,346 0,407 3,11 5,58

FT120 3 -70 7,473 1,139 4,01 10,94 2,41 sim
3 23 8,736 0,947 5,86 11,62

3 23 8,736 0,947 5,86 11,62 4,90 sim
3 100 10,910 0,822 8,41 13,41

3 -70 7,473 1,139 4,01 10,94 6,92 sim
3 100 10,910 0,822 8,41 13,41

FT180 2 -70 4,464 0,176 3,71 5,22 8,99 sim
4 23 6,957 0,628 5,40 8,52

4 23 6,957 0,628 5,40 8,52 1,03 não
2 100 7,280 0,932 4,45 10,11

3 -70 4,464 0,176 3,71 5,22 5,67 sim
3 100 7,280 0,932 4,45 10,11

Significância /Validação Jmd 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉    2,13

TiGra 3 -196 8,142 1,061 4,92 11,37 1,59 não
3 -70 7,450 0,620 5,56 9,34

3 -70 7,450 0,620 5,56 9,34 1,52 não
3 23 6,957 0,674 4,91 9,01

3 23 6,868 1,132 3,43 10,31 8,71 sim
3 180 9,896 0,579 8,14 11,65

3 -196 8,142 1,061 4,92 11,37 2,67 sim
3 23 6,957 0,674 4,91 9,01

3 -196 8,142 1,061 4,92 11,37 0,13 não
3 180 8,107 0,020 8,04 8,17

3 -70 7,450 0,620 5,56 9,34 10,14 sim
3 180 9,896 0,579 8,14 11,65  



Tabela B.9 - Resultados da análise estatística da validação de KJd relativos à 
variação da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.9a,b). 

Significância /Validação Kjd 2,25m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13

TiGra 3 -196 36,871 2,481 29,33 44,41 3,78 sim
3 -70 33,388 0,800 30,96 35,82

3 -70 33,388 0,800 30,96 35,82 1,00 não
3 23 31,846 4,283 18,82 44,87

3 23 31,846 4,283 18,82 44,87 2,03 sim
3 180 35,576 2,934 26,66 44,50

3 -196 36,871 2,481 29,33 44,41 2,87 sim
3 23 31,846 4,283 18,82 44,87

3 -196 36,871 2,481 29,33 44,41 0,95 não
3 180 35,576 2,934 26,66 44,50

3 -70 33,388 0,800 30,96 35,82 2,04 sim
3 180 35,576 2,934 26,66 44,50

TC120 3 -70 40,719 6,132 22,07 59,36 4,91 sim
3 23 29,914 1,058 26,70 33,13

3 23 29,914 1,058 26,70 33,13 3,25 sim
3 100 36,579 4,588 16,85 56,31

3 -70 40,719 6,132 22,07 59,36 1,09 não
3 100 36,579 4,588 16,85 56,31

TC180 3 -70 35,336 1,136 31,88 38,79 0,78 não
3 23 37,097 6,315 17,90 56,30

3 23 37,097 6,315 17,90 56,30 1,82 não
3 100 41,921 4,068 29,55 54,29

3 -70 35,336 1,136 31,88 38,79 4,41 sim
3 100 41,921 4,068 29,55 54,29

FT120 3 -70 39,686 3,653 28,58 50,79 7,44 sim
3 23 54,202 4,139 41,62 66,79

3 23 54,202 4,139 41,62 66,79 3,29 sim
3 100 49,018 1,663 43,96 54,08

3 -70 39,686 3,653 28,58 50,79 6,58 sim
3 100 49,018 1,663 43,96 54,08

FT180 2 -70 39,689 1,343 33,91 45,46 8,47 sim
4 23 46,225 1,509 42,48 49,97

4 23 46,225 1,509 42,48 49,97 1,36 não
2 100 44,973 3,024 35,78 54,17

3 -70 39,689 1,343 33,91 45,46 3,12 sim
3 100 44,973 3,024 35,78 54,17

Significância /Validação Kjd 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉    2,13

