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Resumo. Neste artigo sao revistos alguns aspectos relativos a fractura de materiais compósitos de matriz polimérica. 
Abordam-se os problemas actuais em dois domínios fundamentais: a fractura interlaminar e a fractura intralaminar. A 
discussao é complementada coma apresenta¡;ao de alguns resultados experimentais obtidos pela FEUP. 

Abstract. In this paper certain aspects of the fracture of Polymer matrix composite materials are reviewed. Both ínter 
and intra-laminar fracture are discussed. Experimental results obtained by FEUP are also presented. 

I.INTRODU(ÁO 

Os compósitos de matriz polimérica sao hoje alvo de 
grande interesse por parte dos investigadores e da 
indústria. dadas as excelentes propriedades mecánicas 
combinadas com baixo peso específico. Todavía alguns 
aspectos do seu complexo comportamento 
permanecem mal compreendidos. o que tem limitado o 
campo de aplica¡;oes. Os laminados sao constituídos 
por várias camadas fortemente anisotrópicas. facto que 
está na origem dos diversos modos de rotura 
observados. 

A anisotropia da camada gera tensoes interlaminares. 
de cálculo extremamente elaborado. e que podem 
provocar delaminagens. Estes defeitos podem ser 
gerados em situa¡;oes furtuitas. como por exemplo o 
impacto resultante da queda de urna ferramenta em 
opera¡;oes de manuten¡;ao. Sendo frequentemente 
invisíveis. podem contudo debilitar fortemente a 
estrutura. particulannente no que toca ao 
comportamento ú compressao. devido a encun:adura 
localizada. Torna-se assim evidente o interesse 11-7] 
no desenvolvimento de métodos normalizados de 
cnsaio que permitam quantificar a resistencia a 
propaga¡;ao de dclaminagens. ou seja. medir a 

tenacidade interlaminar. Em 2. sao abordadas questoes 
relativas a estes ensaios e apresentados alguns 
resultados obtidos pela FEUP no ambito dos trabalhos 
da ESIS (European Structural Integrity Socíety). 

Ao nível da camada podem surgir vários modos de 
rotura, sendo os mais comuns a rotura longitudinal e a 
fissura¡;ao transversal [8-10]. Tradicionalmente 
recorre-se a modelos macromedinicos (Teoría Clássica 
dos Laminados. vulgarmente), que. combinados com 
critérios de rotura da camada (por exemplo o critério 
de Tsai-Hill). permitem prever a ocorrencia daqueles 
modos de rotura. A rotura longitudinal deve-se. ao 
nível micromecanico, a fractura das fibras. E 
naturalmente o modo de rotura mais importante. ao 
qual corresponde a maior tensao de rotura, e que 
acarreta geralmente a rotura do laminado. Pelo 
contrário. laminados com camadas fissuradas 
transversalmente podem continuar a suportar cargas 
crescentes [11-13]. Há portanto que considerar o 
caracter progressivo do dano sofrido pelos laminados, 
o que dificulta em muito a previsao da resistencia. 
dados os complexos fenómenos de redistribui¡;ao de 
tensoes e interac¡;oes dos diversos modos de rotura. A 
presen¡;a de descontinuidades introduz complexidades 
adicionais, em face da natureza localizada do dano. 
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Este é contudo um problema de grande interesse pois a 
presew;:a de descontinuidades é essencial cm grande 
parte das aplica¡;:oes. Este caso é tratado em 3., sendo 
referida a contribui¡;:ao da FEUP para um projecto 
BRlTE/EURAM [l.f-15]. 

2. FRACTURA INTERLAMINAR 

Existem actualmente protocolos e normas 
apresentados pela ASTM. JIS (Japanese Industrial 
,)'tandards) e pela ESIS (European Structural Integrity 
,','ociety). da qua! a FEUP faz parte. 

Os métodos de ensaio [ 1-31 pennitem reproduzir as 
situa¡;:oes de carregamento na frente da fenda, 
nomeadamente (Fig. l) 

o ensaio de modo 1 Double Cantiliver Beam 
(DCB): 

os ensaios de modo II End .\'otched Flexure 
(ENF) e E:nd Loaded S'plit (ELS): 

o ensaio de modo misto I/II Asymelrical 
JJouble Canliliver Beam (ADCB): 

DCB 

ELS ADCB 

Fi~. l. Esquema ilustrando os Yúrios ensaios de 
fractura ínterlaminar. 

