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Resumo 

 Desde 1996, a Força Aérea Portuguesa tem feito grandes investimentos no projeto designado 

por Programa de Investigação e Tecnologia em Veículos Aéreos Não-Tripulados (PITVANT). Após o 

sucesso na construção de alguns protótipos, avalia-se agora a utilização destas aeronaves em diversas 

funções operacionais. Através da hibridização de compósitos de fibra de carbono, com a adição de 

fibras de vidro, é possível criar novos materiais compósitos leves, que são simultaneamente mais 

dúcteis, mais resistentes a impactos e têm um menor custo associado, podendo ter diversas aplicações 

em componentes estruturais dos VANT.  

Foram realizados um estudo computacional e um experimental a fim de determinar as 

deformações de provetes, em material compósito híbrido laminado, quando submetidos a diferentes 

esforços de flexão-torção. 

Os provetes foram produzidos com diferentes esquemas de laminação utilizando hand lay-up, 

com reforços de fibra de carbono e de fibra de vidro em uma matriz epoxídica. As propriedades elásticas 

das lâminas foram calculadas através um método numérico baseado na teoria de homogeneização 

(PREMAT). As simulações computacionais dos testes experimentais foram realizadas no ANSYS 

Workbench. Os resultados dessas simulações foram analisados e comparados com os resultados 

experimentais. 

A otimização dos provetes foi realizada utilizando o GLODS, um método de otimização global 

uni-objetivo que usa uma estratégia multistart eficaz. A função objetivo foi a minimização do valor 

máximo de deslocamento, que foi obtida por meio de uma interação em ciclo entre modelos GLODS e 

ANSYS APDL. Por fim, são obtidas duas sequências de laminado otimizadas para o provete estudado 

nos diferentes ensaios experimentais. 

 

Palavras-chave: Compósitos híbridos, fibras de carbono e vidro, propriedades elásticas, método dos 

elementos finitos, otimização. 
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Abstract 

 Since 1996, the Portuguese Air Force has made major investments in the Program for Research 

and Technology in Unmanned Aerial Vehicles (PITVANT). After successfully building some prototypes, 

the use of these aircrafts in various operating conditions is now being evaluated. Through hybridization 

of carbon fiber composites, with the addition of glass fibers, it is possible to create new lightweight 

composite materials that are simultaneously more ductile, with more impact resistance and have lower 

associated costs, with the opportunity of being applied in various structural components of UAV’s. 

A computational and experimental study was performed in order to determine the deformations 

of specimens made of laminated hybrid composite materials when submitted to different bending-torsion 

loadings.  

The specimens were produced with different lamination schemes using hand lay-up, with carbon 

fiber and glass fiber reinforcements in an epoxy matrix. The elastic properties of the plies were 

calculated using a numerical method based on the homogenization theory (PREMAT). The 

computational simulations of the experimental tests were performed in ANSYS Workbench. The results 

of these simulations were analyzed and compared with the experimental results.  

The optimization of the specimens was carried out using GLODS, a single objective global 

optimization method that uses an efficient multistart strategy. The objective function was the 

minimization of the maximum displacement value, which was obtained through an interactive cycle 

between GLODS and ANSYS APDL models. Two optimized laminate stacking sequences of the 

specimen are obtained for the simulated experimental tests. 

 

Keywords: Hybrid composites, carbon and glass fibers, elastic properties, finite element method, 

optimization. 
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1 Introdução 

Neste capítulo apresenta-se uma introdução ao tema da dissertação. São expostas as 

motivações e os principais objetivos do trabalho. 

 

1.1 Enquadramento 

Os materiais compósitos laminados de matriz polimérica têm tido uma utilização crescente em 

diversas aplicações estruturais, devido à sua elevada rigidez e resistência específica. Em particular, na 

indústria aeroespacial uma grande percentagem dos materiais compósitos usados em componentes 

estruturais são polímeros reforçados com fibra de carbono. No entanto, devido à sua elevada 

resistência e elevado módulo de elasticidade, as fibras de carbono são bastantes frágeis quando 

comparadas com outros reforços de compósitos, exibindo baixos valores de tenacidade [1]. 

Ao longo das últimas décadas, o aumento da tenacidade de materiais compósitos reforçados 

com fibras contínuas tem sido uma área de bastante pesquisa e desenvolvimento na comunidade 

científica. Várias estratégias têm sido desenvolvidas para tornar estes materiais mais dúcteis e mais 

resistentes a impactos. Os valores de extensão de rutura destes materiais podem ser altamente 

incrementados substituindo algumas das fibras frágeis por fibras com um comportamento mais dúctil 

[2]. As fibras metálicas são uma boa alternativa como substituição das fibras frágeis devido à sua 

elevada tenacidade e valores elevados de extensão de rutura, no entanto também apresentam altos 

valores de densidade, tornando o material compósito final significativamente mais pesado. Por sua vez, 

as fibras poliméricas são outra alternativa pelo facto de poderem ser dúcteis e exibirem baixos valores 

de densidade mas estão limitadas por também demonstrarem baixa tenacidade e pouca resistência a 

elevadas temperaturas [3]. 

Devido às desvantagens das estratégias anteriormente referidas e à necessidade de criar 

novos materiais compósitos leves sem comprometer a sua tenacidade, tem surgido um renovado 

interesse na hibridização de compósitos de fibra de carbono, com a adição de fibras de vidro [4]. Ao 

construir-se um novo material compósito através desta hibridização, o objetivo é reter as vantagens 

das fibras de carbono e das fibras de vidro e simultaneamente eliminar as suas maiores desvantagens 

[5]. Além disso, num material compósito laminado, a substituição de lâminas de fibra de carbono no 

centro do laminado por lâminas de fibra de vidro, reduz o custo deste material, torna-o mais resistente 

a impactos e praticamente não altera as suas propriedades em flexão [3]. Os laminados híbridos podem 

também ser utilizados para monitorização estrutural, visto que em tensão as fibras mais frágeis vão 

falhar primeiro e revelar problemas, evitando a falha catastrófica do material [6]. 

Na Academia da Força Aérea (AFA) encontra-se em desenvolvimento um projeto iniciado em 

1996 com o apoio do Ministério da Defesa Nacional, denominado Programa de Investigação e 

Tecnologia em Veículos Aéreos Não-Tripulados (PITVANT). Com este projeto o que se espera vir a 
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fazer no futuro, é dotar a Força Aérea, à semelhança do que acontece com os seus congéneres na 

NATO, de capacidades indispensáveis à aquisição e exploração daqueles veículos, de importância 

operacional cada vez maior [7]. Desta forma, é necessário dotar o CIAFA (Centro de Investigação da 

Academia da Força Aérea) de capacidades a nível de previsão do comportamento mecânico de 

estruturas compostas por diferentes materiais compósitos, assim como a sua otimização. Os veículos 

aéreos não tripulados (VANT) oferecem grandes vantagens quando comparados com as aeronaves 

tripuladas nas mais variadas situações.  

O termo VANT (ou UAV - Unmanned Aerial Vehicles) começou a ser usado no início da década 

de 1990, para descrever aeronaves robóticas autónomas controladas à distância. Na sua definição 

mais geral, os dispositivos aéreos não tripulados surgiram há mais de 90 anos [8]. No entanto, o seu 

valor e complementaridade em relação a outros sistemas de armamento, só tem ganho notoriedade 

nas últimas duas décadas.  

Os Estados Unidos utilizaram os VANT na guerra do Vietname entre 1962 e 1975, para missões 

de reconhecimento e vigilância. Não obstante, a tecnologia destas aeronaves era bastante embrionária 

quando comparada com os padrões atuais. A utilização de VANT equipados com tecnologia já bastante 

mais evoluída, teve lugar em 1982 na Operação Paz na Galileia, na qual a Força Aérea Israelita, 

conseguiu com sucesso destruir as defesas aéreas sírias no Vale de Bekaa [7]. O sucesso dos VANT 

na Guerra do Golfo foi instrumental para que a hierarquia militar e o sistema político, reconhecessem o 

mérito de usar estas aeronaves em diversas situações, no contexto de guerra. Desde 2004, mais de 

1000 sistemas aéreos não tripulados foram usados em operações no Iraque e no Afeganistão, 

perfazendo um total superior a cem mil horas de voo [9]. O uso dos VANT está geralmente associado 

a missões denominadas por 3D’s (dull, dangerous e dirty). Dull refere-se às missões que exigem uma 

grande concentração por longos períodos de tempo, provocando uma grande desgaste no piloto. 

Dangerous são missões onde existe uma elevada probabilidade de perda de vidas humanas ou de 

aeronaves poderem ser abatidas. Dirty corresponde às missões em ambientes contaminados por 

agentes químicos, biológicos e radiológicos [10]. 

Dada a atual dimensão do projeto dos VANT na Força Aérea Portuguesa (Figura 1.1) e a 

necessidade de definir os requisitos que condicionam o desenvolvimento destas aeronaves, considera-

se importante estudar que utilização pode ser dada aos materiais compósitos laminados híbridos no 

fabrico dos componentes estruturais destas aeronaves. 

 

Figura 1.1. Exemplos de VANT projetados, construídos e testados na Academia da Força Aérea [7]. 
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1.2 Objetivos 

Os materiais compósitos híbridos necessitam de uma investigação mais detalhada no que 

respeita ao processo fabrico e às propriedades dos materiais, para que possam ser usados pela Força 

Aérea Portuguesa, de forma precisa e com vantagens estruturais. Tendo em conta esta premissa, são 

objetivos específicos deste trabalho: 

 Fabricar provetes de material compósito laminado híbrido e elaborar ensaios de flexão-

torção. 

 Desenvolver modelos numéricos para previsão do comportamento mecânico de placas em 

compósito laminado híbrido e comparar e analisar os resultados. 

 Implementar um método de otimização global em provetes laminados híbridos. 

 

1.3 Estrutura da tese 

Este trabalho é apresentado em sete capítulos, entre os quais se inclui o presente capítulo de 

introdução, no qual se faz o enquadramento e se expõem os objetivos a atingir. 

No segundo capítulo é feita uma revisão bibliográfica relativa aos materiais compósitos 

laminados híbridos e à teoria de análise estrutural deste tipo de laminados. Neste capítulo é também 

abordado o método de otimização utilizado. 

No terceiro capítulo é descrito todo o procedimento experimental usado na produção dos 

provetes e nos ensaios experimentais realizados. São apresentadas as técnicas de fabrico dos 

laminados e os equipamentos utilizados ao longo de todo o trabalho experimental. 

No quarto capítulo são apresentados os modelos numéricos desenvolvidos para previsão do 

comportamento mecânico de materiais compósitos laminados.  

No quinto capítulo é feita a comparação e análise entre os resultados obtidos no trabalho 

experimental e os resultados adquiridos nos modelos computacionais desenvolvidos.  

No sexto capítulo é feita a otimização de um provete de material compósito híbrido mediante 

determinadas condições de fronteira e forças aplicadas. 

O sétimo capítulo contempla as conclusões finais e as propostas de investigação complementares. 
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2 Revisão bibliográfica 

2.1 Introdução 

O presente capítulo reúne uma revisão bibliográfica sobre materiais compósitos laminados 

híbridos, abordando a sua definição, classificação e características destes materiais e dos seus 

constituintes, bem como as aplicações deste tipo de materiais na indústria aeronáutica. Será também 

apresentada uma revisão bibliográfica do efeito híbrido, das constantes elásticas de materiais 

ortotrópicos, das equações implementadas na análise dos laminados e dos critérios de falha mais 

utilizados. Por fim, será feita uma abordagem ao problema de otimização utilizado neste trabalho.   

 

2.2 Definição e vantagens dos compósitos híbridos 

Os materiais compósitos são definidos a uma escala macroscópica, como a combinação de duas 

ou mais fases de materiais constituintes. As fases constituintes são diferentes e quando processadas 

juntamente para formar o compósito, o seu desempenho mecânico e as suas propriedades, são 

superiores aos dos constituintes quando analisados separadamente [11]. Os materiais compósitos são 

formados por uma matriz, que é a fase contínua e por um reforço, que é a fase descontínua [12]. 

A matriz é frequentemente constituída por um material com tenacidade e ductilidade maiores e 

resistência mecânica e rigidez menores. O reforço é formado por um material mais rígido e resistente, 

mas por outro lado, com menores valores de tenacidade e ductilidade [13]. Deste modo, a função do 

reforço é conferir rigidez e resistência ao material quando aplicado um esforço e a função da matriz é 

transferir esse esforço para o reforço e protegê-lo de danos exteriores [14]. 

Um material compósito híbrido é definido dentro da classe de materiais compósitos, como a 

combinação de dois ou mais reforços numa matriz [15]. Depois do sucesso das primeiras fibras de 

carbono na indústria aeroespacial durante a década de 60 [16], rapidamente começaram a surgir os 

primeiros trabalhos científicos no campo dos materiais compósitos híbridos, de modo a diminuir o custo 

associado à sua produção. Ao longo da década de 70, foram realizados os primeiros estudos sobre 

materiais compósitos híbridos, onde foram avaliadas as propriedades mecânicas de diferentes 

combinações deste tipo de compósitos, utilizando reforços de fibras de carbono e fibras de vidro [2][17]. 

Após duas décadas de intensa pesquisa na área dos materiais compósitos, o preço de produção 

dos reforços para este tipo de materiais, nomeadamente da fibra de carbono, desceu significativamente 

[18] e por conseguinte, os materiais compósitos híbridos tiveram menos atenção por parte da 

comunidade académica no final do século XX.  
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A procura por materiais compósitos com um desempenho cada vez maior tem crescido 

exponencialmente, particularmente nas indústrias aeroespacial, automóvel, naval e biomédica. 

Atualmente existe uma grande procura por materiais que apresentem altos valores de resistência sem 

comprometer a sua tenacidade.  

Geralmente os compósitos híbridos são constituídos por dois tipos de fibras: um reforço com 

valores de módulo de elasticidade mais altos, e o outro reforço com valores de módulo de elasticidade 

mais baixos. As duas fibras neste tipo de compósito híbrido são frequentemente denominadas por fibra 

de baixa extensão, fibras BE (low elongation fibers) e por fibras de alta extensão, fibras AE (high 

elongation fibers) [3]. As fibras de carbono de alta resistência (HS Carbon) e as fibras de vidro E (E-

glass) são, respetivamente exemplos de fibras BE e fibras AE. Na Figura 2.1 é possível observar que 

a fibra de carbono apresenta valores de tensão de rutura mais altos no entanto, tipicamente possui uma 

baixa tenacidade.  

 

Figura 2.1. Simplificação das curvas tensão-extensão de diferentes fibras e resina epoxídica, de 
modo a exibir valores típicos de tensão de rutura e extensão de rutura [6]. 

 

As fibras BE têm valores de módulo de elasticidade mais altos e apresentam um comportamento 

mais frágil, com valores de tensão de rutura mais altos mas com valores de tenacidade relativamente 

baixos. Por sua vez, as fibras AE, têm valores de módulo de elasticidade mais baixos e exibem um 

comportamento mais dúctil, assumindo valores de tensão de rutura mais baixos mas manifestando 

valores de tenacidade mais altos.  
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2.3 Classificação e características dos compósitos 

híbridos 

A classificação dos materiais compósitos é geralmente efetuada com base na natureza do reforço e da 

matriz. A Figura 2.2 mostra a classificação dos compósitos consoante a morfologia do reforço. Os 

compósitos podem ser classificados como reforçados por fibras ou como reforçados por partículas [19]. 

 

Figura 2.2. Classificação de compósitos quanto à natureza do reforço [20]. 

Nos compósitos reforçados por partículas, as partículas podem ter vários tamanhos. Quando 

este tipo de materiais é sujeito a uma carga, a matriz transfere alguma tensão aplicada às partículas, 

dependendo da sua ligação. 

Os compósitos de fibras curtas (ou descontínuas) são formados por pequenas fibras que 

podem ser dispersas na matriz de forma unidireccional ou podem ser orientadas aleatoriamente. Mais 

uma vez, o desempenho destes compósitos, vai depender das características da matriz, das 

propriedades mecânicas das fibras e da aderência entre as duas fases. 

Nos materiais compósitos de fibras longas (ou contínuas), as fibras podem ser orientadas em 

paralelo (estrutura unidirecional), em direções perpendiculares (estrutura bidirecional) ou em várias 

direções (estrutura multidirecional). Cada composição tem propriedades particulares e diferentes 

possibilidades de aplicação. 

Nesta dissertação serão estudados os materiais compósitos híbridos de fibras longas 

(compósitos laminados). O arranjo de fibras unidirecionais utilizado para estes laminados é um dos 

mais tipicamente fabricados: orientação das lâminas a 0º e a 90º, Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Arranjo de camadas em compósito laminado com orientação de lâminas a 0º e a 90º. 
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Como referido no subcapítulo 2.2, nos materiais compósitos híbridos as lâminas de fibras BE 

(baixa extensão), como por exemplo fibras de carbono, têm valores mais altos de módulo de 

elasticidade e exibem um comportamento mais frágil. Ao incorporar no laminado, lâminas de fibras AE 

(alta extensão), como por exemplo lâminas de fibra vidro, para além de melhorar o comportamento 

mecânico do compósito quando sujeito a impactos [21], aumenta a sua extensão máxima e diminui o 

seu custo de produção. 

Dependendo da geometria dos compósitos híbridos e da distribuição de fibras BE e fibras AE, 

estes materiais podem ter 5 classificações diferentes [22]: (i) híbridos interlâmina, onde existe um 

empilhamento de duas ou mais lâminas de reforços homogéneos; (ii) híbridos intralâmina, onde cada 

lâmina do empilhamento é composta por conjuntos de fibras entrelaçados com uma determinada 

orientação; (iii) híbridos intimamente misturados, onde as fibras dos diferentes reforços são misturadas 

de forma aleatória; (iv) híbridos com disposição seletiva, onde os reforços são colocados em sítios 

específicos de cada lâmina, conforme os esforços que vão ser exercidos nessa mesma lâmina; (v) 

superhíbridos, onde o compósito é constituído por folhas de metais ou lâminas de compósitos metálicos 

com uma determinada orientação e sequência. Na Figura 2.4 é possível observar algumas destas 

configurações. 

 

Figura 2.4. Configurações mais usadas em materiais compósitos híbridos: (a) interlâmina, (b) 

intralâmina, e (c) intimamente misturados [3]. 

 

2.4 Constituintes 

Os compósitos são caracteristicamente anisotrópicos, ou seja, as suas propriedades físicas 

variam em função da direção. Em compósitos híbridos de fibras contínuas, como laminados 

unidirecionais ou laminados multidirecionais, é possível planear a sequência do laminado, de maneira 

a que a resistência do componente seja maior nas direções em que se verifiquem maiores solicitações. 