TiGra 3 -196 38,712 8,038 14,27 63,15 0,66 não
3 -70 40,896 4,765 26,41 55,39

3 -70 40,896 4,765 26,41 55,39 1,63 não
3 23 38,054 1,273 34,18 41,93

3 23 31,846 4,283 18,82 44,87 6,37 sim
3 180 46,384 6,482 26,67 66,09

3 -196 38,712 8,038 14,27 63,15 0,23 não
3 23 38,054 1,273 34,18 41,93

3 -196 38,712 8,038 14,27 63,15 2,64 sim
3 180 46,384 6,482 26,67 66,09

3 -70 40,896 4,765 26,41 55,39 2,34 sim
3 180 46,384 6,482 26,67 66,09  



Tabela B.10 - Resultados da análise estatística da validação de Kid relativos à 
variação da temperatura de ensaio Charpy (Figs.5.9c,d). 
Significância /Validação Kid 2,25m/s

Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra 3 -196 29,047 0,840 26,49 31,60 1,58 não

3 -70 28,205 1,256 24,39 32,02

3 -70 28,205 1,256 24,39 32,02 0,82 não
3 23 27,542 1,904 21,75 33,33

3 23 27,542 1,904 21,75 33,33 1,44 não
3 180 28,511 0,035 28,40 28,62

3 -196 29,047 0,840 26,49 31,60 2,05 não
3 23 27,542 1,904 21,75 33,33

3 -196 29,047 0,840 26,49 31,60 1,80 não
3 180 28,511 0,035 28,40 28,62

3 -70 28,205 1,256 24,39 32,02 0,69 não
3 180 28,511 0,035 28,40 28,62

TC120 3 -70 34,038 5,677 16,78 51,30 4,70 sim
3 23 24,326 1,397 20,08 28,57

3 23 24,326 1,397 20,08 28,57 3,68 sim
3 100 30,123 3,233 16,22 44,02

3 -70 34,038 5,677 16,78 51,30 1,19 não
3 100 30,123 3,233 16,22 44,02

TC180 3 -70 26,994 0,916 24,21 29,78 1,48 não
3 23 28,942 3,606 17,98 39,91

3 23 28,942 3,606 17,98 39,91 1,66 não
3 100 31,795 3,277 21,83 41,76

3 -70 26,994 0,916 24,21 29,78 3,99 sim
3 100 31,795 3,277 21,83 41,76

FT120 3 -70 26,698 1,869 21,01 32,38 3,29 sim
3 23 30,169 2,325 23,10 37,24

3 23 30,169 2,325 23,10 37,24 0,15 não
3 100 30,013 1,945 24,10 35,93

3 -70 26,698 1,869 21,01 32,38 3,48 sim
3 100 30,013 1,945 24,10 35,93

FT180 2 -70 26,040 1,183 20,95 31,13 5,09 sim
4 23 29,984 1,580 26,06 33,91

4 23 29,984 1,580 26,06 33,91 4,65 sim
2 100 27,399 1,041 24,24 30,56

3 -70 26,040 1,183 20,95 31,13 1,82 não
3 100 27,399 1,041 24,24 30,56

Significância /Validação Kid 5,52m/s
Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉    2,13

TiGra 3 -196 30,452 4,640 16,34 44,56 2,13 sim
3 -70 26,940 0,488 25,46 28,42

3 -70 26,940 0,488 25,46 28,42 0,69 não
3 23 27,197 0,933 24,36 30,03

3 23 27,197 0,933 24,36 30,03 6,61 sim
3 180 32,616 2,558 24,84 40,40

3 -196 30,452 4,640 16,34 44,56 1,95 não
3 23 27,197 0,933 24,36 30,03

3 -196 30,452 4,640 16,34 44,56 1,49 não
3 180 32,616 2,558 24,84 40,40

3 -70 26,940 0,488 25,46 28,42 7,17 sim
3 180 32,616 2,558 24,84 40,40  



As Tabelas B.11-B.16 referem-se às análises estatísticas das tenacidades Jid, 
Jmd, KJd e Kid relativamente à variação da velocidade de impacto Charpy. 
 