Os provetes utilizados sao unidireccionais. cujo 
comportamento essencialmente linear elástico é 
consistente com a Mecánica da Fractura Linear 
Elástica. A delaminagem inicial é criada aquando do 
fabrico da placa da qua! aqueles sao cortados. Para tal 
recorre-se a um filme desmoldante que é inserido a 
meio da espessura da placa. Um dos bordos do provete 
é coberto por mua fina camada de fluido corrector para 
facilitar a observa¡;:ao da frente da fenda, cujo 
crescimento é seguido durante o ensaio através de um 
microscópio móvel. Cada vez que a fenda atinge uma 
das marcas preYiamente realizadas no bordo, sao 
registados os Yalores da carga (P) e do deslocamcnto 
(d). associados ao comprimento de fenda (a). Após a 

propaga¡;:ao desejada, procede-se a descarga de modo a 
detectar eventuais defonna¡;:oes permanentes. que 
poem em causa a validade dos resultados. 

O tratamento de dados permite a obten¡;:ao das taxas 
críticas de liberta¡;ao de energía GJc e G1Ic- Os métodos 
[1-31 sao essencialmente de dois típos. Um primeiro. 
cm que cada metade do provete (acima e abaixo da 
fenda) é tratada como uma viga. Um segundo. que 
recorre a aproxima¡;ao por curvas adequadas dos dados 
obtidos em termos da compliance (C=d;P) em fun¡;ao 
de a. Para qualquer dos métodos estilo disponíveis 
correcc;:oes para grandes deslocamentos. corte 
transverso e efeitos dos tabs (pe¡;:as em Al para 
transmissao da carga). Os métodos designam-se 
habitualmente por Teoría das vigas corrigída 
(corrected beam 7heory - CBT) e calíbra¡;:ao 
experimental da compliance (experimental compliance 
calibration). 

Actualmente existe um workbook descnvolvido pela 
EMPA 12-..¡.1 que permite fazer de uma forma bastante 
expedita o tratamento de dados utilizando o programa 
EXCEL. Desta forma procura-se garantir a 
homogeneidadc e evitar erras no confronto de 
resultados obtídos pelos vúrios participantes nos 
round-robins promovidos pelo Technical ( 'ommiflec -+ 
(Po~vmers and Composites Group) da ESIS. 

Nos parágrafos que se seguem sao revistos os 
principais resultados obtidos pela FEUP no ámbito da 
sua participac;:ao nos trabalhos da ESIS. Sao referidos 
os problemas actuais e os objectivos do trabalho cm 
curso. 

2.1. O ENSAIO DCB 

Trata-se do ensaio mais cstudado, para o qua! cxistcm 
inclusiYe várias normas [5]: ASTM 05528. J!S K708G 
e o draft proposto pela ESIS [2] e que é actualmente o 
documento de trabalho da ISO. Apesar de Ludo 
subsistcm algumas questoes a esclarecer. 

No ensaio DCB verifica-se geralmcntc uma 
propaga¡;ao estável da fenda (Fig. 2). cujo crcscimcnto 
é seguido com relativa facilidade, permitindo 
posteriormente a obten¡;ao da chamada curva R. isto é. 
G1c em fuw;:ao de a. 
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p 

deforma~o permanente 

Fig. 2. Curva carga - deslocamento (P-d) típica num 
ensaio DCB. A eventual ocorrencm de deformayoes 
permanentes poe cm causa a validade dos resultados. 

Em geral os compósitos de fibra de vidro apresentam 
curvas R algo pronunciadas (Fig. 3). ao contrário dos 
de fibra de carbono (Fig. 4). Cre-se que esta se deve 
sobretudo ao chamado.fibre bridging (fibras ligando as 
metades do provete). Em provetes carbono/epóxido de 
boa qualidade nao se observa geralmente tal efeito. 
pelo que a curvatura da frente de delaminagem poderá 
ser o factor responsável. 

3000k::::: ~ 2000 

t.l 1000 
(5 

0+-----~--~~---+----~ 

o 20 40 60 80 

Crescimento da fenda (mm) 

Fig. 3. Curva R obtida para um laminado 
vidro/epóxido. 