Esta presença de anisotropia pode ser bastante vantajosa e deve ser tida em conta no projeto e 

produção do compósito. As propriedades mecânicas do compósito híbrido estão altamente 

dependentes dos seus constituintes e de como estes interagem entre si. 
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2.4.1 Fibra de carbono 

As fibras de carbono são compostos sintéticos de finos filamentos entre 5 a 10 μm de diâmetro, 

constituídos essencialmente por carbono. Cada filamento é a união de diversos milhares de fibras de 

carbono. Estas fibras são utilizadas em casos onde as peças necessitem de ser leves (baixa 

densidade), de alta resistência mecânica (tensão de cedência), de alta rigidez (módulo de Young), com 

grande resistência à corrosão, tolerantes a altas temperaturas e com pouca expansão térmica. A sua 

principal aplicação é o fabrico de compósitos, na maioria dos casos utilizando polímeros 

termoendurecíveis. Este polímero é geralmente uma resina do tipo epóxi, contudo estas fibras podem 

ser associadas com outros polímeros. 

As matérias-primas utilizadas no fabrico destas fibras, têm uma composição química muito rica 

em carbono e são denominadas por precursores. Os precursores mais utilizados são do tipo PAN, Pitch 

e Rayon. Cerca de 90% da produção mundial das fibras de carbono têm como precursora a fibra PAN, 

poliacrilonitrila [23]. Os outros 10% das fibras de carbono produzidas mundialmente usam como fibra 

precursora a fibra Rayon e a fibra Pitch. A fibra Rayon é uma fibra semi-sintética obtida a partir de 

celulose e a fibra Pitch é obtida através do petróleo. Por sua vez a poliacrilonitrila (PAN) é um polímero 

formado por adições sucessivas de monómeros de acrilonitrila. Esta polimerização é feita com 

catalisadores próprios, como ácido itacónico, ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico onde se formam os 

ingredientes para a formação de poliacrilonitrila. A solução é lavada e seca formando-se o produto 

necessário para as próximas fases da produção. Entre as várias fases de produção estão a 

polimerização, fiação (spinning), oxidação (ou estabilização), carbonização, tratamento de superfície e 

sizing. As tolerâncias durante todo o processo são responsáveis pela utilização final das fibras 

produzidas. Estas podem variar entre 3% para aplicações aerospaciais e 15% para fins industriais e 

comerciais [24]. Na Figura 2.5 encontram-se representados os esquemas do processo de fabrico do 

precursor PAN e da produção de fibras de carbono a partir deste precursor. 

 

Figura 2.5. (a) Processo de produção da fibra PAN e (b) processo de produção da fibra de carbono. 
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 As duas etapas mais importantes no processo de produção da fibra de carbono a partir do 

precursor são a oxidação e a carbonização. 

2.4.1.1 OXIDAÇÃO 

Antes das fibras serem carbonizadas, as fibras de carbono precisam de ser modificadas 

quimicamente para se obter ligações atómicas mais estáveis termicamente. Isto é conseguido através 

do aquecimento das fibras no ar, a temperaturas de 200ºC a 300ºC durante 30 a 120 minutos [24]. Este 

processo, combinando o oxigénio atmosférico com as moléculas das fibras, faz com que as cadeias 

poliméricas se comecem a interligar. Este processo é exotérmico e, como tal, os devidos cuidados 

devem ser tomados. Não é demais referir que a quantidade de calor libertado está altamente 

correlacionada com o precursor utilizado. Este processo tem tempos diversos e utiliza vários fornos, 

podendo a cadeia produtiva fazer com que a mesma secção de fibra passe várias vezes pelo mesmo 

forno. No final desta fase, a fibra com 50% a 65% de carbono, tem uma mistura equilibrada de 

hidrogénio, azoto e oxigénio - razão pela qual se dá, também, o nome de estabilização a este processo. 

O controlo do tempo e da temperatura durante este processo é extremamente importantes para a o 

valor final da tensão de rutura da fibra de carbono. 

2.4.1.2 CARBONIZAÇÃO 

Depois das fibras terem sido estabilizadas, estas são sujeitas a temperaturas entre os 1000 e 

3000 ºC, num forno que tem uma mistura de gases que não contenham oxigénio. Nesta fase o objetivo 

é que a maior parte das moléculas não carbónicas sejam “vaporizadas”, ou seja, extraídas das fibras. 

A importância da ausência de oxigénio assenta exatamente neste facto, sem oxigénio só o carbono 

permanece na estrutura polimérica. A carbonização geralmente começa com temperaturas entre os 700 

a 800 ºC, e termina com estas elevadas até valores entre os 1200 e os 1500 ºC [24]. Assim, os átomos 

de carbono que permanecem formam cristais de carbono com ligações muito fortes. De referir que, em 

alguns casos, são utilizados dois fornos que funcionam a temperaturas diferentes, de modo a controlar 

melhor a velocidade de aquecimento da carbonização. 

A fibra diz-se carbonizada a temperaturas de cerca de 1300 ºC, quando apresenta cerca de 93 

a 95% de carbono na sua composição. Por outro lado, diz que a fibra está grafitada quando é tratada 

entre os 1900-2500 ºC, apresentando mais de 99% de carbono. Os tempos de oxidação podem 

demorar horas, enquanto os de carbonização são na ordem dos minutos, no entanto, ambos são 

altamente decisivos na obtenção de uma fibra de carbono com as propriedades pretendidas. 

 

2.4.2 Fibra de vidro 

Os tecidos de fibra de vidro são feitos de areia de sílica 𝑆𝑖𝑂2. A sílica é o elemento básico do 

quartzo, uma rocha presente em grande quantidade na natureza. As fibras de vidro são feitas a partir 

da sílica, aquecendo o quartzo acima dos 1720 ºC e de seguida arrefecendo este material a uma 

determinada taxa de arrefecimento [25]. Através do controlo do processo de aquecimento e 
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arrefecimento, o vidro pode ser fabricado para determinadas especificações. As fibras de vidro são 

submetidas a tratamentos superficiais, que variam consoante o fim a que se destinam. Com base na 

composição e aplicação, as fibras de vidro podem ser classificados em diferentes tipos: A, E, S e R. Na 

Tabela 2.1 são apresentados alguns destes tipos de fibra de vidro. 

Tabela 2.1. Tipos de fibra de vidro com a percentagem dos seus diferentes componentes [25]. 

 

  

Os compósitos reforçados com fibras de vidro apresentam várias vantagens: elevada 

resistência mecânica específica, estabilidade dimensional, boa resistência ao calor, à humidade e aos 

agentes químicos, facilidade de produção e preço muito competitivo [13][26]. Por estes motivos os 

diferentes tipos de fibra de vidro são, no seu conjunto, o reforço mais usado pela indústria na produção 

de componentes estruturais compósitos. Na Tabela 2.2 expõem-se os valores característicos das 

propriedades mecânicas de diferentes tipos de fibra de vidro. 

Tabela 2.2. Propriedades mecânicas de diferentes tipos de fibra de vidro [25]. 

  

 

2.4.3 Resina epóxi 

As resinas mais usadas nas diferentes indústrias são de 3 tipos principais: poliéster, viniléster 

e epóxi [27]. As resinas epóxi são as mais frequentemente usadas em materiais compósitos avançados 

devido às suas excelentes propriedades mecânicas, térmicas e elétricas (estabilidade dimensional) [28] 

e devido ao seu baixo custo, boas propriedades de adesão e alta resistência química [29].  
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A maior parte resinas de epóxi têm formulações químicas baseadas no diglicidil éter de bisfenol 

A (DGEBA) [13], Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Estrutura química da resina diglicidíl éter de bisfenol A (DGEBA) [30]. 

 

A resina epóxi é um polímero termoendurecível. Tipicamente, quando usadas, este tipo de 

resinas são misturadas com um agente endurecedor, que tem catalisadores que aceleram a sua cura. 

Durante o processo de cura de um compósito com este tipo de resina, é gerado calor através de reações 

exotérmicas, onde se formam cadeias tridimensionais cruzadas, que formam um material rígido, 

insolúvel impossível de ser reprocessado para separar as suas diferentes fases [31]. 

  

2.5 Aplicações na indústria aeronáutica 

As primeiras aplicações de polímeros reforçados com fibra de vidro surgiram inicialmente na 

indústria naval, no ano de 1939, no decorrer da 2ª Guerra Mundial. As peças produzidas com 

compósitos em fibra de vidro eram leves e resistentes e não apodreciam nem enferrujavam, como 

ocorria nessa época nas peças em madeira e outros metais, respetivamente. Devido ao seu sucesso, 

em 1943 a Força Aérea dos Estados Unidos da América iniciou vários projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, para a construção de componentes estruturais de aeronaves a partir de materiais 

compósitos. Um ano depois, começam os primeiros testes de voo em aeronaves com fuselagens 

fabricadas com material compósito reforçado com fibra de vidro [32]. 

Ao longo da década de 1950, a tecnologia de produção de polímeros reforçados com fibra de 

vidro evolui bastante e encontrou várias aplicações na indústria aeroespacial. Em 1957 foi alcançado o 

lançamento do primeiro satélite artificial a orbitar o planeta Terra, o Sputnik 1. Este satélite, apesar de 

ser muito simples contribuiu para imensas descobertas relacionadas com a propagação de sinais na 

ionosfera [33] e abriu o caminho para o começo da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União 

Soviética [34]. Entre 1957 e 1975, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a 

Guerra Fria, focou-se em atingir descobertas na exploração do espaço, que eram vistas como 

necessárias para a segurança nacional e símbolos da superioridade tecnológica e ideológica de cada 

país. Para a produção de naves espaciais que pudessem ser tripulados e ter alguma carga, eram 

necessários materiais compósitos que pudessem suportar as altas temperaturas de reentrada na 

atmosfera e que fossem ainda mais leves e resistentes que os polímeros reforçados com fibra de vidro. 

Esta procura levou ao desenvolvimento das primeiras fibras de carbono com um elevado teor de 

carbono (cerca de 99% de carbono) em 1960, usando como precursor a fibra Rayon.  
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Com o fim da Guerra Fria, no final da década de 80, houve uma grande redução na pesquisa 

e desenvolvimento de materiais compósitos na área militar. Entretanto, o conhecimento adquirido sobre 

estes materiais compósitos foi de grande utilidade e foi transferido para a aviação civil.   

No entanto, a velocidade com que a adoção dos materiais compósitos se deu no fabrico de 

componentes estruturais na aviação civil e executiva não foi a que se estimava nos anos 70. Isto 

ocorreu porque, para que se possa tirar algum benefício das propriedades dos materiais compósitos, é 

necessário que estes materiais sejam muito bem estudados e utilizados em projetos que tenham em 

conta as suas particularidades. Na Figura 2.7, ilustra-se a evolução da utilização dos materiais 

compósitos em aeronaves de aviação comercial. 

 

Figura 2.7. Evolução da percentagem de peso de materiais compósitos em aeronaves de aviação 
comercial [35]. 

 

 

Figura 2.8. Componentes do Airbus A380 fabricados em materiais compósitos [36]. 
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Na última década a utilização destes materiais por parte da indústria aeronáutica tem assistido 

a um grande crescimento. Alguns dos exemplos mais recentes são o Airbus A380, o Boeing 787 e o 

Airbus A350, cujos projetos estruturais incluem muitos componentes críticos fabricados a partir de 

diferentes materiais compósitos. O Airbus A350 entrou em serviço em janeiro de 2015 e é atualmente, 

a aeronave comercial com maior percentagem de peso em materiais compósitos. Por sua vez, na 

Figura 2.8 encontra-se uma ilustração dos componentes fabricados em materiais compósitos do Airbus 

A380, o maior avião comercial do mundo. 

 

2.6 Efeito híbrido 

Em 1972, Hayashi [37] realizou em materiais compósitos de fibra de carbono e fibra de vidro, 

com frações volúmicas de 50/50, e reportou que as fibras de carbono (fibras BE) tinham uma extensão 

de rutura 40% superior ao registado em compósitos com apenas reforços de fibra de carbono. Destes 

testes surgiu a primeira definição de efeito híbrido, como o aprimoramento do valor da extensão de 

rutura das fibras BE num compósito híbrido em relação aos valores de extensão de rutura num material 

compósito que tem apenas essas fibras como reforço. Na Figura 2.9 (a) observa-se um gráfico que 

ilustra esta definição do comportamento de um compósito híbrido. 

Mais tarde em 1978, em estudos feitos por Marom et al. [38] o efeito híbrido passou a ser 

considerado como um desvio relativamente à regra linear das misturas híbridas (linear rule of hybrid 

mixtures - RoHM). Esta definição é, ainda hoje, amplamente reconhecida e abrange um conjunto de 

propriedades mecânicas, para além da extensão de rutura das fibras BE. Na Figura 2.9 (b) encontra-

se uma ilustração gráfica deste comportamento em função da percentagem de fibras BE. No entanto, 

esta definição apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, a regra das misturas não é linear para 

todas as propriedades mecânicas. Para a resistência à tração, por exemplo, a regra das misturas é 

uma função bilinear [5]. Adicionalmente, esta definição do comportamento do compósito híbrido não 

caracteriza todas as suas propriedades mecânicas.  

Como já foi referido, se num material compósito com várias lâminas de fibra de carbono, se 

substituir algumas das lâminas interiores por lâminas de fibra de vidro, os módulos de elasticidade em 

flexão permanecem quase inalterados [3]. Torna-se portanto, bastante complicado determinar o efeito 

híbrido em condições onde o carregamento é mais complexo como, por exemplo, em flexão e torção 

simultaneamente. 
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Figura 2.9. Ilustração do efeito híbrido: (a) evolução da extensão de rutura das fibras BE para 

compósitos híbridos com frações volúmicas de 50% e com o dobro da espessura em comparação 

com os compósitos de referência de fibras BE e de fibras AE e (b) gráfico representativo do efeito 

híbrido nas propriedades do compósito [3]. 

 Diversos modelos estatísticos surgiram nos últimos 40 anos, de modo a quantificar o aumento 

do valor da extensão de rutura nas fibras BE de um material compósito híbrido [22-27]. Particularmente, 

Zeng [40] confirmou que a concentração de tensões em fibras BE diminui se forem adicionadas fibras 

BE (menor módulo de elasticidade). Por sua vez, o modelo de Harlow [41] demonstrou que num 

compósito híbrido, as fibras AE suprimem a propagação de fendas iniciadas em fibras BE. 

O efeito híbrido varia profundamente com a quantidade e distribuição de cada reforço 

constituinte durante a produção do compósito híbrido. Este efeito também é influenciado pela interface 

fibra-matriz e pela resistência interlaminar [3]. As indústrias têm recorrido à hibridização dos compósitos 

de fibra de carbono utilizando fibra de vidro, visto que esta para além de apresentar altos valores de 

extensão de rutura (módulo de elasticidade baixo e comportamento dúctil), tem um custo relativamente 

baixo quando comparada com a fibra de carbono, o que torna a fibra de vidro um material bastante 

atrativo para incorporar como fibra AE em compósitos híbridos. 

Vários estudos foram efetuados até à data sobre o efeito híbrido na extensão de rutura das 

fibras BE, usando compósitos híbridos interlâmina com reforços de fibra de carbono e fibra de vidro. 

Na Tabela 2.3 encontram-se os resultados de algumas destas pesquisas, sendo que UD/MD indica se 

os compósitos são unidirecionais (UD) ou multidirecionais (MD).  

Tabela 2.3. Revisão bibliográfica do efeito híbrido na extensão de rutura para compósitos interlâmina 
usando reforços de fibra de carbono e fibra de vidro. O efeito híbrido é calculado em termos 

percentuais, comparando a extensão de rutura das fibras de carbono nos compósitos híbridos com a 
extensão de rutura das fibras em compósitos usando apenas reforço de fibra de carbono. Este efeito 

está intimamente relacionado com o rácio do volume de fibra de carbono e de vidro. 

Referências Ano UD/MD Rácio de 𝑉𝑓 carbono/vidro Efeito híbrido (%) 

Hayashi [37] 1972 UD 25/75 +45 

Manders & Bader [1]  1981 UD 5/95 a 50/50 +6 a +46 

Aveston & Sillwood [42] 1976 UD  10/90 +116 

Zhang et al. [43] 2012 MD 25/75 a 50/50 +10 a +32 
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Sumarizando todos os compósitos híbridos interlaminados que usaram fibra de carbono e fibra 

de vidro como reforços nos estudos referidos na Tabela 2.3, tiveram efeitos híbridos positivos. As 

propriedades à tração destes compósitos estão razoavelmente bem definidas. Nos últimos 40 anos 

houve um grande aperfeiçoamento dos primeiros modelos estatísticos apresentados por Zweben [39], 

mas no entanto, ainda existe uma grande lacuna entre trabalhos experimentais e modelos que 

permitam fazer boas previsões da resistência e extensões de rutura em compósitos híbridos [44]. Para 

além disso, o estudo das propriedades destes compósitos, em condições de carregamento mais 

complexas, como flexão, torção, impacto e fadiga, é bastante escasso e o efeito híbrido nestas 

condições ainda não se encontra quantificado de forma adequada. É necessário mais trabalho nesta 

área para clarificar os mecanismos intrínsecos do efeito híbrido e unificar conclusões.  

 

2.7 Constantes elásticas de materiais ortotrópicos 

Quando os materiais possuem um ou mais planos de simetria, o número de coeficientes 

elásticos independentes reduz-se. Frequentemente, as lâminas reforçadas por fibras apresentam três 

planos ortogonais de simetria, pelo que se dizem materiais ortotrópicos. Se os planos coordenados 

forem escolhidos paralelamente aos três planos de simetria do material, as relações entre tensões e 

extensões podem ser expressas através da lei de Hooke generalizada, na forma matricial por [12]: 

 {𝜎} = [C]{𝜀} (2.1) 

 

{
 
 

 
 
𝜎1
𝜎2
𝜎3
𝜎4
𝜎5
𝜎6}
 
 

 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐶11 𝐶12 𝐶13 0 0 0
𝐶12 𝐶22 𝐶23 0 0 0
𝐶13 𝐶23 𝐶33 0 0 0
0 0 0 𝐶44 0 0
0 0 0 0 𝐶55 0
0 0 0 0 0 𝐶66]

 
 
 
 
 

{
 
 

 
 
𝜀1
𝜀2
𝜀3
𝜀4
𝜀5
𝜀6}
 
 

 
 

 (2.2) 

 

 A matriz de [C] é designada por matriz de rigidez. A equação (2.1) surge frequentemente na 

literatura na seguinte forma: 

 {𝜀} = [S] {𝜎} 

 

(2.3) 

 

 A matriz [S] é denominada por matriz de flexibilidade e permite calcular as componentes de 

extensão de cada lâmina através das componentes de tensão. No caso do laminado apresentar um 

comportamento linear elástico, as extensões devido à aplicação de uma tensão uniaxial e as extensões 

de corte podem ser sobrepostas (princípio de sobreposição). Estas relações podem ser expressas na 

seguinte forma matricial [12]: 
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{
 
 

 
 
𝜀1
𝜀2
𝜀3
𝜀4
𝜀5
𝜀6}
 
 

 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

𝐸1
−
𝑣21
𝐸2

−
𝑣31
𝐸3

0 0 0

−
𝑣12
𝐸1

1

𝐸2
−
𝑣32
𝐸3

0 0 0

−
𝑣13
𝐸1

−
𝑣23
𝐸2

1

𝐸3
0 0 0

0 0 0
1

𝐺23
0 0

0 0 0 0
1

𝐺31
0

0 0 0 0 0
1

𝐺12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{
 
 

 
 
𝜎1
𝜎2
𝜎3
𝜎4
𝜎5
𝜎6}
 
 

 
 

 

 

(2.4) 

 

 Comparando a equação (2.4) com a equação (2.3), facilmente se conclui que a matriz 6x6 da 

equação (2.4) é de facto a matriz de flexibilidade [S]. Uma vez que a matriz de flexibilidade [S] é a 

inversa da matriz de rigidez [C], e porque a inversa de uma matriz simétrica é também simétrica, a 

matriz [S] será também simétrica, o que implica que: 

 
𝑣21
𝐸2

=
𝑣12
𝐸1
;  
𝑣31
𝐸3

=
𝑣13
𝐸1
;  
𝑣32
𝐸3

=
𝑣23
𝐸2

 (2.5) 

 

 Da equação (2.4) e da equação (2.5), conclui-se que existem apenas nove constantes elásticas 

independentes que descrevem as propriedades materiais de cada lâmina: 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, 𝐺23, 𝐺13, 𝐺12, 𝑣12, 

𝑣13, 𝑣23. 