Tabela B.11 - Resultados da análise estatística dos dados de Jid relativos à variação 

da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.1a,b). 
Significância Jid (2,25m/s-5,52m/s)

Material Nº amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra 3 -196 67,796 4,738 53,39 82,20 4,88 sim

3 -196 56,154 4,809 41,53 70,78

3 -70 55,887 10,334 24,47 87,31 2,71 sim
3 -70 66,069 2,466 58,57 73,57

3 23 51,657 2,892 42,86 60,45 2,19 sim
3 23 61,817 12,809 22,87 100,76

3 180 30,638 5,366 14,32 46,95 10,68 sim
3 180 53,186 2,620 45,22 61,15

TC120 3 23 26,820 3,410 16,45 37,19 1,35 não
3 23 28,530 1,063 25,30 31,76

TC180 3 23 31,410 2,579 23,57 39,25 2,92 sim
3 23 28,530 1,063 25,30 31,76

FT120 3 23 90,933 9,333 62,56 119,31 3,39 sim
3 23 78,520 4,490 64,87 92,17

FT180 3 23 63,965 12,256 26,70 101,23 3,38 sim
3 23 78,700 1,415 74,40 83,00  

 
 
Tabela B.12 - Resultados da análise estatística dos dados de Jmd relativos à variação 

da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.1c,d). 
Significância Jmd (2,25m/s-5,52m/s)

Material Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra -196 174,73 12,14 137,823 211,643 5,251 sim

-196 151,72 2,51 144,089 159,350

-70 135,27 24,86 59,687 210,849 0,599 não
-70 140,86 8,91 113,758 167,958

23 125,33 11,70 89,744 160,923 0,194 não
23 126,25 6,61 106,153 146,356

180 101,61 5,04 86,287 116,927 13,815 sim
180 144,03 7,07 122,517 165,534

TC120 23 38,40 2,33 31,308 45,489 0,200 não
23 38,20 1,56 33,467 42,933

TC180 23 43,97 3,56 33,148 54,783 1,149 não
23 46,11 3,90 34,255 57,965

FT120 23 133,32 24,22 59,684 206,957 4,954 sim
23 180,07 11,22 145,954 214,186

FT180 23 106,66 15,36 59,951 153,363 1,021 não
23 100,87 4,61 86,843 114,897  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela B.13 - Resultados da análise estatística dos dados Jmd / Jid relativos à 
variação da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.4a,b). 
Significância 2,25m/s /5,52m/s Jmd/Jid 

Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t 〉〉〉〉     2,13

TiGra 3 -196 2,577 0,001 2,57 2,58 2,03 não
3 -196 2,713 0,188 2,14 2,74

3 -70 2,428 0,215 1,78 2,46 3,76 sim
3 -70 2,131 0,063 1,94 2,13

3 23 2,434 0,294 1,54 2,50 1,67 não
3 23 2,106 0,470 0,68 2,26

3 180 3,367 0,432 2,05 3,50 4,16 sim
3 180 2,710 0,112 2,37 2,72

TC120 3 23 1,441 0,096 1,15 1,45 10,10 sim
3 23 1,092 0,020 1,03 1,09

TC180 3 23 1,617 0,032 1,52 1,62 38,88 sim
3 23 1,171 0,008 1,15 1,17

FT120 3 23 2,293 0,148 1,84 2,31 19,39 sim
3 23 1,274 0,008 1,25 1,27

FT180 3 23 1,281 0,238 0,56 1,32 1,00 não
3 23 1,366 0,031 1,27 1,37  

 
 
Tabela B.14 - Resultados da análise estatística dos dados de KJd relativos à variação 

da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.6a,b). 
Significância Kjd (2,25m/s-5,52m/s)

Material Nº amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra 3 -196 63,65 2,23 56,876 70,417 4,862 sim