~400c:: ~ 300 
~ 200 
.2 100 
~ 0+-----~----~-----+----~ 

o 20 40 60 80 

Crescimento da fenda (mm) 

Fig. 4. Curva R obtida para um laminado 
carbono/cpóxido [6]. 

Uma das dificuldades é a definiyao do valor de GJc de 
início de propaga((ao. Esta pode ser estável (Fig. 5) ou 
instável (stick-slip). podendo neste caso ser precedida 
de algum crcscímento estável. 

p 

inicia¡;;ao instável 

d 

Fig. 5. Início do crescimento da fenda em cnsaios 
DCB: tipo e critérios da ESIS. 

Em qualquer dos casos ao operador será praticamcntc 
impossível assinalar exactamente o momento do início 
da propaga((ao. A ESIS preconiza doís critérios 
adicionais para a defini((ao deste (Fig. 5): o limiar da 
nao-linearidade (critério NL) da curva, e o ponto de 5 
% de acréscimo da compliance, ou. caso anterior a 
este, o ponto de carga máxima da curva (critério 5/M). 
O G le é calculado com base no valor inicial do 
comprimento da fenda. Na prática o critério NL. 
naturalmente mais conservador. tem como principais 
desvantagens a dependencia da escala do gráfico 
utilizado. bem como o facto de poder ser falseado por 
grandes deslocamcntos que nada tem a ver com a 
propaga9ao da fenda. O critério 5/M é urna defini((ao 
arbitrária mas que poderia constituir o compromisso 
necessário e fornecer os valores conservadores 
descjados. A prática contudo tem dcmonstrado (Fig. 6) 
que a observa9ao visual fornece menores valores de 
G1c que o referido critério. É opiniao dos autores que. 
apesar dos erros inevitáveis que !he sao inerentes. a 
observa9ao visual parece ser o critério de início de 
propaga9ao a utilizar. 

3 
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370 
360 +---~----~ 

N' 350+----~ 
.!§ 340 +o---.,-----1 ...., 
";;' 330 
(5 320 

310 
300 

NL Visual 

Critério de iniciaftáo 

5/M 

Fi~. 6. Valores de GJc de inicio de propaga<;:ao obtidos 
para laminados carbono/epóxido segundo os critérios 
ESIS. Resultados obtidos a partir do filme e de pré
fenda gerada em ensaios DCB anteriormente 
realizados. 

Outra questao fundamental é a natureza da fenda 
inicial. A ASTM (5) e a ESIS [1.2] estabelecem que 
esta deve ser gerada por um filme de espessura nao 
superior a 15 f..Lm. Entre os problemas das fendas assim 
geradas incluem-se adesao parcial, acumula~ao de 
resina na frente do filme, que enruga facilmente. O 
inicio de propaga~ao é invariavelmente instável e 
conduz a valores de G Jc superiores aos obtidos com 
pré-fendas geradas em ensaios DCB realizados 
previamente (Fig. 6). O argumento contra a gera~ao de 
pré-fendas advém da existencia de urna curva R., e 
consequentemente de este procedimento implicar a 
perda do valor de G Jc para o comprimento inicial do 
filme. Tal nao se verifica se a pré-fenda for criada por 
um ensaio DCB. mas ocorre se se recorrer a inser~ao 
de uma lfunina. método mais expedito actualmente em 
avalia~o. 

Outro ponto a esclarecer neste método de ensaio 
prende-se com o tratamento de dados. A Teoria das 
vigas corrigida permite, para cada comprimento da 
fenda. o cálculo do módulo de elasticidade E, o que 
pode ser utilizado para efeitos de verifica~o da 
qualidade dos dados. Tem-se verificado contudo que o 
valor calculado é geralmente superior em cerca de 10-
20 cy., (7) ao medido no ensaio de flexao em 3 pontos. 
Na origem destas discrepancias podem estar o já 
referido bridging e a curvatura da frente de 
delaminagem. De referir que problemas semelhantes 
afectam o método da calibra<;:ao experimental da 
compliance. com a agravante das aproxima~aes que 
este envolve serem mais sensíveis a qualidade e 
quantidade dos pontos experimentais obtidos. 