 

2.8 Teoria de Deformação de Corte de Primeira Ordem 

 A análise de placas em materiais compósitos é geralmente efetuada com base em dois tipos 

de teorias:  

 Teorias bidimensionais de lâmina única equivalente (ESL);  

 Teorias de elasticidade tridimensionais. 

As teorias de elasticidade tridimensional utilizam formulações tradicionais de elasticidade 

tridimensionais ou uma abordagem camada a camada (“layerwise”) [12]. No entanto, as teorias ESL 

continuam a ser as mais usadas para a análise do tipo de laminados fabricados neste trabalho, 

laminados finos e moderadamente espessos (razão entre o comprimento do laminado e a sua 

espessura superior a 20). 
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As teorias ESL mais conhecidas e utilizadas são a Teoria Clássica de Placas Laminadas 

(Classical Laminate Plate Theory” - CLPT), formulada por Kirchhoff em 1850, e a Teoria de Deformação 

de Corte de Primeira Ordem (First Shear Deformation Theory – FSDT), formulada por Mindlin em 1951.  

Os elementos que foram utilizados para a modelação numérica dos ensaios experimentais, 

realizados no presente trabalho, têm por base a Teoria de Deformação de Corte de Primeira Ordem.  

Ao contrário da teoria CLPT, na teoria FSDT as distorções de corte são contabilizadas nas 

relações tensão-deslocamento, o que permite obter uma previsão para as tensões de corte 

interlaminares. Esta é a principal vantagem da teoria FSDT relativamente à teoria CLPT e uma 

ilustração desta diferença pode ser observada na Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Comparação entre elemento deformado e não deformado: (a) para teoria CLPT (b) para 
teoria FSDT. 

  

O campo de deslocamentos na teoria FSDT é dado por [12]: 

 

  

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =  𝑢0(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧𝜙𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

 

(2.6) 

 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =  𝑣0(𝑥, 𝑦, 𝑡) + 𝑧𝜙𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

 

(2.7) 

 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =  𝑤0(𝑥, 𝑦, 𝑡) 

 

(2.8) 

 
𝜙𝑥 =

𝜕𝑢

𝜕𝑧
 

(2.9) 

 
𝜙𝑦 =

𝜕𝑣

𝜕𝑧
 

(2.10) 
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𝑢0, 𝑣0, 𝑤0, 𝜙𝑥 e 𝜙𝑦 representam funções a ser determinadas e são designadas por 

deslocamentos generalizados. 𝑢0, 𝑣0, 𝑤0 representam os deslocamentos de um ponto no plano 𝑧 = 0. 

𝜙𝑥 e 𝜙𝑦 representam as rotações de uma normal transversal relativamente aos eixos de y e x, 

respetivamente. 

As extensões para a teoria FSDT associadas ao campo de deslocamentos são as seguintes 

[12]: 

 
𝜀𝑥𝑥 = 

𝜕𝑢0
𝜕𝑥

+
1

2
(
𝜕𝑤0
𝜕𝑥

)
2

+ 𝑧
𝜕𝜙𝑥
𝜕𝑥

 

 

(2.11) 

 𝛾𝑥𝑦 = (
𝜕𝑢0
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣0
𝜕𝑥

+
𝜕𝑤0
𝜕𝑥

𝜕𝑤0
𝜕𝑦

) + 𝑧 (
𝜕𝜙0
𝜕𝑦

+
𝜕𝜙0
𝜕𝑥

) 

 

(2.12) 

 
𝜀𝑦𝑦 = 

𝜕𝑣0
𝜕𝑦

+
1

2
(
𝜕𝑤0
𝜕𝑦

)
2

+ 𝑧
𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑦
 

 

(2.13) 

 𝛾𝑥𝑧 =
𝜕𝑤0
𝜕𝑥

+ 𝜙𝑥 

 

(2.14) 

 𝛾𝑦𝑧 =
𝜕𝑤0
𝜕𝑦

+ 𝜙𝑦 

 

(2.15) 

 𝜀𝑧𝑧 = 0 

 

(2.16) 

 

De notar que para a teoria FSDT as extensões 𝜀𝑥𝑥, 𝜀𝑦𝑦 e 𝛾𝑥𝑦 são lineares ao longo da espessura 

do laminado, enquanto as extensões de corte transversais 𝛾𝑥𝑧 e 𝛾𝑦𝑧 são constantes na FSDT. 

Para poder calcular, através da teoria FSDT, as resultantes das tensões e as resultantes dos 

momentos quando um laminado é solicitado, é necessário saber as propriedades materiais de cada 

lâmina: 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3, 𝐺23, 𝐺13, 𝐺12, 𝑣12, 𝑣13, 𝑣23. Com estes valores e através das equações (2.1) a (2.5), 

calcula-se a matriz de rigidez [C] no referencial de cada lâmina. Com uma de matriz transformação de 

coordenadas [T] obtém-se o valor da matriz de rigidez no referencial global. Assim sendo. a matriz de 

rigidez no referencial global xyz, terá a designação de matriz [𝐶̅] e é obtida através das seguintes 

equações: 

 [𝐶̅] = [𝑇][𝐶][𝑇]𝑇  (2.17) 

 [𝑇] =

[
 
 
 
 
 
𝑐𝑜𝑠2 𝜃 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 0 0 0 − 𝑠𝑖𝑛 2𝜃
𝑠𝑖𝑛2 𝜃 𝑐𝑜𝑠2 𝜃 0 0 0 𝑠𝑖𝑛 2𝜃
0 0 1 0 0 0
0 0 0 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃 0
0 0 0 −𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 0

𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 0 0 0 𝑐𝑜𝑠2 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛2 𝜃]
 
 
 
 
 

 

 

(2.18) 
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Com as matrizes [𝐶̅] para cada lâmina, constrói-se a matriz [A] de rigidez de extensão, a matriz 

[B] de rigidez de acoplamento de flexão-extensão e a matriz [D] de rigidez de flexão, que relacionam 

as resultantes das tensões e o campo de extensões do laminado: 

 𝐴𝑖𝑗 =∑𝐶�̅�𝑗
𝑘(𝑧𝑘 − 𝑧𝑘−1)

𝑛

𝑘=1

 (2.19) 

Onde, (𝑧𝑘 − 𝑧𝑘−1) é a distância entre a lâmina k e a lâmina k-1. 

 𝐵𝑖𝑗 =∑𝐶�̅�𝑗
𝑘

𝑛

𝑘=1

(𝑧𝑘
2 − 𝑧𝑘−1

2)

2
 

 

(2.20) 

 𝐷𝑖𝑗 =∑𝐶�̅�𝑗
𝑘

𝑛

𝑘=1

(𝑧𝑘
3 − 𝑧𝑘−1

3)

3
 

 

(2.21) 

 

Para um empilhamento simétrico e equilibrado, ou seja, com um eixo de simetria e o número 

de lâminas com orientação +𝜃 e −𝜃 igual em cada um dos lados da simetria, é de esperar que as 

matrizes [A], [B] e [D] sejam simétricas. As resultantes das tensões e as resultantes dos momentos 

(quando não estão presentes efeitos térmicos ou piezoelétricos), estão relacionadas com os 

deslocamentos generalizados por: 

 {

𝑁𝑥𝑥
𝑁𝑦𝑦
𝑁𝑥𝑦

} = [

𝐴11 𝐴12 𝐴16
𝐴12 𝐴22 𝐴26
𝐴16 𝐴26 𝐴66

] +

{
  
 

  
 

𝜕𝑢0
𝜕𝑥

+
1

2
(
𝜕𝑤0
𝜕𝑥

)
2

𝜕𝑣0
𝜕𝑦

+
1

2
(
𝜕𝑤0
𝜕𝑦

)
2

𝜕𝑢0
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣0
𝜕𝑥

+
𝜕𝑤0
𝜕𝑥

𝜕𝑤0
𝜕𝑦 }

  
 

  
 

+ [

𝐵11 𝐵12 𝐵16
𝐵12 𝐵22 𝐵26
𝐵16 𝐵26 𝐵66

]

{
  
 

  
 

𝜕𝜙𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝜙𝑥
𝜕𝑦

+
𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑥 }
  
 

  
 

 

 

(2.22) 

 {

𝑀𝑥𝑥

𝑀𝑦𝑦

𝑀𝑥𝑦

} = [

𝐵11 𝐵12 𝐵16
𝐵12 𝐵22 𝐵26
𝐵16 𝐵26 𝐵66

] +

{
  
 

  
 

𝜕𝑢0
𝜕𝑥

+
1

2
(
𝜕𝑤0
𝜕𝑥

)
2

𝜕𝑣0
𝜕𝑦

+
1

2
(
𝜕𝑤0
𝜕𝑦

)
2

𝜕𝑢0
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣0
𝜕𝑥

+
𝜕𝑤0
𝜕𝑥

𝜕𝑤0
𝜕𝑦 }

  
 

  
 

+ [

𝐷11 𝐷12 𝐷16
𝐷12 𝐷22 𝐷26
𝐷16 𝐷26 𝐷66

]

{
  
 

  
 

𝜕𝜙𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝜙𝑥
𝜕𝑦

+
𝜕𝜙𝑦

𝜕𝑥 }
  
 

  
 

 

 

(2.23) 

 

2.9  Critérios de falha 

Neste subcapítulo apresentam-se os critérios de falha para os materiais compósitos reforçados 

com fibras que foram utilizados neste trabalho. Os valores de tensão máxima e extensão máxima aqui 

apresentados são valores absolutos e considera-se o sistema de eixos na Figura 2.11 para as equações 

descritas. 
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Figura 2.11. Sistema de eixos principais utilizado para equações dos critérios de falha [45]. 

 

2.9.1 Máxima tensão 

Sabendo as tensões nos eixos locais da lâmina (𝜎1, 𝜎2, 𝜏6), as funções que caracterizam este 

critério de falha podem ser escritas da seguinte forma [45]: 

 −(𝜎1
𝐶)𝑀𝐴𝑋 < 𝜎1 < (𝜎1

𝑇)𝑀𝐴𝑋  

 

(2.24) 

 −(𝜎2
𝐶)𝑀𝐴𝑋 < 𝜎2 < (𝜎2

𝑇)𝑀𝐴𝑋  

 

(2.25) 

 −(𝜏6 )𝑀𝐴𝑋 < 𝜏6 < (𝜏6 )𝑀𝐴𝑋  (2.26) 

onde 

(𝜎1
𝑇)𝑀𝐴𝑋  : tensão longitudinal máxima de tração da lâmina. 

(𝜎1
𝐶)𝑀𝐴𝑋  : tensão longitudinal máxima de compressão da lâmina. 

(𝜎2
𝑇)𝑀𝐴𝑋  : tensão transversal máxima de tração da lâmina. 

(𝜎2
𝐶)𝑀𝐴𝑋  : tensão transversal máxima de tração da lâmina. 

(𝜏6 )𝑀𝐴𝑋  : tensão de corte máxima da lâmina. 

De acordo com esta teoria de falha, a primeira lâmina falha (first ply failure) quando pelo menos 

um dos valores de tensão na lâmina (eixo local) é superior ao valor de tensão máxima nessa mesma 

direção.  

 

2.9.2 Máxima extensão 

Sabendo as extensões nos eixos locais da lâmina (𝜀1, 𝜀2, 𝛾12), as funções que caracterizam 

este critério de falha podem ser escritas da seguinte forma [45]: 

 −(𝜀1
𝐶)𝑀𝐴𝑋 < 𝜀1 < (𝜀1

𝑇)𝑀𝐴𝑋 

 

(2.27) 

 −(𝜀2
𝐶)𝑀𝐴𝑋 < 𝜀2 < (𝜀2

𝑇)𝑀𝐴𝑋  

 

(2.28) 

 −(𝛾6 )𝑀𝐴𝑋 < 𝛾6 < (𝛾6 )𝑀𝐴𝑋 (2.29) 
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onde 

(𝜀1
𝑇)𝑀𝐴𝑋  : extensão longitudinal máxima de tração da lâmina. 

(𝜀1
𝐶)𝑀𝐴𝑋  : extensão longitudinal máxima de compressão da lâmina. 

(𝜀2
𝑇)𝑀𝐴𝑋  : extensão transversal máxima de tração da lâmina. 

(𝜀2
𝐶)𝑀𝐴𝑋  : extensão transversal máxima de compressão da lâmina. 

(𝛾6 )𝑀𝐴𝑋  : extensão de corte máxima da lâmina. 

O critério de falha de máxima extensão apresenta resultados diferentes do critério de falha de 

máxima tensão, visto que as extensões locais na lâmina incluem o efeito de Poisson, o que por sua vez 

permite alguma interação entre os diferentes componentes de tensão [46]. 

 

2.9.3 Tsai-Hill 

Apresenta-se agora o critério de tensão máxima de falha de Tsai-Hill. O critério de Tsai-Hill é 

um dos mais importantes critérios de falha para análise de laminados e trata-se de uma adaptação do 

critério de Von-Misses: 

 (𝜎1 − 𝜎2)
2 + (𝜎2 − 𝜎3)

2 + (𝜎3 − 𝜎1)
2 = 2𝜎𝑌

 2 

 

(2.30) 

Para tensões no plano, 𝜎3 = 0: 

 
𝜎1
 2

𝜎𝑌
  2 +

𝜎2
 2

𝜎𝑌
  2 −

𝜎1𝜎2

𝜎𝑌
  2 = 1 

 

(2.31) 

 

Tendo em conta a anisotropia característica de um material compósito: 

 
𝜎1
 2

𝜎1𝑌
    2 +

𝜎2
 2

𝜎2𝑌
    2 −

𝜎1𝜎2

𝜎1𝑌
    2 −

𝜎1𝜎2

𝜎2𝑌
     2 +

𝜎1𝜎2

𝜎3𝑌
     2 +

𝜎12
    2

𝜎12𝑌
       2 = 1 (2.32) 

Considera-se agora que as tensões de cedência (𝜎𝑌) são as tensões máximas de tração e que 

o material compósito é transversalmente isotrópico, 𝜎2𝑌 = 𝜎3𝑌. Desta forma chegamos à expressão 

bidimensional reduzida do critério de falha de Tsai-Hill, onde a falha da lâmina ocorre se a seguinte 

condição é violada: 
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 [
𝜎1

(𝜎1
𝑇)𝑀𝐴𝑋

]

2

− [
𝜎1𝜎2

(𝜎1
𝑇)2

𝑀𝐴𝑋

] + [
𝜎2

(𝜎2
𝑇)𝑀𝐴𝑋

]

2

+ [
𝜏6

(𝜏6)𝑀𝐴𝑋
]
2

< 1 (2.33) 

 Ao contrário da teoria de máxima tensão e da teoria de máxima de extensão, a teoria de Tsai-

Hill considera as interações entre os três parâmetros de resistência. No entanto, esta teoria de tem 

como principal desvantagem o facto de não distinguir entre as tensões máximas de tração e de 

compressão. Devido a este facto, a teoria de Tsai-Hill pode subestimar bastante as tensões de falha da 

lâmina, visto que as tensões máximas de tração exibem geralmente valores bastante menores que as 

tensões máximas de compressão [46]. 

 

2.9.4 Tsai-Wu 

O critério de falha de Tsai-Wu é baseado na teoria de falha da energia total de deformação de 

Beltrami. De acordo com esta teoria, a falha de uma lâmina no caso bidimensional é verificada se a 

seguinte condição é violada [45]: 

 𝑓1𝜎1 + 𝑓11𝜎1
 2 + 𝑓2𝜎2 + 𝑓22 + 𝑓66𝜏6

 2 + 2𝑓12𝜎1𝜎2 < 1 (2.34) 

 

𝑓1, 𝑓2, 𝑓11, 𝑓22 e 𝑓66 são tensores que podem ser calculados a partir dos valores de tensão 

máxima (𝜎1
𝑇)𝑀𝐴𝑋, (𝜎1

𝐶)𝑀𝐴𝑋, (𝜎2
𝑇)𝑀𝐴𝑋, (𝜎2

𝐶)𝑀𝐴𝑋 e (𝜏6 )𝑀𝐴𝑋:  

 𝑓1 =
1

(𝜎1
𝑇)
𝑀𝐴𝑋

− 
1

(𝜎1
𝐶)𝑀𝐴𝑋

    (2.35) 

 𝑓11 =
1

(𝜎1
𝑇)𝑀𝐴𝑋 (𝜎1

𝐶)𝑀𝐴𝑋
 (2.36) 

 𝑓2 =
1

(𝜎2
𝑇)
𝑀𝐴𝑋

− 
1

(𝜎2
𝐶)𝑀𝐴𝑋

    (2.37) 

 𝑓22 =
1

(𝜎2
𝑇)𝑀𝐴𝑋 (𝜎2

𝐶)𝑀𝐴𝑋
 (2.38) 

 𝑓66 =
1

(𝜏6)𝑀𝐴𝑋
2 

(2.39) 

 

 𝑓12 é uma componente determinada experimentalmente e a sua formulação depende do tipo 

de ensaio experimental [45]. 
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 Assim, como na teoria de Tsai-Hill este critério de falha é expresso através de uma única 

equação. Por sua vez, ao contrário da teoria de Tsai-Hill este critério contabiliza a diferença de valores 

entre as tensões máximas de tração e de compressão. 