3 -196 57,91 2,48 50,361 65,465

3 -70 55,89 10,33 24,467 87,308 1,223 não
3 -70 60,38 1,13 56,942 63,824

3 23 51,67 1,45 47,265 56,065 2,111 não
3 23 56,32 6,06 37,889 74,743

3 180 37,40 3,30 27,377 47,431 9,644 sim
3 180 49,40 1,22 45,676 53,119

TC120 3 23 28,33 1,80 22,856 33,799 0,276 não
3 23 28,12 1,06 24,902 31,345

TC180 3 23 34,39 1,41 30,109 38,676 2,948 sim
3 23 32,79 0,61 30,938 34,647

FT120 3 23 55,80 2,84 47,174 64,427 3,458 sim
3 23 51,88 1,49 47,352 56,413

FT180 3 23 52,08 5,07 36,664 67,491 3,270 sim
3 23 57,97 0,52 56,388 59,549  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela B.15 - Resultados da análise estatística dos dados de Kid relativos à variação 
da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.6c,d). 

Significância Kid (2,25m/s-5,52m/s)
Material Nº amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra 3 -196 56,56 3,07 47,219 65,899 2,913 sim

3 -196 51,59 3,72 40,298 62,890

3 -70 50,88 4,86 36,100 65,668 0,951 não
3 -70 49,13 1,88 43,417 54,845

3 23 48,16 1,91 42,360 53,959 0,413 não
3 23 47,53 3,90 35,683 59,370

3 180 33,46 1,56 28,732 38,188 7,066 sim
3 180 41,60 2,86 32,894 50,308

TC120 3 23 25,52 1,05 22,320 28,713 0,418 não
3 23 25,78 1,43 21,416 30,142

TC180 3 23 30,43 0,75 28,154 32,710 7,036 sim
3 23 28,01 0,62 26,106 29,905

FT120 3 23 41,67 3,04 32,438 50,898 0,839 não
3 23 40,71 1,08 37,417 44,007

FT180 3 23 41,87 3,29 31,881 51,867 0,467 não
3 23 42,46 1,30 38,51543537 46,39789797  

 
 
Tabela B.16 - Resultados da análise estatística dos dados KJd / Kid relativos à 

variação da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.7a,b). 
Significância  2,25m/s /5,52m/s Kjd/Kid

Material Nº Amostras Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra 3 -196 1,126 0,022 1,06 1,19 0,15 não

3 -196 1,124 0,033 1,02 1,22

3 -70 1,088 0,012 1,05 1,13 -6,58 sim
3 -70 1,230 0,060 1,05 1,41

3 23 1,074 0,052 0,92 1,23 -4,90 sim
3 23 1,183 0,036 1,07 1,29

3 180 1,116 0,047 0,97 1,26 -2,76 sim
3 180 1,190 0,059 1,01 1,37

TC120 3 23 1,109 0,025 1,03 1,19 1,55 não
3 23 1,092 0,020 1,03 1,15

TC180 3 23 1,130 0,026 1,05 1,21 -4,36 sim
3 23 1,171 0,008 1,15 1,19

FT120 3 23 1,341 0,044 1,21 1,48 4,19 sim
3 23 1,274 0,008 1,25 1,30

FT180 3 23 1,242 0,029 1,15 1,33 -8,26 sim
3 23 1,366 0,031 1,27 1,46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As Tabelas B.17-B.20 referem-se às análises estatísticas da validação de Jid, 
Jmd, KJd e Kid relativamente à variação da velocidade de impacto Charpy. 
 
Tabela B.17 - Resultados da análise estatística da validação de Jid relativos à 

variação da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.8a,b). 
Significância /Validação Jid (2,25m/s-5,52m/s)

Material Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra -196 3,23 0,00 3,214 3,241 3,646 sim