Em resumo. no ensaio DCB sao questaes importantes 
a esclarecer a defini<;:ao do inicio do crescimento da 
fcnda e a robustez do método de tratamento de dados. 

2.2. OS ENSAIOS DE MODO ll 

Conforme se viu em l., sao dois os métodos de ensaio 
estudados pela ESIS. O preferido tem sido o ELS. urna 
vez que este, ao contrário do ENF. envolve um 
crescimento estável da fenda, o que permite a obten<;:ao 
de urna curva R. De facto no ensaio ENF o inicio de 
propaga<;:ao é intrínsecamente instável. O maior 
interesse (5] que !he tem devotado a ASTM e a JIS. 
que apresentou inclusive urna norma (K7086), reside 
na simplicidade e disponibilidade do dispositivo. que 
nao é mais do que o de flexao em 3 pontos. 

Os problemas que se poem neste tipo de ensaios sao 
muito semelhantes aos referidos cm 2., senda porém 
quantitativamente mais graves. A definil;ao do inicio 
da propaga<;:ao baseia-se nos mesmos critéríos. Nos 
ensaios ENF o critério NL resulta geralmente em 
valores bastante baixos (Fig. 7) para G1lc" 

3000 ----------------

2500 

~ 2000 
::?. 1500 
g 1000 
(!) 

500 
o 

Film ENF DCB Ulm. 

Fenda inicial 

IIVis. 

lllli5/M 

Fig. 7. Resultados obtidos em ensaios ENF de provetes 
vidro/epóxido. Foram empregues pré-fendas geradas 
em ensaios ENF. DCB e feítas com urna lamina de 
barbear. 

Em geral os ensaios ENF fomecem G11c (7J inferiores 
cerca de 20 % aos ELS. 

A detec~ao visual é mais dificil que nos ensaios DCB. 
dada a ausencia de qualquer abertura da fenda. Nos 
ensaios ELS o inicio de propagacao pode ser estável. 
mas permanacem as questaes já referidas em 2. A 
estabilidade do micio da propagacao está 
condicionada, tal como nos ensaios de modo 1, ao tipo 
de pré-fenda utilizado. A partir do filme obtem-se urna 
incia~ao instável e valores para GJic superiores que 
com pré-fendas. Sao as pré-fendas DCB as que 
resultam em menores valores de G11c de início de 
propaga~tao, quer nos ensaios ENF (Fig. 7) quer nos 
ensaios ELS (Fig. 8) 
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2500[] ~ 2000 

::; 1500 ton 
';:;" 1000 a 500 . 

o~--~~--~~~~~ 

Filme Pré-f. 

ELS 

Fenda inicial 

Pré-f. 

DCB 

Fig. 8. Valores de Gnc de início de propagar;ao obtidos 
cm ensaios ELS de provetes carbono/epóxido [6]. O 
critério empregue é a observar;ao visual. 

Conforme já foi referido a grande vantagem dos 
ensaios ELS é o facto de permitirem a obtenr;ao de 
mna curva R. Todavía é de assmalar que seguir a 
fenda nao é tarefa fácil nestes ensaios. Por outro lado a 
compliance varia pouco com o comprimento da fenda. 
Por estas razoes a calibrar;ao experimental da 
compliance é um método a preterir em relar;ao a 
Teoría das vigas corrigida. De facto as diferenr;as entre 
os Gnc obtidos pelos dois métodos sao por vezes 
significativas [ 4-7]. 

Outra desvantagem dos ensaios ELS é a grande 
propensao para grandes deslocamentos. em particular 
quando se desejam propaga<;:oes importantes. o que 
obriga a empregar maiores comprimentos livres. Os 
critérios de inicio da propagar;ao NL e 5/M sao 
portanto de excluir. Recentemente verificou-se a 
impossibilidade de ensaiar provetes vidro/epóxido de 
módulo relativamente baixo (20 GPa). enquanto que o 
ensaio ENF pode ser aplicado. 

Finalmente. e talvez a deficiencia mais grave. o aperto 
do provete na guia móvel (Fig. l) parece exercer uma 
indesejável influencia [7]. Isto é notório quando se usa 
o dispositivo para medir o módulo. o que é feíto 
alterando a posir;ao do provete de modo a excluir a 
fenda do comprimento livre. Os valores de E assim 
obtidos sao consideravemente (20-30%) inferiores aos 
medidos em flexao em 3 pontos, e sao afectados pela 
for<;:a de aperto empregue. Estas discrepancias 
reflectem-sc nos G IIc• o que poe de alguma forma em 
causa este método de ensaio. Estao previstos novos 
raund-robins com o objectivo de esclarecer estas 
questoes. 