 

2.10  Otimização  

A fase de projeto constitui uma etapa fundamental para a conceção de um componente 

estrutural em material compósito. Anteriormente, o projeto destes componentes caracterizava-se por 

um processo de tentativa e erro, onde a melhoria e viabilidade do produto eram obtidas a um alto custo. 

Hoje em dia, existem diversos softwares que oferecem uma grande capacidade de cálculo tornando 

possível realizar simulações computacionais de laminados complexos, o que permite uma redução do 

custo de desenvolvimento e fabrico destes materiais. 

Nos problemas de otimização procura-se maximizar ou minimizar uma ou mais soluções que 

designamos por funções objetivo. Os algoritmos utilizados para resolver este tipo de problemas são 

designados por métodos de otimização e podem ser classificados em duas grandes classes: métodos 

determinísticos e métodos estocásticos.  

Um método de otimização é denominado por determinístico se, para o mesmo ponto inicial, 

obtemos as mesmas soluções após um determinado número de avaliações da função objetivo. Nesta 

classe de métodos encontramos os métodos com derivadas e os métodos que não necessitam do 

cálculo de derivadas. 

Por outro lado, na outra classe encontram-se os métodos estocásticos, onde o caráter aleatório 

de vários processos é simulado. Nestes métodos, a procura das soluções é realizada com base na 

escolha de vários números aleatórios [47]. A cada iteração, a solução analisada é diferente e nunca é 

executada a mesma sequência em duas iterações sucessivas pelo que neste tipo de métodos, para um 

mesmo ponto inicial, o algoritmo seguirá o seu próprio caminho e possivelmente retornará uma solução 

final diferente. Os métodos estocásticos mais utilizados recorrem a muitas avaliações da função 

objetivo e como consequência, são relativamente mais demorados que os métodos determinísticos. 

Alguns destes métodos são baseados em fenómenos encontrados em processos distintos que ocorrem 

na natureza, desde a evolução das espécies até o comportamento de alguns animais [49]: 

 Algoritmos genéticos (Holland, 1975); 

 Otimização de colónia de formigas (Dorigo & Gambardella, 1997); 

 Evolução diferencial (Neri & Tirronen, 2010); 

 Otimização de enxame de partículas (Kennedy, 2010).  

 

No problema de otimização deste trabalho foi utilizado um método determinístico baseado em 

otimização sem derivadas (Derivative Free Optimization - DFO), também conhecida por otimização de 

procura direta (Direct Search Optimization – DSO). O processo de otimização sem derivadas utilizado 
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está dividido em duas etapas. O search step cria os pontos para explorar o domínio da função objetivo 

e procura os mínimos locais. Estes pontos são depois analisados através do poll step que assegura a 

convergência do processo. Uma ilustração do algoritmo deste tipo de otimização encontra-se na Figura 

2.12. A otimização sem derivadas evoluiu muito nos últimos tempos e continua a ser um assunto atual 

na comunidade científica, apresentando vários métodos recentes (DMS 2011, GLODS 2015) e 

mostrando-se bastante eficaz na resolução de aplicações práticas na engenharia em geral. É um tipo 

de otimização bastante desafiante porque ao abdicar das derivadas de uma função que se pretende 

otimizar, perde-se bastante informação útil relativamente a mesma função. A importância desta classe 

de algoritmos advém da crescente necessidade de resolver problemas de otimização, definidos por 

funções para as quais não existem derivadas ou estas derivadas estão disponíveis a um custo bastante 

elevado. A complexidade crescente nos sistemas de computação e a abundância de códigos privados, 

são algumas das razões pelas quais a otimização sem derivadas é atualmente uma área de grande 

procura [50]. 

 

Figura 2.12. Exemplo de convergência utilizando otimização de procura direta (Direct Search 
Optimization) em uma função de Broyden [51]. 

 

Definido o método de otimização para resolver o problema, é necessário estabelecer 

explicitamente um conjunto de variáveis de projeto, a função objetivo a ser minimizada/maximizada e 

um conjunto de restrições. 

 

Variáveis de projeto 

As variáveis de projeto definem os parâmetros que devem ser modificados na análise do 

problema de otimização e podem ser discretas ou contínuas. O conjunto de variáveis de projeto pode 

ser definido por: 
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 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛) (2.40) 

Em particular, no problema de otimização de componentes estruturais em material compósito 

laminado, as variáveis de projeto mais comuns são [52]: 

 Espessura das lâminas; 

 Orientação das fibras; 

 Número de lâminas ou camadas; 

 Sequência de laminação;  

 Material das lâminas. 

 

 

Função objetivo 

A função objetivo é a função escalar do problema de otimização que se pretende minimizar ou 

maximizar. Quando temos mais do que um objetivo o problema é denominado por otimização 

multiobjetivo. Cada função objetivo depende das variáveis de projeto e tendo em conta a equação 

(2.40) pode ser representada por: 

 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛) (2.41) 

Nomeadamente, no problema de otimização de materiais compósitos laminados, podemos citar 

como exemplos de função objetivo [52]: 

 Peso; 

 Resistência; 

 Rigidez; 

 Custo. 

 

 

Restrições 

A maior parte dos problemas de otimização tenta reproduzir uma situação real de projeto. Para 

isso é imprescindível a consideração de restrições no problema, sendo algumas das mais comuns [52]: 

 Integridade do material (avaliada com algum critério de falha); 

 Valor máximo de deslocamento; 

 Material das lâminas; 

 Número de lâminas. 
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3 Procedimento experimental 

Neste capítulo são abordados e descritos os materiais, o processo de fabrico dos provetes e 

equipamentos usados nos ensaios. Além disso, são descritos os ensaios experimentais utilizados de 

modo a observar os deslocamentos dos provetes sujeitos a esforços de flexão-torção. 

 

3.1 Materiais e processo de fabrico dos provetes 

Este trabalho experimental tem como objetivo investigar os efeitos de diferentes distribuições 

de material e orientações das lâminas sobre o comportamento mecânico de provetes compósitos 

híbridos com reforços de fibra de carbono e fibra de vidro. Para além dos diferentes métodos de fabrico 

dos materiais compósitos híbridos, existe um conjunto de parâmetros relacionados com os seus 

constituintes que influenciam a sua qualidade final e assim o seu desempenho mecânico. Nas secções 

que se seguem, são caracterizados os constituintes dos compósitos bem como todos os procedimentos 

de fabrico usados. 

 

3.1.1 Materiais 

Os compósitos híbridos interlâmina foram fabricados utilizando os seguintes constituintes: 

(i) Matriz: resina epoxídica Sicomin® SR 1500, formulada por bisfenol A e bisfenol F [53], 

combinada com o agente endurecedor SD 2503, ambos os constituintes fornecidos pela 

empresa Sicomin (Marselha, França). A mistura destes constituintes resulta num sistema à 

prova de água, com boas propriedades mecânicas, excelente adesão e elevada resistência 

química. Estes constituintes são frequentemente usados em matrizes de componentes 

estruturais compósitos, na indústria naval e aeroespacial [54]. A relação da mistura, entre a 

resina de epóxido e o agente de cura, foi de 100:33 em termos de peso, tal como recomendado 

pelo fabricante [55]. 

(ii) Fibra de carbono: fita de tecido unidirecional fabricada pela Rebelco, com a referência 215 e 

uma gramagem de 225 𝑔/𝑚2. Esta fita foi produzida usando fibra de carbono de alta resistência 

mecânica (high strenght carbon fiber), com a referência T700S, fornecida pela empresa Toray 

(Tóquio, Japão). 

(iii) Fibra de vidro: fita de tecido unidirecional fabricada pela Rebelco, com a referência 12.600 e 

uma gramagem de 600 𝑔/𝑚2. As propriedades mecânicas da fibra de vidro E utilizada foram 

também fornecidas pela empresa Rebelco. 
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3.1.2 Características dos provetes híbridos 

Todos os provetes foram produzidos no Centro de Investigação da Academia da Força Aérea. 

Foram produzidos 9 tipologias de provetes retangulares: 5 provetes de 10 lâminas e 4 provetes de 4 

lâminas. As propriedades dos constituintes são apresentadas na Tabela 3.1. As propriedades da matriz 

foram obtidas a partir da ficha técnica do fabricante que se encontra na referência [55], com excepção 

do coeficiente de Poisson, que para efeitos de modelação numérica é frequentemente considerado 

como tendo o valor 0.3 [56]. Os valores dos coeficientes de Poisson da fibra de carbono e da fibra de 

vidro foram dados pelo fabricante Rebelco. 

Tabela 3.1. Propriedades dos constituintes usados no fabrico dos provetes híbridos. 

Matriz 

Tipo Resina epóxi SR 1500 + Catalisador SD 2503 

Módulo de elasticidade em tração 2,86 𝐺𝑃𝑎 

Tensão máxima 71 𝑀𝑃𝑎 

Densidade 1,00 𝑔/𝑐𝑚3 

Alongamento na rutura 4,7 % 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Fibra de carbono 

Tipo Carbono de alta resistência T700S 

Tecido Unidirecional 

Módulo de elasticidade em tração 230 𝐺𝑃𝑎 

Tensão máxima 4900 𝑀𝑃𝑎 

Densidade 1,80 𝑔/𝑐𝑚3 

Alongamento na rutura 2,1 % 

Coeficiente de Poisson 0,25 

Fibra de vidro 

Tipo Vidro E 12.600 

Tecido Unidirecional 

Módulo de elasticidade em tração 74 𝐺𝑃𝑎 

Tensão máxima 2500 𝑀𝑃𝑎 

Densidade 2,54 𝑔/𝑐𝑚3 

Alongamento na rutura 4,8 % 

Coeficiente de Poisson 0,3 

 

 Os compósitos híbridos interlaminares produzidos apresentam uma distribuição de material 

com as lâminas mais exteriores com reforço de fibra de carbono de alta resistência e as lâminas 

interiores com reforço de fibra de vidro E. A configuração de cada provete encontra-se descrita na 

Tabela 3.2, onde a fibra de carbono aparece na tabela como o material de abreviatura 𝐶 e a fibra de 

vidro como o material de abreviatura 𝑉. 
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Tabela 3.2. Distribuição de material e orientação das lâminas de cada provete. 

Provete Distribuição de material Orientação das lâminas 

P1 

𝐶/𝐶/𝐶/𝑉/𝑉/𝑉/𝑉/𝐶/𝐶/𝐶 

[03/902]𝑆 

P2 [02/902/0]𝑆 

P3 [04/90]𝑆 

P4 [02/903]𝑆 

P5 [0/90/0/902]𝑆 

P6 

𝐶/𝑉/𝑉/𝐶 

[0/90]𝑆 

P7 [90/0]𝑆 

P8 [(0/90)2] 

P9 [(90/0)2] 

 

Inicialmente foi medida a massa total das lâminas de carbono (𝑚𝑓𝑐) e a massa total das lâminas 

de vidro (𝑚𝑓𝑣) para cada laminado, usando uma balança digital em que o menor valor da escala é a 

grama. Depois da cura, cada um dos provetes foi também pesado nessa mesma balança (𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙). Os 

valores de massa registados encontram-se na Tabela 3.3. Cada uma das lâminas que foram utlizadas 

para fabricar os nove provetes foi cortada, a partir dos rolos de fita de cada uma das fibras, com as 

dimensões de 22 𝑐𝑚 x 10 𝑐𝑚. 

 

Tabela 3.3. Valores de massa registados para cada provete. 

Provete 𝑚𝑓𝑐 (g) 𝑚𝑓𝑣 (g) 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (g) 

P1 

30  53 114 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

10 27 49 
P7 

P8 

P9 

 

Com os valores de massa da Tabela 3.3, através das equações (3.1)-(3.4), foram deduzidos os 

valores de massa de matriz por provete (𝑚𝑚), volume total de fibra carbono por provete (𝑉𝑓𝑐), volume 

total de fibra de vidro por provete (𝑉𝑓𝑐), volume total de matriz por provete (𝑉𝑚) e fração volúmica de 

fibra de carbono (v𝑓𝑐), de fibra de vidro (v𝑓𝑣) e de matriz (v𝑚). Os valores calculados para as frações 

volúmicas v𝑓𝑐, v𝑓𝑣 e v𝑚 dos diferentes laminados encontram-se na Tabela 3.4. 
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 𝑚𝑚 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑚𝑓𝑐 −𝑚𝑓𝑣 

 

(3.1) 

 𝑉 =
𝑚

𝜌
 

 

(3.2) 

 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑓𝑐 + 𝑉𝑓𝑣 + 𝑉𝑚 

 

(3.3) 

 
v =

𝑉

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

(3.4) 

Tabela 3.4. Frações volúmicas de fibra de carbono (v𝑓𝑐), fibra de vidro (v𝑓𝑣) e matriz (v𝑚) em cada um 

dos provetes. 

Provetes v𝑓𝑐 v𝑓𝑣 v𝑚 

P1 

24,32% 30,45% 45,23% 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

19,72% 37,71% 42,57% 
P7 

P8 

P9 

 

 

3.1.3 Processo de fabrico dos provetes híbridos 

Todos os provetes foram produzidos usando a técnica de Laminagem Manual (Hand Lay-Up - 

HLU), um dos processos de fabrico de compósitos mais utilizado à escala mundial, pela sua 

versatilidade e simplicidade. Visto que todos os provetes produzidos são retangulares, não foi 

necessário um molde, pelo que o empilhamento foi feito numa mesa, no topo de uma chapa de alumínio 

de grandes dimensões, 2𝑚 x 1𝑚. 

1) Antes de iniciar o processo de HLU, foi feita a preparação da matriz, utilizando uma relação de 

mistura mássica de 100:33, entre a resina epóxi SR 1500 e o agente de cura SD 2503 

(catalisador), respetivamente. A resina epóxi SR1500 tem uma coloração amarela claro e por 

sua vez, o catalisador SD 2503 apresenta uma cor amarela bem mais escura. A mistura foi bem 

mexida até ficar com uma aparência completamente homogênea. 

2) De seguida, a chapa metálica onde foi feito o empilhamento foi limpa e aplicou-se o 

desmoldante em toda a superfície da chapa. 
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3) Cada lâmina de reforço, de fibra de carbono e de fibra de vidro, foi colocada manualmente 

sobre a chapa metálica e a resina, já misturada com o catalisador, foi vertida sobre cada lâmina, 

à medida que foi efetuado o empilhamento. Um rolete foi utilizado para uniformizar a quantidade 

de resina em cada lâmina, impregnar o material dos reforços, compactar o material e remover 

as bolhas de ar que poderiam ter permanecido no laminado (Figura 3.1). O controlo da 

quantidade de resina e a qualidade da impregnação foram feitos com o auxílio de uma pequena 

balança digital, assegurando que a massa de resina aplicada em cada lâmina de carbono e em 

cada lâmina de vidro era aproximadamente a mesma. 

 

Figura 3.1. Provetes no decorrer do processo de Hand Lay-Up. 

4) Após o empilhamento de todo o laminado impregnado com resina, procede-se à colocação do 

saco de vácuo. Primeiramente, foi colocada uma camada de peel ply porosa por cima do 

laminado, que tem um agente desmoldante e permite que o provete final seja facilmente 

separado de todo o material usado no processo de fabrico. De seguida, foi colocada uma folha 

de filme perfurado que controla a quantidade de resina que sai do laminado em conjunto com 

a pressão negativa do vácuo. Por cima do filme perfurado foi ainda colocada uma camada de 

filme absorvente, que tem como função absorver o excesso de resina do provete. Para finalizar 

foi colocada fita selante em redor da área de trabalho onde foram fabricados os laminados e foi 

posta uma camada de filme de vácuo por cima da camada de filme absorvente. Para fechar o 

saco, a camada de filme de vácuo foi colada à fita selante. Para finalizar o processo, foi 

realizado um pequeno corte no saco, para colocar a válvula da bomba de vácuo, que por sua 

vez tapou o corte feito. Utilizando uma bomba de vácuo, extrai-se o excesso de resina e o ar 

incorporado no laminado (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2. Extração do excesso de resina e do ar incorporado nos laminados após o processo de 
Hand Lay-Up. 
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5) Depois do processo de cura, à temperatura ambiente no saco de vácuo durante 24h, todos os 

provetes foram sujeitos a um processo de pós-cura a 60 °C durante 16 horas, tal como 

recomendado pelo fabricante da resina epóxi e do catalisador [55]. A pós-cura foi feita numa 

estufa com controlo eletrónico de temperatura e ventilador interno, para garantir uma 

distribuição uniforme do calor. 

6) Os provetes foram de seguida cortados conforme as dimensões especificadas de comprimento 

e largura (180 𝑚𝑚 x 80 𝑚𝑚), com o auxílio de um disco de corte diamantado. 

 

O Hand Lay-Up (HLU) é uma técnica bastante conhecida de construção de laminados e 

apresenta várias vantagens: baixo custo de equipamento, materiais relativamente baratos, flexibilidade 

na forma, tamanho e configuração dos laminados, elevadas frações volúmicas de fibra 

comparativamente à técnica de Spray Lay-Up, produção de compósitos com uma boa distribuição de 

resina contribuindo para uma elevada resistência à corrosão e no geral uma obtenção de laminados 

com boas propriedades físicas e mecânicas [57]. No entanto, este processo também apresenta 

algumas desvantagens: é uma técnica que apresenta alguns riscos para a saúde devido à distribuição 

manual da resina em cada lâmina, tem uma baixa taxa de produção em consequência dos tempos de 

cura à temperatura ambiente e a qualidade final do laminado depende bastante da perícia do 

trabalhador durante o seu fabrico. O HLU também apresenta limitações caso a tolerância dimensional 

do laminado final seja bastante rigorosa, visto que é bastante complicado controlar a espessura do 

compósito final durante o processo de fabrico [58]. 

 

3.1.4 Propriedades elásticas das lâminas 

3.1.4.1 TEORIA DA HOMOGENEIZAÇÃO 

Atualmente, um dos maiores desafios na modelação numérica de materiais compósitos é definir 

as propriedades elásticas das lâminas de um compósito a partir das propriedades do reforço e da 

matriz. Devido à sua heterogeneidade microscópica, os materiais compósitos evidenciam-se como 

sendo transversalmente isotrópicos, sendo portanto necessário identificar pelo menos 5 constantes 

elásticas independentes para poder caracterizar completamente o comportamento do compósito 

homogeneizado [59]. 