-196 2,99 0,18 2,440 3,546

-70 2,90 0,26 2,103 3,690 4,699 sim
-70 3,50 0,25 2,741 4,250

23 2,82 0,20 2,198 3,433 3,445 sim
23 3,36 0,40 2,146 4,579

180 2,43 0,31 1,480 3,389 9,376 sim
180 3,65 0,19 3,071 4,236

TC120 23 2,58 0,17 2,078 3,085 4,766 sim
23 2,90 0,09 2,622 3,179

TC180 23 2,78 0,33 1,769 3,783 2,196 sim
23 2,48 0,18 1,939 3,028

FT120 23 5,98 0,07 5,768 6,188 27,854 sim
23 5,03 0,07 4,820 5,232

FT180 23 4,15 0,41 2,890 5,402 1,266 não
23 4,34 0,15 3,890 4,795  

 
 
Tabela B.18 - Resultados da análise estatística da validação de Jmd relativos à 

variação da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.8c,d). 
Significância /Validação Jmd (2,25m/s-5,52m/s)

Material Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra -196 8,32 0,01 8,294 8,343 0,472 não

-196 8,14 1,06 4,917 11,367

-70 7,02 0,72 4,844 9,194 0,174 não
-70 7,45 6,96 -13,703 28,604

23 6,87 1,13 3,427 10,310 0,191 não
23 6,96 0,67 4,909 9,005

180 8,11 8,11 -16,542 32,755 0,623 não
180 9,90 0,58 8,137 11,655

TC120 23 3,71 0,04 3,597 3,816 3,669 sim
23 4,17 0,36 3,090 5,250

TC180 23 3,89 0,49 2,386 5,392 0,583 não
23 4,01 0,29 3,121 4,893

FT120 23 8,74 0,95 5,857 11,616 8,095 sim
23 11,52 0,23 10,828 12,221

FT180 23 6,96 0,63 5,048 8,866 6,108 sim
23 5,60 0,03 5,511 5,689  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela B.19 - Resultados da análise estatística da validação de KJd relativos à 
variação da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.9a,b). 

Significância /Validação Kjd (2,25m/s-5,52m/s)
Material Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra -196 36,9 2,5 29,33 44,41 0,62 não

-196 38,7 8,0 14,27 63,15

-70 33,4 0,8 30,96 35,82 4,39 sim
-70 40,9 4,8 26,41 55,39

23 31,8 4,3 18,82 44,87 3,93 sim
23 38,1 1,3 34,18 41,93

180 35,6 2,9 26,66 44,50 4,30 sim
180 46,4 6,5 26,67 66,09

TC120 23 29,9 1,1 26,70 33,13 3,07 sim
23 38,7 8,0 14,27 63,15

TC180 23 37,1 6,3 17,90 56,30 1,73 não
23 32,6 3,6 21,64 43,65

FT120 23 54,2 4,1 41,62 66,79 6,50 sim
23 44,2 1,4 40,05 48,34

FT180 23 46,2 1,5 41,64 50,81 3,97 sim
23 41,0 3,4 30,63 51,36  

 
 
Tabela B.20 - Resultados da análise estatística da validação de Kid relativos à 

variação da velocidade de impacto Charpy (Figs.5.9c,d). 
Significância /Validação Kid (2,25m/s-5,52m/s)

Material Temperatura Média Desvio Lim. de Conf. (min) 95% Lim.de Conf. (máx) 95% Significância 5% t > 2,13
TiGra -196 29,05 0,84 26,493 31,602 0,843 não

-196 30,45 4,64 16,345 44,559

-70 28,20 1,26 24,386 32,024 2,656 sim
-70 26,94 0,49 25,457 28,422

23 27,54 1,90 21,753 33,331 0,460 não
23 27,20 0,93 24,360 30,034

180 28,51 0,03 28,405 28,617 4,538 sim
180 32,62 2,56 24,838 40,395

TC120 23 24,33 1,40 20,079 28,572 13,857 sim
23 32,15 0,78 29,793 34,512

TC180 23 28,94 3,61 17,978 39,906 3,244 sim
23 23,81 2,65 15,740 31,874

FT120 23 30,17 2,32 23,101 37,238 3,280 sim
23 27,22 1,03 24,087 30,354

FT180 23 29,98 1,58 25,178 34,789 10,146 sim
23 21,96 1,58 17,154 26,772  

 
 