3. FRACTURA INTRALAMINAR 

Urna das grandes vantagens dos laminados compósitos 
é a adaptabilidade da construc<;:ao do laminado 
( orientar;oes das camadas e sequéncia de 
empilhamento) as solicita<;:oes. Em geral procurar-se 
tirar pleno partido da elevada resistencia longitudinal 
da camada, caso a que se restringe esta discussao. 

A presen<;:a de descontinuidades é essencial em grande 
número de aplicar;oes, dai a importancia do estudo do 
seu efeitos na resistencia dos laminados. Sao diversos 
[9-15] os estudos dedicados ao problema, em 
particular a resistencia a tracr;ao e a compressao de 
placas contendo um furo circular (Fig. 9). 

X 

y 

Fig. 9. Placa de dimensoes infinitas com um furo 
circular submetida a urna tensao no topo. 

A previsao da resistencia pode basear-se directamente 
na Meciinica da Fractura [8,11,12]. Pressupoe-se que o 
dano localizado na frente da descontinuidade é 
representável por urna fenda equivalente (Fig. lO). 
que. ao atingir um determinado comprimento crítico. 
provoca a rotura da placa. 

a 

2R 

Fig. 10. Fenda equivalente numa placa com um furo 
circular. 

A propagar;ao da fenda equivalente ocorre quando a 
tensao na frente da fenda é igual a tensao de rotura do 
laminado (sem furo) a;r As distribuir;oes de tensao 
a:,(x,O) utlizadas sao obtidas da Elasticidade 2D para 
o~ diversos tipos de descontinuidades. O comprimento 

5 



6 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vo1.13 (1996) 

crítico da fenda é relacionável com a Tenacidade Kc 
(8] 

(1) 

ou com a Taxa Crítica de Liberta¡yao de energía G e 

[1 U2). Uma vez obtida uma destas quantidades. é 
possível obter a tensao de rotura da placa a;11v 

(2) 

em que f é uma fun¡yao tabelada e R a dimensao 
característica do entalhe. 

Os crítéríos de Tensao Pontual (Point Stress) e de 
Tensao Média (Average Stress) de Whitney e Nuismer 
(9) estiio bastante divulgados. O crítério de Tensao 
Pontual admi~e que a rotura se dá quando a tensao o;, a 
uma distancia crítica d0 atingir a tensao de rotura do 
laminado a; .. No crítério de Tensao Média a rotura da 
placa ocorre quando a tensao média ao longo de uma 
distancia crítica a0 é a;,N· Recorrcndo a Elasticidade 
2D. o critério de tcnsao pode exprimir-se 

2 

ondc KT é o factor de concentra¡yao de tensao e 

y R 
L;=--

R+do 
(4) 

O critério da Tensao Média exprime-se de modo 
amllogo. Na realidade estcs critérios sao equivalentes a 
abordagem anterior. conduzindo. para mna placa com 
mna fenda central de comprímento 2a. a uma 
Tenacidade 

sen do 

s=-a
a+do 

(5) 

(6) 

Trata-se de um critérío simples de aplicar. mas cuja 
utilidade prática depende de a distancia crítica d0 ser 
constante. Na realidade esta tem-se revelado [8] 
scnsível a construc¡yao do laminado. Alternativamente. 
a abordagem baseada na Mecanica da Fractura requere 

a medi¡yao da Tenacidade Kc. o implica a realiza¡yao de 
um ensaio complexo e dispendioso. Ncste caso seria 
mais fácil e directo realizar um ensaio de resistencia. 
Outra dcsvantagem importante de qualquer destes 
métodos é a necessidade da resistencia do laminado 
sem entalhe. particularmente se tivermos em conta a 
grande variedade de construc¡yoes possíveis para os 
laminados. Finalmente. há que salientar que. 
baseiando-se estes crítérios cm distríbui¡yoes de tensao 
da Elasticidade 2D. nao tém em conta dano intermédio 
que provoca redistribui¡yao de tensoes. Apesar de tudo 
mantem-se aceso o interesse nos critérios de Whitney e 
Nuismer. dada a simplicidade de aplica¡yao e a falta de 
abordagens mais rigorosas. 