Existem vários métodos experimentais para definir as propriedades elásticas das lâminas de 

um compósito. Existem dois tipos de ensaios experimentais para caracterizar estas propriedades: 

ensaios mecânicos destrutivos como por exemplo, ensaio de corte interlaminar em três pontos (short-

beam) ou o ensaio de corte interlaminar por compressão e existem também ensaios de inspeção não-

destrutiva como o ultra-som e microscopia óptica e eletrónica de varredura [60]. No entanto, a 

determinação das propriedades elásticas através destes ensaios exige bastante tempo e um grande 

investimento a nível de materiais e equipamento. 
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Nas últimas décadas foram desenvolvidos vários métodos computacionais para poder estimar 

as propriedades elásticas das lâminas de um compósito. Essencialmente, existem duas categorias 

deste tipo de modelos numéricos que podem ser encontradas na literatura. Uma destas são os 

chamados modelos de fibras individuais, que dependem da discretização explícita de cada constituinte 

por meio de uma malha de elementos finitos correspondentes. Este método é bastante exigente 

computacionalmente e difícil de aplicar a domínios com geometrias muito complexas [61]. Como 

alternativa, existem os chamados modelos homogeneizados que representam o comportamento 

mecânico dos materiais compósitos sem incluir a geometria de cada fibra de forma explícita. Estes 

modelos são bastante mais eficientes computacionalmente, quando comparados com os modelos de 

fibras individuais [61]. 

A teoria da homogeneização funciona com base no princípio de que as heterogeneidades 

microestruturais têm dimensões características bastante inferiores às dimensões características dos 

laminados produzidos [62]. Se a distribuição das heterogeneidades no seio da matriz se apresenta de 

uma forma equitativa, então as heterogeneidades do compósito final podem ser geralmente 

aproximadas pela repetição periódica de uma célula unitária, o volume elementar representativo – VER 

(Representative Elementary Volume – RVE), que representa os detalhes microestruturais do laminado. 

A Figura 3.3 apresenta de forma esquemática um corpo 𝛹𝜀 de microestrutura periódica (heterogéneo), 

com propriedades elásticas 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝜀  substituído pelo processo de homogeneização por um corpo 

homogéneo 𝛹  com propriedades elásticas 𝐸𝑖𝑗𝑘𝑙
𝐻  [63]. 

 

Figura 3.3. Conceito de homogeneização [63]. 

 

Esta teoria assume portanto uma periodicidade infinita do meio heterogéneo, ou seja, assume 

que o volume representativo elementar com dimensão característica 𝑑  é infinitesimal quando 

comparado com a dimensão característica 𝐷  do domínio macroscópico, ou seja, 𝜀 =
𝑑

𝐷
 →  0 [63] (Figura 

3.4). 
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Figura 3.4. Representação esquemática de um padrão periódico infinito gerado pela repetição da 
célula de base unitária, Volume Elementar Representativo, nas três direções espaciais. 

 

3.1.4.2 MÉTODO NÚMERICO 

 De modo a determinar as propriedades elásticas das lâminas, utilizou-se o método numérico, 

desenvolvido por José Miranda Guedes e Noboru Kikuchi, do qual resultou o artigo “Preprocessing and 

postprocessing for materials based on the homogenization method with adaptive finite element 

methods” [64] e parte do livro “Computer Aided Innovation of New Materials” [65]. Este modelo é 

baseado na teoria da homogeneização tal como foi explicada ao longo deste subcapítulo. O programa 

utilizado foi o PREMAT/POSTMAT. O PREMAT é o pré-processador do programa e com base na teoria 

da homogeneização, gera as propriedades elásticas das lâminas do compósito a partir das 

propriedades do reforço e da matriz: módulos de elasticidade da fibra e da matriz (𝐸𝑓 , 𝐸𝑚), coeficientes 

de Poisson da fibra e da matriz e fração volúmica de fibra do compósito (vf). 

 O cálculo destas propriedades no PREMAT tem por base uma simplificação do arranjo 

ordenado das fibras em cada lâmina. Contudo, o trabalho desenvolvido por Coelho PG et al. [66] indica 

que, para efeitos práticos, a teoria da homogeneização pode ser aplicada a micro-estruturas com um 

fator de escala superior a 𝑛 = 6, com erros relativos baixos no cálculo das propriedades elásticas. O 

diâmetro da fibra de carbono T700S é de 7 μm e o diâmetro da fibra de vidro E 12.600 é de 17 μm 

(valores fornecidos pela Rebelco). Visto que as lâminas de fibra de carbono têm uma espessura de 

0,24 mm e as lâminas da fibra de vidro têm uma espessura 0,43 mm, o fator de escala vai ser bastante 

superior a 𝑛 = 6 para ambos os tipos de lâmina e portanto, consideram-se válidos os valores das 

propriedades elásticas obtidos no PREMAT. 

 

Figura 3.5. Cubo unitário com diferentes fatores de escala 𝑛 (entre 1 e 6) [66]. 
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O POSTMAT trata do pós-processamento do programa e permite também ver a malha que foi 

gerada para o Volume Elementar Representativo, como se pode observar na Figura 3.6. Para gerar a 

malha do Volume Elementar Representativo foram utilizados elementos hexaédricos de 8 nós. 

 

Figura 3.6. Malha do Volume Elementar Representativo gerada pelo POSTMAT. 

 

3.1.4.3 FABRICO DE PROVETES PARA DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DAS LÂMINAS 

Como já referido no subcapítulo 3.1.4.2, um dos parâmetros de entrada do PREMAT é a fração 

volúmica de fibra do compósito, pelo que para caracterizar as propriedades elásticas das lâminas de 

fibra de carbono e das lâminas de fibra de vidro, foi necessário produzir separadamente dois laminados, 

um deles tendo apenas fibra de carbono como reforço e o outro tendo apenas fibra de vidro como 

reforço. Ambos os provetes tinham uma orientação de lâminas de 0º. 

O fabrico de ambos os provetes foi realizado seguindo os mesmos passos descritos no 

subcapítulo 3.1.3. Mais uma vez, antes de se iniciar o hand lay-up de cada um destes laminados, foi 

medida a massa total das lâminas de carbono (𝑚𝑓𝑐) para o primeiro laminado e a massa total das 

lâminas de vidro (𝑚𝑓𝑣) para o segundo laminado, usando a mesma balança digital. Depois da cura, foi 

também registada a massa de cada um destes provetes (𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙).  

Tabela 3.5. Massa de reforço e dos laminados produzidos com cada um dos reforços. 

Provete 𝑚𝑓𝑐(𝑔) 𝑚𝑓𝑣(𝑔) 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑔) 

Fibra de carbono 50 - 77 

Fibra de vidro - 133 170 

 

Através das equações (3.1)-(3.4), foram calculadas as frações volúmicas de fibra de cada um 

dos provetes da Tabela 3.5. Os valores obtidos encontram-se na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6. Valores de fração volúmica de fibra dos provetes usados para determinação das 
propriedades das lâminas de fibra de carbono e de fibra de vidro. 

Provete v𝑓 

Fibra de carbono 0,5071 

Fibra de vidro 0,5860 
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3.1.4.4 RESULTADOS 

Usando os valores de módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson dados pela Tabela 3.1 e 

os valores de fração volúmica de fibra do provete de carbono e do provete de fibra de vidro dados pela 

Tabela 3.6, utilizou-se então o PREMAT para determinar as propriedades elásticas das lâminas de fibra 

de carbono e das lâminas de fibra de vidro. Estas propriedades podem ser consultadas na Tabela 3.7 

e serão necessárias para poder proceder à modelação numérica dos provetes híbridos. 

Tabela 3.7. Propriedades elásticas das lâminas de fibra de carbono e das lâminas de fibra de vidro 
obtidas a partir do PREMAT. 

Propriedades elásticas das lâminas de fibra de carbono 

𝐸11 [GPa] 117,840 

𝐸22 [GPa] 9,726 

𝑣12 0,27 

𝐺12 [GPa] 3,338 

𝐺23 [GPa] 2,402 

Propriedades elásticas das lâminas de fibra de vidro 

𝐸11 [GPa] 44,494 

𝐸22 [GPa] 11,338 

𝑣12 0,30 

𝐺12 [GPa] 3,894 

𝐺23 [GPa] 2,777 
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3.2 Ensaios experimentais 

3.2.1 Procedimento experimental 

O objetivo dos ensaios experimentais foi medir os deslocamentos verticais da placa em 

determinadas condições de carregamento, para posterior comparação dos valores experimentais com 

os dados obtidos nos métodos numéricos. 

 

Figura 3.7. Ensaio experimental com uma das extremidades relativamente ao comprimento 
encastrada. A vermelho encontra-se o ponto de aplicação da carga e de medição do deslocamento 

vertical. 

 

 

Figura 3.8. Ensaio experimental com uma das extremidades relativamente ao comprimento 
encastrada e uma das extremidades relativamente à largura também encastrada. A vermelho 

encontra-se o ponto de aplicação da carga e de medição do deslocamento vertical. 

 

Os provetes produzidos na Academia da Força Aérea (AFA) foram cortados na Base Aérea Nº 

6 com dimensões de comprimento e largura de aproximadamente 180 𝑚𝑚 x 80 𝑚𝑚. Foram realizados 

dois tipos de ensaios em cada provete: no primeiro ensaio foi encastrada uma das extremidades 

relativamente ao comprimento e no segundo ensaio foram encastradas, uma das extremidades 

relativamente ao comprimento e uma das extremidades relativamente à largura. Na Figura 3.7 e na 
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Figura 3.8, encontram-se ilustrados os dois ensaios experimentais realizados em cada provete, 

respetivamente. 

A largura dos provetes foi medida antes dos ensaios experimentais com o auxílio de um 

paquímetro digital, de modo a saber com exatidão o ponto de aplicação da carga. A largura foi registada 

nas extremidades do provete e a meio do provete e o valor desta dimensão foi calculado fazendo uma 

média aritmética destes valores. O valor médio registado para a largura de cada provete pode ser 

consultado na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8. Largura média de cada provete. 

Provete Largura 

P1 79.193 

P2 79.557 

P3 78.883 

P4 79.837 

P5 79.463 

P6 79.207 

P7 78.673 

P8 81.357 

P9 79.280 

 

A espessura de cada um dos provetes também foi estimada. Para tal, foram fabricados dois 

provetes, um com apenas fibra de carbono como reforço e o segundo com apenas fibra de vidro como 

reforço. A espessura foi medida em 6 pontos diferentes com um paquímetro digital. Os valores médios 

de espessura foram 1,92 𝑚𝑚 para o laminado de fibra de carbono e 3,44 𝑚𝑚 para o laminado de fibra 

de vidro. Tendo em conta que cada provete era composto por 8 lâminas, foram estimadas as 

espessuras das lâminas de carbono e das lâminas de vidro em cada laminado como tendo os valores 

de 0.24 𝑚𝑚 e 0.43 𝑚𝑚, respetivamente. Depois de medir a espessura de cada um dos nove provetes 

híbridos da mesma forma, verificou-se que esta aproximação tinha um erro máximo relativo de 1%, 

pelo que estes foram os valores de espessura das lâminas de carbono e das lâminas de vidro utilizados 

nos modelos computacionais apresentados no capítulo 4. 

 

3.2.2 Registo dos deslocamentos 

Os ensaios experimentais de flexão-torção decorreram na Universidade de Delft (Delft 

University of Technology), no Laboratório de Materiais e Estruturas Aeroespaciais. O equipamento 

utilizado para a realização dos ensaios de flexão-torção foi a máquina de ensaios eletromecânica da 

marca Zwick, com 20 kN de capacidade de carga (Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Máquina de ensaios mecânicos Zwick [67]. 

 

 A carga foi aplicada por meio de uma ponta semiesférica com um diâmetro de 15 𝑚𝑚 a uma 

velocidade de 2 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛. O deslocamento do provete foi medido através de extensómetro colocado 

na direção vertical do ponto de aplicação da carga. O extensómetro foi posto em contato com provete 

antes do ensaio experimental e mediu os deslocamentos com uma precisão de 5 µ𝑚 [67]. 

 Os dois ensaios experimentais encontram-se descritos no subcapítulo 3.2.1. O primeiro ensaio 

encontra-se ilustrado na Figura 3.7 e pode ser observado em pormenor na Figura 3.10. 

 

Na Tabela 3.9 encontram-se os resultados experimentais obtidos. Para os provetes P1 ao P5, 

constituídos por 10 lâminas, foram medidos os deslocamentos quando a força aplicada foi de 50 N. Do 

provete P6 ao provete P9 (constituídos por 4 lâminas) foram medidos os deslocamentos quando a força 

aplicada foi de 6 𝑁. 

 

Figura 3.10. (a) Montagem do primeiro ensaio experimental e (b) ensaio experimental durante a 
aplicação da carga (imagem à direita). 
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Tabela 3.9. Deslocamentos obtidos durante os ensaios experimentais com os provetes encastrados 
em um lado. 

Provetes Força aplicada [N] 
Deslocamento vertical no ponto de 

aplicação da força pontual [mm] 

P1 50 3.71 

P2 50 3.89 

P3 50 3.49 

P4 50 4.40 

P5 50 4.33 

P6 6 3.31 

P7 6 5.63 

P8 6 4.14 

P9 6 4.16 

  

Por sua vez, o segundo ensaio experimental encontra-se ilustrado na Figura 3.8 e pode ser 

visto com detalhe na Figura 3.11. 

 

 

Tabela 3.10. Deslocamentos obtidos durante os ensaios experimentais com os provetes encastrados 
em dois lados. 

Provetes Força aplicada [N] 
Deslocamento vertical no ponto de 

aplicação da força pontual [mm] 

P1 50 1.69 

P2 50 1.37 

P3 50 2.40 

P4 50 1.26 

P5 50 1.16 

P6 20 4.67 

P7 20 2.76 

P8 20 3.47 

P9 20 3.46 

  

 
Figura 3.11. (a) Montagem completa do segundo ensaio experimental e (b) ensaio experimental 

durante a aplicação da carga. 
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Os valores obtidos para os deslocamentos dos nove provetes no caso do segundo ensaio 

experimental encontram-se na Tabela 3.10. Também neste caso, do P1 ao P5 (provetes com 10 

lâminas) foi medido o deslocamento quando a força aplicada foi de 50 N. No entanto, do P6 ao P9 

(provetes com 4 lâminas), optou-se por medir o deslocamento para uma força de 20 N, devido à 

capacidade de carga da máquina. 
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4 Modelação numérica 

A maior parte das simulações computacionais prendem-se com a resolução de equações 

diferenciais parciais relativas a problemas de condições de fronteira. Um método numérico amplamente 

conhecido para resolver este tipo de problemas é o MEF - Método dos Elementos Finitos (FEM – Finite 

Element Method). No MEF, um domínio geométrico complexo é discretizado num conjunto de 

subdomínios (elementos) que estão conectados por nós. O conjunto de nós e elementos é designado 

por malha. A esta malha e todas as propriedades de domínio a ela associadas, constituem o modelo 

de elementos finitos [13]. 

Foi realizado um modelo numérico para caracterizar os ensaios experimentais realizados 

utilizando o programa ANSYS® Workbench. O maior desafio no modelo foi reproduzir as condições de 

fronteira e os carregamentos impostos aos provetes durante os ensaios experimentais, com a maior 

precisão possível e de forma a que os resultados fossem fiáveis. Será apresentado o desenvolvimento 

dos modelos numéricos desenvolvidos e os resultados obtidos. 

 

4.1 Introdução 

O ANSYS® Workbench é um programa que proporciona uma interface gráfica na qual vários 

tipos de simulações podem ser realizadas dentro do mesmo projeto. O projeto está organizado segundo 

várias etapas que permitem definir as propriedades dos materiais usados, alterar a geometria da 

estrutura, caracterizar o laminado, definir os parâmetros da malha e inserir as condições de fronteira e 

carregamento do sistema.  

Este programa apresenta várias vantagens relativamente ao ANSYS® APDL. O facto de cada 

etapa ser salva em extensões distintas, permite uma deteção fácil de erros que surjam no projeto e 

permite uma alteração completa de um módulo com pouca influência sobre o que já está feito nos 

módulos seguintes. Outra grande vantagem é a fácil criação de parâmetros de entrada e de parâmetros 

de saída em cada módulo do projeto, o que permite analisar vários casos de uma forma muito simples 

e sucinta.  

Os modelos de elementos finitos foram construídos no ANSYS® Workbench 15.0. O esquema 

de projeto dos modelos desenvolvidos encontra-se na Figura 4.1.  
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Figura 4.1. Esquema de projeto dos modelos construídos no ANSYS® Workbench. 

 

O projeto é composto por 3 módulos. No ACP (Pre), cada laminado é definido em termos de 

materiais, número de lâminas e orientação de cada lâmina. No módulo do Static Structural escolhe-se 

o tipo de elemento a ser usado no modelo, elabora-se a malha, impõem-se as condições de fronteira e 

o carregamento do ensaio experimental em questão e designam-se as soluções da análise pretendidas. 

Finalmente, no ACP (Post) faz-se o pós-processamento do modelo e apresentam-se os valores dos 

deslocamentos verticais no ponto de aplicação da carga. Na Figura 4.2 ilustra-se a árvore do projeto 

arquitetada dentro do módulo do Static Structural. 

 

Figura 4.2. Árvore de projeto do módulo Static Structural. 

 

As diferentes etapas a percorrer no ANSYS® Workbench para realizar a análise de laminados 

em material compósito encontram-se representadas na Figura 4.3. Ao longo deste subcapítulo será 

feita uma descrição de cada uma destas etapas. 
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Figura 4.3. Etapas a percorrer no programa ANSYS® Workbench para a construção de modelos de 

elementos finitos. 

 

4.2 Propriedades das lâminas e geometria 

Na primeira etapa deste projeto foram definidas as propriedades mecânicas das lâminas de 

fibra de carbono e de fibra de vidro através do módulo Engineering Data. Os valores definidos para as 

propriedades elásticas das lâminas podem ser consultados na Tabela 3.7. Os valores necessários para 

avaliar os critérios de falha (tensões máximas e extensões máximas) foram retirados da biblioteca de 

materiais compósitos do ANSYS® (Epoxy_Carbon_UD_230GPa e Epoxy_EGlass_UD). De seguida, foi 

construída a geometria de cada lâmina no módulo Geometry (Figura 4.4). As lâminas são retangulares 

e com um comprimento de 135 𝑚𝑚 e as dimensões de largura discutidas na Tabela 3.8. A espessura 

de cada lâmina só é definida numa etapa mais tardia, quando é feita a caracterização do laminado. 

 

Figura 4.4. Geometria de cada lâmina. 
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4.3 Definição do laminado 

A definição do laminado é feita usando um add-in do ANSYS® Workbench denominado por 

ANSYS® ACP (ANSYS Composite PrepPost) Este software é uma extensão do ANSYS® Mechanical e 

tem de ser instalado dentro do ANSYS® Workbench para poder ser utilizado [68]. 

 

Figura 4.5. Esquema do projeto no ANSYS Composite PrepPost (ACP-Pre). 

 

 O ANSYS® ACP está dividido em dois módulos: ACP-Pre e APC-Post. Com o ACP-Post é 

possível fazer pós-processamento da simulação numérica e tirar valores de deslocamentos, extensões, 

tensões ou critérios de falha em cada uma das lâminas. 

Por sua vez, o ACP-Pre é um pré-processador que permite caracterizar o laminado ao definir 

as características dos tecidos utilizados no fabrico dos laminados e as propriedades elásticas e 

orientação de cada uma das lâminas. Na Figura 4.5 encontra-se o projeto do laminado desenvolvido 

neste ambiente. 

 Inicialmente, definiu-se o tipo de tecido e as propriedades das lâminas de fibra de carbono e 

de fibra de vidro. O laminado foi caracterizado com o material e a orientação das lâminas dados na 

Tabela 3.1. Nesta etapa, é também possível obter uma representação gráfica de cada um dos 

laminados. A título de exemplo, para o provete P1, com distribuição de material [𝐶3/𝑉2]𝑆 e orientação 

das lâminas [03/902]𝑆, esta representação é dada pela Figura 4.6. 
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Figura 4.6. Caracterização do laminado para o provete P1 no ANSYS® ACP-Pre. 

  

Dentro do ACP-Pre foram também definidos como parâmetros o número de lâminas e a 

orientação e material de cada uma das lâminas para poder analisar os resultados de forma mais 

simples. 

 

4.4 Tipo de elementos escolhidos 

Dado que os objetos do presente estudo são placas com espessura reduzida quando 

comparada com o seu comprimento e largura, foram utilizados neste modelo numérico elementos do 

tipo casca. Dos vários tipos de elementos casca que poderiam ser usados optou-se por usar os 

elementos SHELL181 e SHELL281. Este tipo de elementos é frequentemente usado na análise de 

placas finas e placas moderadamente espessas [69]. As placas em material compósito laminado são 

consideradas finas ou moderadamente espessas sempre que a razão entre o comprimento do laminado 

e a sua espessura é superior a 20. Os elementos casca quando usados neste tipo de estrutura permitem 

uma maior simplificação dos cálculos computacionais quando comparados com os elementos sólidos 

(SOLID), sem comprometerem a qualidade dos resultados obtidos. Na Tabela 4.1, ilustra-se uma 

comparação entre os elementos de casca SHELL181 e SHELL281. 

Tabela 4.1. Descrição e representação gráfica dos elementos casca SHELL181 e SHELL281 [69] 
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Os elementos SHELL 181 e SHELL281 são elementos para deformações lineares, de grande 

rotação e/ou grandes aplicações não-lineares, sendo que a mudança na espessura da casca é 

contabilizada nos casos de análises não-lineares [69]. A formulação destes elementos baseia-se em 

deformações logarítmicas e medidas de tensão verdadeira e a cinemática do elemento permite tensões 

de membrana finitas. 

 Estes elementos podem ser usado para a análise de compósitos laminados. A sua precisão na 

análise de modelos de compósitos laminados é baseada na teoria FSDT (first-order shear-deformation 

theory), também conhecida por teoria de casca de Mindlin-Reissner (subcapítulo 2.8). 

O elemento SHELL181 possui 4 nós e o elemento SHELL281 possui 8 nós. Cada um destes 

nós do elemento permite 6 graus de liberdade: 3 translações (em x, y e z) e 3 rotações (em x, y e z). A 

geometria e os locais dos nós para cada um destes elementos podem ser observados na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Geometria e locais de nós para: (a) elemento SHELL181 e (b) elemento SHELL281 

 

 Analisando o número de nós dos elementos SHELL181 e SHELL281 é de esperar que para 

malhas com o mesmo número de elementos, os resultados sejam mais precisos utilizando os elementos 

SHELL281. 

 

4.5 Definição da malha e estudos de convergência 

O tamanho dos elementos é uma característica muito importante na precisão e convergência 

dos resultados. 

A definição da malha foi realizada no módulo Static Structural, numa interface que permite com 

facilidade testar diferentes tipos de malha para a realização de estudos de convergência. Os estudos 

de convergência têm como propósito avaliar a influência do número de elementos da malha no valor 

de um determinado resultado, escolhido como o parâmetro de estudo. No presente estudo de 

convergência foi selecionado como parâmetro de análise o deslocamento máximo que ocorre na placa, 

quando sujeita a determinadas condições de carregamento (dependendo do ensaio experimental). 
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Em qualquer estudo de convergência, o aumento do número de elementos exige um maior 

esforço computacional, pelo que é necessário encontrar um equilíbrio entre a convergência do 

parâmetro em estudo e o número de cálculos na simulação numérica. O extensómetro utilizado nos 

ensaios experimentais registou os resultados dos deslocamentos até à centésima de milímetro, pelo 

que o critério de convergência para os modelos numéricos em questão foi definido para deslocamentos 

até esta ordem de grandeza. 

Os estudos de convergência foram realizados para as simulações numéricas de ambos os 

ensaios experimentais utilizando os elementos escolhidos previamente: SHELL181 e SHELL281. Logo 

ao todo, foi necessário realizar quatro estudos de convergência, dois para cada ensaio experimental 

utilizando os dois tipos de elementos. Estes estudos de convergência podem ser observados da Tabela 

4.2 à Tabela 4.5. Em todos os estudos de convergência realizados foi utilizada a seguinte equação para 

calcular a diferença percentual entre os diferentes resultados: 

Δ =
𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑁 − 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑁−1

𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑚á𝑥𝑁
 × 100 

Tabela 4.2. Estudo de convergência na simulação de ensaio experimental com um lado encastrado, 
usando elementos SHELL181. 

Número de elementos Deslocamento máximo [mm]  Δ % 

9 3,25 - 

54 3,61 9,97 

198 3,64 0,82 

792 3,65 0,27 

2982 3,66 0,27 

12070 3,66 0 

 

Tabela 4.3. Estudo de convergência na simulação de ensaio experimental com um lado encastrado, 
usando elementos SHELL281. 

Número de elementos Deslocamento máximo [mm]  Δ % 

9 3,63 - 

54 3,66 0,82 

198 3,66 0 

 

Tabela 4.4. Estudo de convergência na simulação de ensaio experimental com dois lados 
encastrados, usando elementos SHELL181. 

Número de elementos Deslocamento máximo [mm]  Δ % 

15 1,52 - 

84 1,66 8,43 

180 1,67 0,60 

684 1,68 0,60 

2346 1,68 0 
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Tabela 4.5. Estudo de convergência na simulação de ensaio experimental com dois lados 
encastrados, usando elementos SHELL281. 

Número de elementos Deslocamento máximo [mm]  Δ % 

15 1,64 - 

84 1,68 2,38 

180 1,68 0 

  

Tendo em conta que o critério de convergência foi estabelecido para iguais valores nos 

deslocamentos máximos até à centésima de milímetro, sumarizam-se na Tabela 4.6 os resultados dos 

quatro estudos de convergência efetuados para o provete P1. 

Tabela 4.6. Número de elementos das malhas com soluções convergidas nos modelos desenvolvidos 

no ANSYS® Workbench. 

MEF Tipo de elemento Nº de elementos da solução convergida do modelo 

1 lado encastrado SHELL181 2982 

1 lado encastrado SHELL281 54 

2 lados encastrados SHELL181 684 

2 lados encastrados SHELL281 84 

 

 Após uma análise da Tabela 4.6, confirma-se que a solução convergida do modelo utilizando 

elementos SHELL281 necessita de uma malha com muito menos elementos quando comparada com 

a solução convergida do modelo utilizando elementos SHELL181. Este fenómeno é facilmente 

explicado devido ao facto de o elemento SHELL281 (com 8 nós) apresentar uma formulação quadrática 

e o elemento SHELL181 (com 4 nós) apresentar apenas uma formulação linear (ilustração na Figura 

4.7).  

 A malha elaborada em cada um dos modelos numéricos foi parametrizada para que na zona 

onde é aplicada a carga e onde consequentemente existem maiores deslocamentos, haja um maior 

número de elementos. Este refinamento da malha na zona de maior interesse, leva a uma maior 

precisão dos resultados obtidos para os deslocamentos nesta zona. Na Figura 4.8 ilustra-se este 

refinamento de malha na solução convergida do modelo do ensaio experimental com um lado 

encastrado, composta por 2982 elementos SHELL181. 
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Figura 4.8. Malha definida para modelo numérico de ensaio experimental com um lado encastrado 
utilizando elementos SHELL181 (2982 elementos). 

 

4.6 Condições de fronteira e carregamento 

 Nesta etapa foram definidas as condições de fronteira e o carregamento para ambos os 

modelos numéricos desenvolvidos no ANSYS® Workbench. Dependendo do ensaio experimental e do 

número de lâminas tiveram que ser definidas diferentes condições de fronteira e diferentes valores do 

módulo da força aplicada em cada provete, para simular as condições dos ensaios experimentais 

descritos no subcapítulo 3.2. Na Tabela 4.7, sumariza-se as condições de fronteira e o carregamento 

para os modelos de elementos finitos desenvolvidos. 

Tabela 4.7. Valor do módulo da força aplicada em cada um dos 9 provetes, nos dois ensaios 
experimentais realizados. 

Ensaio experimental Provetes Módulo da força aplicada [N] 

Encastramento de 1 lado 
P1, P2, P3, P4, P5 50 

P6, P7, P8, P9 6 

Encastramento de 2 lados 
P1, P2, P3, P4, P5 50 

P6, P7, P8, P9 20 

 

 Na Figura 4.9, como exemplo, ilustra-se as condições de fronteira e carregamento para o 

provete P1 no ensaio experimental com um lado encastrado. O encastramento encontra-se 

representado nesta figura com a etiqueta A (de cor roxa) e a força aplicada está representada com a 

etiqueta B (de cor vermelha). 
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Figura 4.9. Condições de fronteira e carregamento no ensaio experimental com 1 lado encastrado. 

 

 

4.7 Pós-processamento 

Ao todo foram elaborados 2 modelos numéricos no ANSYS® Workbench: um dos modelos 

para simular o ensaio experimental com um dos lados do provete encastrado (Figura 3.7) e outro 

modelo para reproduzir o ensaio experimental com um dois lados do provete encastrados (Figura 3.8). 

Em ambos os modelos numéricos, foram criados vários parâmetros de entrada: largura do provete, 

módulo da força aplicada, número de lâminas, orientação de cada lâmina e material de cada lâmina. 

Com estes parâmetros foi possível implementar uma Table of Design Points, e analisar os 9 provetes 

testados em cada ensaio experimental com apenas um modelo numérico.  

 Para poder analisar os resultados para os 9 provetes de forma mais eficiente foram também 

estabelecidos como parâmetros de saída na Table of Design Points o valor do deslocamento vertical 

no ponto de aplicação da força e os valores retornados pelos critérios de falha de Máxima Tensão, 

Máxima Extensão, Tsai-Hill e Tsai-Wu no final de cada análise. Os valores obtidos nestes critérios de 

falha serão discutidos no capítulo. Os resultados das análises estáticas estruturais de cada um dos 

modelos, utilizando as malhas resultantes dos estudos de convergência podem ser consultados na 

Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8. Resultados obtidos nos modelos de elementos finitos desenvolvidos no 

ANSYS® Workbench. 

MEF Provete Carregamento [N] Deslocamento vertical [mm] 

1 lado 
encastrado 

P1 50 N 3,21 

P2 50 N 3,61 

P3 50 N 3,16 

P4 50 N 3,61 

P5 50 N 4,01 

P6 6 N 5,35 

P7 6 N 17,29 

P8 6 N 8,57 

P9 6 N 9,00 

2 lados 
encastrados 

P1 50 N 1,45 

P2 50 N 0,92 

P3 50 N 1,74 

P4 50 N 0,90 

P5 50 N 0,77 

P6 20 N 6,74 

P7 20 N 2,89 

P8 20 N 4,25 

P9 20 N 4,36 

 

 Os resultados obtidos no ANSYS® Workbench serão discutidos no capítulo 5. Na Figura 4.10. 

encontra-se a ilustração da solução obtida para a deslocamento total das lâminas do provete P1 com 

um lado encastrado, utilizando uma malha com um total de 2982 elementos. 

 

 

Figura 4.10. Deslocamentos totais de placa com 1 lado encastrado, utilizando a malha que resultou 
dos estudos de convergência com elementos SHELL181. 
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5 Apresentação, comparação e análise 

de resultados 

Neste capítulo, apresentam-se e comparam-se os resultados dos deslocamentos de cada 

provete, entre os ensaios experimentais e os modelos de elementos finitos desenvolvidos no 

ANSYS® Workbench. Na segunda parte, analisam-se estes resultados. 

 

5.1 Apresentação e comparação de resultados 

Comparam-se agora os resultados obtidos experimentalmente com os resultados obtidos no 

modelo desenvolvido em ANSYS® Workbench. Os resultados são comparados em termos percentuais 

na Tabela 5.1. A diferença percentual (Δ) foi calculada através da equação Tabela 5.1: 

 Δ = |
𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐴𝑁𝑆𝑌𝑆 𝑊𝐵

𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
|  × 100 (5.1) 

Tabela 5.1. Diferença relativa (Δ) entre deslocamentos verticais no ponto de aplicação da força 

obtidos experimentalmente e numericamente utilizando o ANSYS® Workbench. 

Tipo de ensaio Provete Carregamento [N] 
Deslocamento 

experimental [mm] 

Deslocamento 

ANSYS® WB [mm] 
Δ % 

1 lado 
encastrado 

P1 50 N 3,71 3,21 13,53 

P2 50 N 3,89 3,61 7,08 

P3 50 N 3,49 3,16 9,55 

P4 50 N 4,40 3,61 18,01 

P5 50 N 4,33 4,01 7,45 

P6 6 N 3,31 5,35 61,75 

P7 6 N 5,63 17,29 207,14 

P8 6 N 4,14 8,57 107,06 

P9 6 N 4,16 9,00 116,41 

2 lados 
encastrados 

P1 50 N 1,69 1,45 14,36 

P2 50 N 1,37 0,92 32,97 

P3 50 N 2,40 1,74 27,31 

P4 50 N 1,26 0,90 28,40 

P5 50 N 1,16 0,77 33,41 

P6 20 N 4,67 6,74 44,26 

P7 20 N 2,76 2,89 4,69 

P8 20 N 3,47 4,25 22,43 

P9 20 N 3,46 4,36 26,04 
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Como é possível observar na Tabela 5.1 o maior erro relativo entre os resultados experimentais 

e os resultados obtidos experimentalmente, ocorre para os provetes de 4 lâminas (P6, P7, P8 e P9), 

que foram sujeitos a uma força de 6 N no ensaio experimental com 1 lado encastrado. Os valores das 

forças aplicadas nestes provetes (6 N) são bastante pequenos quando comparados com a capacidade 

de carga de 20 kN, da máquina eletromecânica utilizada para realizar os ensaios experimentais.  

Na altura da realização dos ensaios experimentais nos provetes de 4 lâminas, tinha-se 

conhecimento que ao operar a máquina com valores de força inferiores a 50 N poderia dar origem a 

que os valores de deslocamento registados pelo extensómetro fossem inferiores ao que era previsto, 

devido à pouca sensibilidade da máquina de ensaios para valores de força tão pequenos.  

Para contabilizar o dano sofrido nas lâminas durante os ensaios experimentais foram criados 

parâmetros de saída para prever os valores dos seguintes critérios de falha: Máxima Tensão, Máxima 

Extensão, Tsai-Hill e Tsai-Wu. Pretendia-se que nenhum destes critérios retornasse um valor superior 

a 0.95, visto que teoricamente de acordo com estes critérios de falha começam a ocorrer falhas nas 

lâminas dos provetes para valores iguais ou superiores a 1. 

Foi realizado um processo iterativo para os provetes de 4 lâminas e estabeleceu-se o uso de 

uma força de 6 N para o carregamento destes provetes. Os valores dos critérios de falha para o primeiro 

ensaio experimental podem ser consultados na Tabela 5.2, considerando-se uma força aplicada de 50N 

para os provetes de 10 lâminas e de 6N para os provetes de 4 lâminas.  

Analisando-se os valores apresentados na Tabela 5.2 para os critérios de falha verifica-se que o 

maior valor é de 0,94154 (menor que 1), logo teoricamente não ocorre falha nas lâminas dos provetes 

do primeiro ensaio experimental. 

 

Tabela 5.2. Valores de critérios de falha calculados no modelo de elementos finitos do primeiro ensaio 
experimental (1 lado encastrado). 

Provete Carregamento [N] Tsai-Wu Tsai-Hill Máxima Tensão Máxima Extensão 

P1 50 0,20836 0,22453 0,21550 0,27099 

P2 50 0,23694 0,23391 0,23354 0,31680 

P3 50 0,26781 0,28538 0,27806 0,35461 

P4 50 0,23687 0,23402 0,23367 0,31680 

P5 50 0,32280 0,32013 0,31982 0,43245 

P6 6 0,15259 0,15400 0,15402 0,14333 

P7 6 0,70092 0,70425 0,70428 0,94154 

P8 6 0,23763 0,23763 0,23720 0,11963 

P9 6 0,49838 0,49678 0,49652 0,66903 

 

 Devido aos valores de erro relativo que se verificaram entre os deslocamentos dos ensaios 

experimentais e os deslocamentos obtidos com os modelos de elementos finitos, nos provetes de 4 

lâminas para o ensaio experimental com um lado encastrado, foi decidido empregar um valor de 20 N 
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força nestes mesmos provetes no ensaio experimental com 2 lados encastrados. Os valores de erro 

relativo máximo foram compilados na Tabela 5.3. Analisando esta tabela, conclui-se que o valor de 

força estabelecido para o carregamento do provete tem influência no erro relativo entre os valores 

experimentais e os valores computacionais. 

Tabela 5.3. Valores de diferença relativa máxima obtidos em cada um dos ensaios experimentais 

Tipo de 
ensaio 

Número de lâminas 
do provete 

Carregamento [N] 𝛥𝑚á𝑥 % 

1 lado 
encastrado 

10 50 N 18,01 

4 6 N 207,14 

2 lados 
encastrados 

10 50 N 33,41 

4 20 N 44,26 

 

 Os valores de critério de falha obtidos a partir do modelo de elementos finitos do segundo 

ensaio experimental (2 lados encastrados) podem ser consultados na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4. Valores de critérios de falha calculados no modelo de elementos finitos do segundo ensaio 
experimental (2 lados encastrados). 

Provete Carregamento [N] Tsai-Wu Tsai-Hill Máxima Tensão Máxima Extensão 

P1 50 0,54238 0,54366 0,54367 0,72982 

P2 50 0,33581 0,33610 0,33611 0,45164 

P3 50 0,66188 0,66365 0,66366 0,89070 

P4 50 0,33166 0,33193 0,33194 0,44605 

P5 50 0,28292 0,28282 0,28282 0,38035 

P6 20 1,08555 1,08710 1,08709 1,46023 

P7 20 0,35023 0,34991 0,34988 0,40617 

P8 20 0,92564 0,92475 0,92471 1,24414 

P9 20 0,47005 0,46990 0,46988 0,38216 

 

No ensaio experimental com 2 lados encastrados, os provetes de 4 lâminas foram sujeitos a 

uma força de 20 N, ao invés da força de 6 N no ensaio experimental com 1 lado encastrado, para 

diminuir o erro relativo entre os resultados experimentais e os resultados computacionais, como é 

possível observar na Tabela 5.1. 