A FEUP realizou. no ambito de um projecto 
BRITE/EURAM. um estudo [14.15] sobre o 
comportamento a trac¡yao e a compressao de provetes 
contendo um furo circular. Tratou-se de dois materiais 
fibra de carbono (T300)/ resina epox). aqui designados 
por C/Rl e CIR5. Os laminados tinham construc¡yoes 
do tipo [ (0°V( 45°)n/(90°)n/( -45°)n1ms com n= L2 e 4 e 
m=4/n. com o objectivo de estudar o efeito da 
sequcncia de cmpilhamento. Os provetes tinham 150 
mm de comprimcnto. 30 mm de lar!:,'llra. 
aproximadamente 4 mm de espcssura e um furo 
central circular de 6mm de diametro. Os 
comprimcntos livrcs adoptados foram de 60 mm para 
os cnsaios de trac¡yao e 30 mm para os ensaios de 
compressao. Nestcs. de execu¡yao mais delicada. 
utilizou-sc o dispositivo IITRI modificado [1-t.-lój.Os 
resultados cstao cxpostos na Tabela 1 

Tabela l. Resultados dos ensaios de resistencia de 
provetes com um furo circular. 

Material n Ensaio Res. (MPa) 

C/RO trac¡yáo 274 
2 285 
4 298 

compresa o 335 
2 325 
4 373 

C/R5 trac¡yáo 287 
compressáo 316 

Confonne se pode constatar. no caso presente. as 
resisténcias a trac¡yao e a comprcssao sao relativamente 
pouco sensíveis a sequéncia de empilhamento. 
Radiografias revelaram a ausencia de dano intermédio 
nos provetes sem agrupamento de camadas da mesma 
orienta¡yao (n=l). Pelo contrário. nos provetes (n=.f) 
notam-se quantidades apreciáveis de dano íntermédio 
(Fig. 11). incluindo fissura¡;:ao transversal e 
delaminagens. O dano intermédio parece portanto 
provocar um certo relaxar da concentra¡;:ao de tensao. 
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traccao 

compressao 

Fig. 11. Rcpresenta¡;ao esquemática do dano 
intermédio e m provetes [(0°)4/( 45°)4/(90°)4/( --l.S0)4]

5
. 

A-fenda longitudinal responsável pela rotura final: B
fissura¡;ao transversal das camadas a 0°: C-fissura¡;:ao 
transversal das camadas a 45": D-fissura¡;:ao 
transversal das camadas a 90'': E-delaminagem entre 
as fcndas transversais B. 

Apesar de se medirem resistencias ligciramente 
superiores com crescente agrupamento de camadas. na 
prática utlizar-se-ao geralmente sequencia de 
empilhamento (n= l) o u (n=2), por razoes de melhor 
comportamento ao impacto. Nestes casos o dano 
intermédio é nulo (n=l) ou incipiente (n=2). facto que 
favorece a aplicabilidade dos critérios de Whitney e 
Nuismer aos laminados de construc¡;ao 
! (0'')

0
/( 4S)i(90°)

0
/( -45°)nlms· Os valores 

cxperimcntais até agora disponíveis apontam para uma 
distancia crítica de 0.45 mm. Naturalmente os dados 
experimentais sao nesta fase limitados para tirar 
conclusoes definitivas. 

-t CONCLUSÓES 

Trataram-se questoes relativas ao comportamento a 
fractura de materiais compósitos 

Foi abordado o estado da arte dos ensaios de fractura 
interlaminar de laminados compósitos Expuseram-se 
as questües relativas aos procedimentos e interpreta¡;:ao 
dos resultados. ilustradas com resultados obtidos pela 

FEUP no funbito da sua participa¡;:ao na ESlS. 
Trabalho futuro procurará dar resposta aos principais 
problemas aqui analisados. 

Foram tarnbém analisado o problema da fractura 
intralaminar, em particular dos laminados contendo 
descontinuidades. Apresentaram-se critérios de 
previsao da resistencia e discutiram-se as condi¡;oes de 
aplicabilidade. 
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