Os valores obtidos para os critérios de falha considerando o segundo ensaio experimental 

(Tabela 5.4) mostram que os provetes de 4 lâminas encastrados em 2 lados possivelmente sofreram 

falha de algumas lâminas. No entanto, verificou-se que a falha não foi catastrófica. Algumas das lâminas 

provavelmente sofreram falha (first ply load), mas o compósito poderia ter suportado maiores valores 

de carga até que todas as lâminas falhassem (last ply failure). 
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5.2 Análise de resultados 

Para poder avaliar com rigor se o modelo de elementos finitos desenvolvido efetua uma 

previsão correta dos ensaios experimentais, os valores dos deslocamentos obtidos em cada um destes 

métodos foram organizados por ordem crescente, dependendo do tipo de ensaio experimental e do 

valor da força aplicada, Tabela 5.5. 

Tabela 5.5. Valores dos deslocamentos obtidos em cada um dos métodos, por ordem crescente e em 
função do tipo de ensaio experimental e do valor da força aplicada. 

Tipo de 
ensaio 

Carregamento 
[N] 

Deslocamento 
experimental [mm] 

Provete 
Deslocamento 

ANSYS® WB [mm] 
Provete 

1 lado 
encastrado 

50 N 3,49 P3 3,16 P3 

50 N 3,71 P1 3,21 P1 

50 N 3,89 P2 3,61 P2 

50 N 4,33 P5 3,61 P4 

50 N 4,4 P4 4,01 P5 

1 lado 
encastrado 

6 N 3,31 P6 5,35 P6 

6 N 4,14 P8 8,57 P8 

6 N 4,16 P9 9,00 P9 

6 N 5,63 P7 17,29 P7 

2 lados 
encastrados 

50 N 1,16 P5 0,77 P5 

50 N 1,26 P4 0,90 P4 

50 N 1,37 P2 0,92 P2 

50 N 1,69 P1 1,45 P1 

50 N 2,4 P3 1,74 P3 

2 lados 
encastrados 

20 N 2,76 P7 2,89 P7 

20 N 3,46 P9 4,25 P8 

20 N 3,47 P8 4,36 P9 

20 N 4,67 P6 6,74 P6 

 

Ao organizar-se os valores de deslocamento por ordem crescente para cada tipo de ensaio 

experimental e por valores de força aplicada, é possível avaliar a previsão do modelo de elementos 

finitos desenvolvido no ANSYS® Workbench em relação aos valores obtidos nos ensaios 

experimentais. Ao fazer esta análise, conclui-se que o modelo computacional desenvolvido consegue 

prever com um alto grau de exatidão o comportamento mecânico de compósitos híbridos laminados. 

As únicas duas exceções ocorrem entre os provetes P4 e P5 no ensaio experimental com um lado 

encastrado e entre os provetes P8 e P9 no ensaio experimental com 2 lados encastrados e este 

fenómeno pode ser explicado pelo facto da diferença de valores de deslocamento registados nos 

ensaios experimentais de apenas 0,07 mm e do ponto de medição do deslocamento poder estar 

desviado relativamente ao ponto de aplicação da força uma vez que este deslocamento é medido 

experimentalmente por um extensómetro mecânico. 
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Figura 5.1. Ilustração dos ensaios experimentais realizados com sistema de eixos representativo da 
orientação das lâminas. (i) 1 lado encastrado; (ii) 2 lados encastrados. 

 

 

Figura 5.2. Gráfico Força-Deslocamento do ensaio experimental com um lado encastrado. 

 

 

Figura 5.3. Gráfico Força-Deslocamento do ensaio experimental com dois lados encastrados. 
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Tabela 5.6. Número de lâminas, distribuição material e orientação das lâminas para cada provete. 

Provete Número de lâminas Distribuição material Orientação das lâminas 

P1 

10 [𝐶3/𝑉2]𝑆 

[03/902]𝑆 

P2 [02/902/0]𝑆 

P3 [04/90]𝑆 

P4 [02/903]𝑆 

P5 [0/90/0/902]𝑆 

P6 

4 [𝐶/𝑉]𝑆 

[0/90]𝑆 

P7 [90/0]𝑆 

P8 [(0/90)2] 

P9 [(90/0)2] 

 

Na Figura 5.2 e na Figura 5.3, encontram-se os gráficos de Força-Deslocamento obtidos 

durante os ensaios experimentais, que por sua vez, estão esquematizados na Figura 5.1. Todos os 

provetes de 10 lâminas e todos os provetes de 4 lâminas têm a mesma distribuição material. Com os 

dados da Tabela 5.6, analisam-se agora os gráficos Força-Deslocamento em função da orientação das 

lâminas, primeiro para os provetes de 10 lâminas e depois para os provetes de 4 lâminas. 

A Figura 5.2 mostra que dentro dos provetes de 10 lâminas e para um igual valor de força 

aplicada no ensaio experimental com um lado encastrado, o provete P3 é o que sofre menos 

deslocamentos e os provetes P4 e P5 são os que mais se deformam. Analisando agora a Figura 5.3, 

verifica-se que ocorre precisamente o contrário, os provetes P4 e P5 são os que que têm maiores 

valores de deslocamento e o provete P3 é o que apresenta menor deformação. Como se pode ver na 

Tabela 5.6, o provete P3 é o que apresenta maior número de lâminas a 0º e os provetes P4 e P5 são 

os que apresentam maior número de lâminas a 90º. Esta diferença entre deslocamentos nos diferentes 

ensaios, para provetes com maior número de lâminas a 0º ou a 90º, ocorre também para os provetes 

P1 e P2. 

Em suma, observa-se assim que no ensaio experimental com um lado encastrado (Figura 5.1 

(i)), as fibras mais solicitadas encontram-se a 0º. Por outro lado, constata-se que no ensaio 

experimental com dois lados encastrados (Figura 5.1 (i)), as fibras mais solicitadas estão orientadas a 

90º, uma vez que a distância da aplicação da força ao encastramento é menor. 

Ao analisar-se os gráficos de Deslocamento-Força para os provetes de 4 lâminas, verifica-se 

que o comportamento mecânico dos laminados também é influenciado pela posição de cada uma das 

lâminas. Ao sujeitar laminados mais finos a este tipo de carregamento, evidencia-se que as lâminas 

superior e inferior são as mais solicitadas. Quanto mais “fino” for o laminado, ou seja, quanto maior for 

razão entre o comprimento do laminado e a sua espessura, (𝑎/ℎ ), mais influência tem a posição das 

lâminas nos deslocamentos deste laminado. 

Todos os provetes de 4 lâminas apresentarem duas lâminas a 0º e duas lâminas a 90º. Apesar 

disto, no caso do ensaio experimental com um lado encastrado (gráfico na Figura 5.2), onde as lâminas 
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a 0º são mais solicitadas, o provete P6 é o que tem menores deslocamentos e o provete P7 é o que 

apresenta maiores deslocamentos, para um mesmo valor de força aplicada. Por oposição, para o 

gráfico do ensaio experimental com dois lados encastrados (Figura 5.3) já vimos que as lâminas 

orientadas a 90º são as mais solicitadas e portanto, o provete P6 que tem as lâminas exteriores 

orientadas a 0º é o que tem maiores valores de deslocamento e o provete P7 com as suas lâminas 

exteriores a 90º é o que tem menores valores de deformação. Tanto o provete P7 como o provete P8 

têm as suas duas lâminas exteriores e as suas duas lâminas interiores com uma orientação alternada 

a 0º e a 90º, pelo que os seus valores de deslocamento são aproximadamente os mesmos para forças 

iguais (Tabela 5.5). 

 Não obstante, é importante realçar que existem algumas variáveis que podem influenciar os 

resultados e levar a que existam alguns desvios no modelo de elementos finitos utilizado. O processo 

de fabrico de cada provete pode introduzir algumas imperfeições no projeto, devido à produção manual 

utilizando a técnica de Laminagem Manual (Hand Lay-Up), ao processo de cura dos provetes à 

temperatura ambiente durante 24 horas e ao próprio corte dos provetes nas dimensões desejadas. A 

quantificação dos erros durante o fabrico destes laminados e a sua influência nos resultados finais é 

um processo extremamente complexo. 

 A largura resultou da média de 6 medições que foram efetuadas ao longo do comprimento de 

cada um dos nove provetes híbridos. Por sua vez, a espessura de cada lâmina de fibra de carbono e 

de cada lâmina de fibra de vidro foi realizada utilizando o mesmo tipo de medições ao longo de 

laminados de fibra de carbono e de fibra de vidro, respetivamente. Apesar de terem sido medidos cada 

um dos nove compósitos laminados híbridos e verificar-se que a estimativa das espessuras das lâminas 

de fibra de carbono e das lâminas de fibra de vidro tinha uma muito boa aproximação, o facto de os 

modelos de elementos finitos desenvolvidos se terem baseado nestas estimativas pode também ter 

contribuído para alguns desvios nos resultados. 

 O cálculo das propriedades elásticas das lâminas de fibra de carbono e das lâminas de fibra 

de vidro foi realizado pelo método numérico baseado na teoria da homogeneização (discutida no 

subcapítulo 3.1.4). Este método depende dos parâmetros geométricos utilizados no dimensionamento 

do Volume Elementar Representativo, pelo que também podem existir erros associados à estimativa 

das propriedades elásticas das lâminas relativamente ao material testado nos ensaios experimentais. 

O extensómetro mecânico utilizado para medir os deslocamentos no decorrer dos ensaios 

experimentais apresenta uma precisão de  5 μm mas o ponto onde é feita a medição dos deslocamentos 

varia ligeiramente de posição ao longo dos ensaios. 

 Apesar de tudo, como já foi referido na análise da Tabela 5.6, constata-se que o modelo 

computacional desenvolvido foi bastante preciso na previsão do comportamento mecânico a nível das 

deformações dos provetes. 
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6 Otimização 

Neste capítulo, apresenta-se a otimização dos laminados híbridos anteriormente discutidos. 

Esta otimização foi alcançada recorrendo a um modelo desenvolvido por Ana Luísa Custódio e José 

Aguilar Madeira, denominado por “Global and Local Optimization using Direct Search – GLODS” [70]. 

Para se poder realizar esta otimização foi necessário utilizar um modelo de elementos finitos 

que pudesse interagir com o modelo GLODS. Os modelos de elementos finitos foram adaptados do 

modelo desenvolvido em ANSYS® APDL por Sara Monte, do qual resultou a tese “Previsão do 

Comportamento Mecânico e Otimização de um Componente Estrutural de Aeronaves em Material 

Compósito” [71]. Neste modelo, é utilizada a linguagem APDL para prever o comportamento mecânico 

de compósitos de fibra de carbono. Os modelos foram adaptados para este trabalho, de forma a se 

obterem os deslocamentos em compósitos laminados híbridos. 

Assim sendo, na primeira parte deste capítulo será feita a validação dos modelos em 

ANSYS® APDL, ao comparar os resultados de simulações numéricas dos ensaios experimentais 

descritos neste trabalho utilizando modelos em APDL com os resultados dos modelos de elementos 

finitos realizados em ambiente ANSYS® Workbench, que foram descritos no capítulo 4. 

Na segunda parte, serão apresentados e analisados os resultados da otimização obtidos com 

o modelo GLODS em conjunto com os modelos ANSYS® APDL. 

 

6.1 Validação do modelo ANSYS APDL 

O ANSYS® APDL (ANSYS® Parametric Design Language) é uma linguagem de programação 

própria do ANSYS®, baseada na linguagem Fortran. Dentro do programa é possível utilizar uma grande 

diversidade de comandos para conceber e automatizar modelos de elementos finitos com diferentes 

variáveis paramétricas. 

Similarmente à grande maioria das linguagens de programação, a linguagem APDL possui 

recursos para declarar variáveis (*DIM), ler e escrever ficheiros de texto (*VREAD e *VWRITE) 

execução de ciclos (*DO + *ENDDO), decisões lógicas (*IF + *ENDIF), atribuição de valores (*SET) e 

operações matemáticas [72]. 
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6.1.1 Adaptação do modelo para laminados híbridos 

O modelo no ANSYS® APDL utiliza elementos SOLID186, que são elementos sólidos 

tridimensionais de ordem superior com 20 nós que exibem um comportamento de deslocamento 

quadrático [69] (Figura 6.1). Visto que se trata de uma análise a um material compósito laminado, foi 

escolhida a opção laminada deste elemento utilizando o comando KEYOPT.  

 

Figura 6.1. Elemento SOLID186 (Layered Structural Solid Element) [69]. 

 

As propriedades das lâminas foram modificadas para que este modelo pudesse ser aplicado 

na análise de laminados híbridos com reforços de fibra de carbono e fibra de vidro.  

Por sua vez, a malha foi alterada para que existisse pelo menos um elemento por lâmina, sem 

comprometer a uniformidade da malha ao longo da espessura do provete. Assim sendo, a divisão da 

malha ao longo da espessura foi realizada para que cada lâmina de carbono tivesse a espessura de 

um elemento e cada lâmina de vidro foi dividida em dois elementos, visto que lâmina de vidro tem 

aproximadamente o dobro da largura de uma lâmina de carbono. A malha ao longo da espessura para 

um canto do provete P1 pode ser observada na Figura 6.2. Relembre-se que o provete P1 é constituído 

por 10 lâminas com distribuição de material [𝐶/𝐶/𝐶/𝑉/𝑉]𝑆. 

 

Figura 6.2. Representação da malha ao longo da espessura de um dos cantos do provete P1 

(distribuição material [𝐶/𝐶/𝐶/𝑉/𝑉]𝑆). 
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Adicionalmente, a malha foi parametrizada para que na zona dos encastramentos e na zona 

da aplicação da carga, existisse um maior refinamento. 

Os estudos de convergência para os modelos em APDL foram realizados de forma semelhante 

aos estudos de convergência do modelo em ANSYS® Workbench, mas neste caso para apenas o 

elemento SOLID186. O parâmetro escolhido para o estudo de convergência foi o deslocamento máximo 

até à centésima de milímetro, que ocorre no provete P1 para o ensaio experimental com um lado 

encastrado, que se encontra na Tabela 6.1. 

Tabela 6.1. Estudo de convergência para provete P1 na simulação em ANSYS® APDL do ensaio 

experimental com um lado encastrado. 

Número de elementos Deslocamento máximo [mm]  Δ % 

160 3,56 - 

700 3,60 1,11 

10000 3,60 0 

 

Os encastramentos foram feitos em APDL utilizando o comando DA de modo a restringir as 

translações e rotações nas três direções (x,y e z) e a força pontual foi aplicada utilizando o comando 

FK no keypoint apropriado, como ilustrado na Figura 6.3.  

 

Figura 6.3. Ilustração da malha, encastramentos e força pontual aplicada. 

 

 No Anexo A encontra-se o código desenvolvido em APDL para o modelo de elementos finitos 

descrito no presente subcapítulo. 
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6.1.2 Comparação de resultados 

Ao todo foram elaborados 4 modelos de elementos finitos no ANSYS® APDL, divididos por 

ensaio (1 lado encastrado e 2 lados encastrados) e por número de lâminas (2 tipos de laminados: 

provetes de 10 lâminas e provetes de 4 lâminas). Em cada um destes modelos numéricos foram 

implementados comandos que permitem ler um ficheiro de texto com os valores dos ângulos de cada 

uma das lâminas do provete em questão. No final do programa em APDL foram também adicionados 

comandos que permitem que após a análise seja automaticamente gerado um novo ficheiro de texto 

com o valor do deslocamento vertical do laminado no ponto de aplicação da força. Na Figura 6.4 

encontra-se ilustrada a solução nodal de deslocamentos no provete P1 com um lado encastrado, 

utilizando a malha da solução convergida do modelo com elementos SOLID186 (um total de 700 

elementos). 

    

Figura 6.4. Representação gráfica do deslocamento total do provete P1 e dos correspondentes 

valores de deslocamento máximo em unidades de metro, para modelo desenvolvido em ANSYS® 

APDL com encastramento de 1 lado e utilizando a malha resultante dos estudos de convergência com 
elementos SOLID186. 

 

Comparam-se agora os resultados obtidos no modelo desenvolvido em ANSYS® Workbench 

com os resultados obtidos no modelo de ANSYS® APDL adaptado para o caso de laminados em 

material compósito. Os resultados são comparados em termos percentuais na Tabela 6.2. Esta 

diferença percentual entre os resultados foi calculada através da equação (6.1). 

 Δ = |
𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑊𝑜𝑟𝑘𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ − 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐴𝑃𝐷𝐿

𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑊𝑜𝑟𝑘𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ
|  × 100 (6.1) 
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Tabela 6.2. Diferença relativa (Δ) entre deslocamentos verticais do laminado no ponto de aplicação da 

força, obtidos por ordem crescente de valor, para modelos desenvolvidos em ANSYS® Workbench e 

ANSYS® APDL 

Tipo de 
ensaio 

Deslocamento ANSYS® 
Workbench [mm] 

Provete 
Deslocamento ANSYS® 

APDL [mm] 
Provete Δ % 

1 lado 
encastrado 

3,16 P3 3,06 P3 3,07 

3,21 P1 3,15 P1 1,98 

3,61 P2 3,59 P2 0,63 

3,61 P4 3,61 P4 0,02 

4,01 P5 3,97 P5 1,05 

1 lado 
encastrado 

5,35 P6 5,23 P6 2,26 

8,57 P8 8,85 P8 3,26 

9,00 P9 8,85 P9 1,68 

17,29 P7 16,86 P7 2,48 

2 lados 
encastrados 

0,77 P5 0,72 P5 6,88 

0,90 P4 0,84 P4 6,13 

0,92 P2 0,86 P2 6,93 

1,45 P1 1,34 P1 7,37 

1,74 P3 1,60 P3 7,79 

2 lados 
encastrados 

2,89 P7 2,47 P7 14,67 

4,25 P8 3,90 P8 8,14 

4,36 P9 3,90 P9 10,46 

6,74 P6 6,16 P6 8,62 

  

Como é possível observar na Tabela 6.2, o valor máximo do erro relativo entre os valores obtidos 

é de 3,26% para os modelos de elementos finitos com condições de fronteira de 1 lado encastrado. 

Para os modelos de elementos finitos com condições de fronteira de 2 lados encastrados, o valor 

máximo do erro relativo é de 14,67%. Considera-se que estes valores são aceitáveis o suficiente para 

considerar que existe uma boa aproximação entre ambos os modelos de elementos finitos. Para além 

deste facto, na Tabela 6.2 os valores de deslocamento foram mais uma vez ordenados por ordem 

crescente para cada tipo de modelo desenvolvido e verifica-se que a ordem destes deslocamentos é 

exatamente a mesma no ANSYS® Workbench e no ANSYS® APDL.  

 Com esta comparação de resultados podem considerar-se válidos ambos os modelos de 

elementos finitos, definidos no ANSYS® Workbench e ANSYS® APDL. As duas abordagens na 

construção destes modelos de elementos finitos validam-se uma à outra, visto que os modelos foram 

desenvolvidos em interfaces completamente diferentes e apresentaram os mesmos resultados com um 

grau de aproximação elevado. 
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6.2 Otimização GLODS 

Um problema de otimização simples ou uni-objetivo tem sempre variáveis de projeto, uma 

função objetivo, um solver de otimização e pode ter ainda restrições ou constrangimentos nas variáveis 

de projeto (bounds, variáveis contínuas ou discretas) na definição do problema (coeficientes de 

segurança que tem de ser respeitados, constrangimentos de fabrico, custo, peso, entre outros). 

A função objetivo neste trabalho é minimizar o deslocamento máximo do provete. Por sua vez, 

a variável de projeto adotada foi a orientação das lâminas que define o empilhamento do laminado. Ou 

seja, a otimização determina qual a solução ótima de orientação das lâminas, que permite obter a 

deformação mínima do provete. 

Foram também impostas algumas restrições ao problema. Cada provete é constituído por 10 

lâminas com a mesma distribuição de material nos laminados que foram estudados ao longo do 

trabalho: [𝐶/𝐶/𝐶/𝑉/𝑉/𝑉/𝑉/𝐶/𝐶/𝐶]. Foi também definido um intervalo de ângulos para a orientação 

das lâminas entre -75º e 90º, com um step de 15º. Com este intervalo de variação de ângulos de 

orientação, a variável de projeto pode tomar os valores de {-75º, -60º, -45º, -30º, -15º, 0º, 15º, 30º, 45º, 

60º, 75º, 90º}. Não foi incluído o valor de -90º porque uma fibra com este valor de orientação apresenta 

o mesmo comportamento mecânico que uma fibra a 90º. 

Como referido no início deste capítulo, a otimização do provete foi realizada recorrendo a um 

método de otimização de procura direta (subcapítulo 2.10), denominado por GLODS. O GLODS aborda 

o problema de otimização com o objetivo de encontrar o maior número possível de mínimos locais, e a 

partir desses valores obter o que tem o valor mais baixo, o provável mínimo global, tendo na base do 

seu algoritmo um search step e um poll step [70]. O search step elabora uma série de novos pontos 

para explorar o domínio da função objetivo e procurar novos extremos. Estes novos pontos são depois 

utilizados no poll step que é responsável por assegurar a convergência do processo. 

Em suma, o GLODS é um método de otimização uni-objetivo global que utiliza uma estratégia 

multistart. Habitualmente, este tipo de estratégia é bastante ineficiente, visto que é frequente várias 

procuras diretas convergirem para os mesmos mínimos locais e desperdiçar desta forma muitas 

avaliações da função objetivo [70]. Contudo, no GLODS o search step é definido através de um 

procedimento determinístico onde cada ponto gerado tem um raio de comparação associado. Este raio 

de comparação permite a fusão de diferentes pesquisas locais que se considerem estar suficientemente 

perto. Ou seja, no poll step quando mais do que um ponto é englobado no mesmo raio de comparação 

durante a procura de um mínimo local, o GLODS funde esses dois pontos de busca num só, tornando 

o processo muito mais eficiente computacionalmente [70]. 

Desta forma, a estratégia de multistart implementada no GLODS permite, de uma maneira mais 

eficiente, fazer várias otimizações locais, explorando toda a região viável de soluções possíveis, ao 

inicializar a pesquisa em vários pontos locais simultaneamente. 
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Explica-se agora mais detalhadamente a estratégia implementadas no search step do GLODS 

para este problema de otimização, denominada por 2n-Centers [70]. Esta estratégia de search step 

engloba toda a região viável do domínio numa caixa que irá ser consecutivamente subdividida em 

caixas menores, à medida que o nível de pesquisa aumenta. Os pontos selecionados para o poll step 

correspondem aos centros de cada uma destas caixas e são responsáveis por avaliar o valor da função 

objetivo em cada um destes subdomínios. Na Figura 6.5, demonstra-se um exemplo desta estratégia 

search step. 

 

Figura 6.5. Search step utilizando estratégia de divisão do domínio: 2n-Centers. Cada um dos pontos 
no centro das caixas corresponde ao centro do poll step onde se dá a procura local [70]. 

 

 Cada ponto que define o poll center, tem associado um parâmetro do step size que define o 

tamanho do passo seguinte α, um raio de comparação r e uma classificação i, de ponto ativo (i=1) ou 

de ponto inativo (i=0). O ponto é ativo (i=1) se o valor da função objetivo neste ponto é melhor do que 

o valor da função objetivo para os pontos que se encontram suficientemente perto (dentro do raio de 

comparação) e inativo (i=0) no caso oposto [70]. 

 

6.3 Apresentação e análise de resultados da 

otimização 

A otimização foi realizada através de um ciclo que incorpora o modelo de elementos finitos 

desenvolvido no ANSYS® APDL e o GLODS. O search step no GLODS gera orientações de fibra para 

cada uma das lâminas do provete e imprime esses valores num ficheiro de texto. O ANSYS® APDL é 

executado através de um comando dos no MATLAB® e executa o modelo de elementos finitos, que 

por sua vez, imprime o valor do deslocamento vertical no ponto de aplicação da carga no provete, num 

novo ficheiro de texto. O GLODS lê este valor de deslocamento e avalia se a solução está a convergir 

no sentido de minimizar o deslocamento máximo. Dependendo desta avaliação, o search step no 

GLODS gera outros valores de orientações de fibra que voltam a ser lidos no modelo de elementos 

finitos. O processo foi realizado repetidamente até se obterem todos os mínimos locais da função 



66 
 

objetivo. A otimização descrita encontra-se ilustrada na Figura 6.6. Depois de uma rápida análise aos 

valores dos mínimos locais obtidos, foi extraído o mínimo global. 

 

Figura 6.6. Processo de otimização do provete de 10 lâminas. 

 

 Apresentam-se na Tabela 6.3, os mínimos globais dos deslocamentos máximos e as respetivas 

sequências de laminado, calculadas através do GLODS e do modelo de elementos finitos desenvolvido 

no ANSYS® APDL, para os provetes de 10 lâminas, no ensaio experimental com um lado encastrado e 

no ensaio experimental com dois lados encastrados. 

Tabela 6.3. Sequências de orientação de lâminas obtidas na otimização para cada ensaio 
experimental. 

Ensaio experimental Deslocamento máximo [mm] Sequência do laminado 

1 lado encastrado 2,35 [1510] 

2 lados encastrados 0,38 [75/(60)2/−60/90]𝑠 

 

 Comparam-se agora na Tabela 6.4, os valores dos mínimos globais obtidos na otimização para 

os deslocamentos máximos com os menores valores obtidos nos modelos em ANSYS® APDL para os 

deslocamentos máximos, no conjunto dos provetes de 10 lâminas estudados. 

Tabela 6.4. Comparação entre os valores dos mínimos globais obtidos na otimização para os 

deslocamentos máximos com os menores valores obtidos nos modelos em ANSYS® APDL para os 

deslocamentos máximos, no conjunto dos provetes de 10 lâminas estudados. 

Ensaio experimental Sequência do laminado Deslocamento máximo [mm] Minimização (%) 

1 lado encastrado 
[04/90]𝑆  3,6 - 

 [1510] 2,35 30 

2 lados encastrados 
[0/90/0/902]𝑆 1,61 - 

[75/(60)2/−60/90]𝑠  0,38 76 
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7 Conclusões gerais e propostas de 

investigação complementar 

Neste último capítulo apresenta-se um resumo de toda a dissertação e descrevem-se as 

conclusões alcançadas ao longo do seu desenvolvimento. Numa segunda parte, são realizadas 

algumas propostas para trabalhos de investigação futuros, como continuação do estudo efetuado. 

7.1 Conclusões gerais 

Desde 1996 encontra-se em desenvolvimento o Programa de Investigação e Tecnologia em 

Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANT) da Força Aérea Portuguesa. Inicialmente, o objetivo do 

programa foi construir diversos protótipos para adquirir os conhecimentos técnicos e operacionais 

relacionados com os VANT. Com o sucesso do programa, a Força Aérea equaciona agora, utilizar este 

tipo de aeronaves em diversos ambientes operacionais. Devido à necessidade de criar novos materiais 

compósitos leves, que possam ser utilizados nos diferentes componentes estruturais dos VANT, sem 

comprometer a integridade estrutural e segurança destas aeronaves, tem surgido um renovado 

interesse na hibridização de compósitos de fibra de carbono com a adição de fibras de vidro. Através 

desta hibridização é possível manter as vantagens das propriedades mecânicas das fibras de carbono 

e das fibras de vidro e simultaneamente eliminar as suas maiores desvantagens. A substituição de 

lâminas de fibra de carbono no centro do laminado por lâminas de fibra de vidro, reduz o custo, aumenta 

a ductilidade e torna o material mais resistente a impactos, sem praticamente alterar as suas 

propriedades em flexão. O objetivo da presente dissertação é dotar o Centro de Investigação da 

Academia da Força Aérea (CIAFA) com o conhecimento de previsão do comportamento mecânico de 

estruturas em materiais compósitos híbridos, assim como a otimização destas. 

 Foram fabricados vários provetes com diferentes espessuras e orientações das lâminas 

utilizando tecidos de fibra de carbono e de fibra de vidro unidirecionais. Estes provetes foram sujeitos 

a esforços de flexão-torção, através de ensaios experimentais com diferentes condições de 

carregamento e foram registados os deslocamentos verticais no ponto de aplicação da carga 

recorrendo a um extensómetro. 

De modo a determinar as propriedades elásticas das lâminas (necessárias para os modelos 

computacionais dos ensaios experimentais), utilizou-se o método numérico designado por PREMAT, 

baseado na teoria da homogeneização e desenvolvido por José Miranda Guedes e Noboru Kikuchi, do 

qual resultou o artigo “Preprocessing and postprocessing for materials based on the homogenization 

method with adaptive finite element methods” [64] e parte do livro “Computer Aided Innovation of New 

Materials” [65]. Todos os ensaios experimentais foram simulados computacionalmente, através de 

modelos de elementos finitos desenvolvidos no programa ANSYS® Workbench. Foram feitos modelos 

utilizando dois tipos de elementos casca, SHELL181 e SHELL281. Por meios de estudos de 
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convergência, verificou-se que para o mesmo refinamento de malha e para o mesmo número de 

elementos utilizados, os resultados foram mais precisos para os modelos em que se usaram elementos 

SHELL281. 

De seguida, compararam-se os deslocamentos obtidos nos ensaios experimentais com os 

resultados obtidos no modelo numérico construído no ANSYS® Workbench, de modo a avaliar a 

precisão deste modelo. Existiram alguns fatores que podem ter originado inconsistências nos 

resultados do modelo de elementos finitos: limitações no processo de fabrico dos provetes dimensões 

médias da espessura de cada lâmina, estimativa das propriedades elásticas das lâminas e pequenas 

movimentações do extensómetro durante os ensaios experimentais. Foi feita uma análise aos 

deslocamentos de cada provete e estudou-se como a posição e orientação de cada lâmina no provete 

afeta o resultado final. No final desta etapa, constatou-se que o modelo computacional desenvolvido foi 

bastante preciso na previsão do comportamento mecânico a nível dos deslocamentos nos provetes e 

portanto, o objetivo inicial do trabalho foi atingido.  

Por último, pretendia-se realizar a otimização do provete em termos de minimização do 

deslocamento máximo do provete, para as condições de fronteira e de carregamento dos dois ensaios 

experimentais realizados anteriormente. Esta otimização foi alcançada recorrendo a um modelo 

desenvolvido por Ana Luísa Custódio e José Aguilar Madeira, denominado por “Global and Local 

Optimization using Direct Search – GLODS” [70]. O GLODS é um método de otimização uni-objetivo 

global que utiliza uma estratégia multistart bastante eficiente, tendo na base do seu algoritmo um search 

step e um poll step. Para se poder realizar esta otimização, foi necessário utilizar também um modelo 

de elementos finitos que pudesse interagir com o modelo GLODS. Os modelos de elementos finitos 

foram construídos a partir do modelo desenvolvido em ANSYS® APDL por Sara Monte, do qual resultou 

a tese “Previsão do Comportamento Mecânico e Otimização de um Componente Estrutural de 

Aeronaves em Material Compósito” [71]. Estes modelos foram adaptados de forma a se poderem obter 

os deslocamentos em compósitos laminados híbridos. 

Primeiramente, os modelos adaptados em ANSYS® APDL foram validados, sendo que foi feita 

uma comparação com os modelos desenvolvidos em ANSYS® Workbench e se verificou uma igual 

previsão do comportamento mecânico para todos os provetes. De seguida, foram definidos os 

parâmetros necessários para executar a otimização. A função objetivo foi minimizar o deslocamento 

máximo do provete e a variável de projeto adotada foi a orientação das lâminas que define o 

empilhamento do laminado. A nível de restrições do problema de otimização definiu-se: número fixo de 

10 lâminas para o provete e orientações de fibras em cada lâmina com valores entre -75º e 90º e com 

um step de 15º. Por fim, os valores dos mínimos globais obtidos na otimização para os deslocamentos 

máximos foram comparados com os menores valores obtidos nos modelos em ANSYS® APDL para 

esses mesmos deslocamentos máximos. As sequências de laminado encontradas pelo GLODS 

minimizaram em 30% e em 76% o menor deslocamento máximo no conjunto dos provetes de 10 

lâminas estudados, para o caso do ensaio experimental com um lado encastrado e para o caso do 

ensaio experimental com dois lados encastrados, respetivamente. 
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7.2 Propostas de investigação complementar 

Na sequência do trabalho de investigação desenvolvido surgiram alguns aspetos relacionados 

com comportamento mecânico dos compósitos laminados híbridos, passíveis de serem alvo de 

investigação adicional. Deste modo, são aqui propostos trabalhos futuros que podem vir a ser objeto 

de futura investigação. Assim, sugere-se: 

Realizar ensaios experimentais com as sequências de laminado otimizadas que foram obtidas 

a partir do GLODS no presente trabalho. Utilizar também o GLODS em conjunto com um modelo de 

elementos finitos para otimizar a distribuição de material em compósitos laminados híbridos (fibra de 

carbono e fibra de vidro), no comportamento à fadiga destes compósitos, através de ensaios de flexão 

em três pontos realizados com cargas cíclicas a amplitude constante; 

Investigar os efeitos da posição das lâminas de fibra de vidro e de fibra de carbono no 

comportamento mecânico de compósitos laminados híbridos, que utilizem estes reforços e uma matriz 

epoxídica, quando sujeitos a esforços de flexão-torção; 

Avaliar a influência do número de lâminas, orientação das lâminas e distribuição de material na 

Resistência ao Corte Interlaminar e Tenacidade à Fratura Interlaminar, nos diferentes modos de 

solicitação (I, II, III e mistos), para compósitos laminados híbridos de fibra de carbono e fibra de vidro; 

Fabricar materiais compósitos laminados híbridos de fibra carbono e fibra de vidro com uma 

matriz epoxídica modificada com a adição de pequenas frações em peso de nanopartículas (como por 

exemplo, nanotubos de carbono) e analisar o seu comportamento mecânico para os ensaios 

experimentais realizados no presente trabalho. 
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ANEXO A 

!------------------------------------------------------------- 
! Análise Estática  
! Estrutura: Provetes 10 laminas - 1 lado encastrado 
! Iúri Figueiredo 
! Ansys 15 
!------------------------------------------------------------- 
 
FINISH 
/CLEAR, START 
/PREP7 
 
/PMETH,OFF,0 
/PLOPTS,DATE,0 
/TRIAD,OFF 
 
!/TITLE,'Tese - Optimizacao' 
 
!/RGB,INDEX,100,100,100, 0    
!/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13    
!/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14    
!/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15   
!/REPLOT 
 
!/SHOW,png 
 
!======================================== 
! Ler ângulos das lâminas do ficheiro txt 
!======================================== 
 
*CREATE,ansuitmp  
*DIM,ANG,ARRAY,10,1  
*VREAD,ANG(1,1),'C:\Users\Iuri\Desktop\IuriVirginia\angulos_10lam',txt , ,JIK,1,10 
(1F6.0) 
*CFCLOS 
*END 
/INPUT,ansuitmp  
 
!* Dimensões do compósito 
 
*SET,n,10            ! numero de camadas  
*SET,a,0.135         ! comprimento (em metros)   
*SET,b,0.08          ! largura (em metros)   
*SET,tc,0.00024      ! espessura total do laminado (em metros)   
*SET,tg,0.00043      ! espessura de cada lamina (em metros) 
 
z=(6*tc)+(4*tg) 
 
!* Módulo da força aplicada 
 
*SET,P,-50            ! Carga pontual aplicada (em N) 
 
 
!* Medidas usadas para gerar geometria e malha 
  
*SET,D,0.007 
*SET,S,0.114 
*SET,M,0.005 
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*SET,J,0.070 
*SET,O,0.075 
 
!* Definição dos elementos 
 
CSWPLA,11,0,1,1, 
 
ET,1,SOLID186 
TYPE,   1    
MAT, 
REAL,    
ESYS,       11    
SECNUM,  
TSHAP,LINE   
 
KEYOPT,1,2,0   !uniform reduced integration 
KEYOPT,1,3,1   !layered solid 
KEYOPT,1,6,0   !pure displacemente formulation 
KEYOPT,1,8,1   !Store top and bottom data for all layers. 
 
!* Propriedades de cada material 
!* Fibra de carbono 
 
*SET,E1c,0.11784e12 
*SET,E2c,0.97260e10 
*SET,E3c,0.97260e10 
*SET,poi12c,0.27028  
*SET,poi23c,0.25496 
*SET,poi13c,0.27028 
*SET,G12c,0.33381e10 
*SET,G23c,0.24023e10 
*SET,G13c,0.33381e10 
 
MP,EX,1,E1c 
MP,EY,1,E2c 
MP,EZ,1,E3c 
MP,PRXY,1,poi12c 
MP,PRYZ,1,poi23c 
MP,PRXZ,1,poi13c 
MP,GXY,1,G12c 
MP,GYZ,1,G23c 
MP,GXZ,1,G13c 
 
!* Fibra de vidro 
 
*SET,E1g,0.44494e11  
*SET,E2g,0.11338e11 
*SET,E3g,0.11338e11 
*SET,poi12g,0.3  
*SET,poi23g,0.22731 
*SET,poi13g,0.3 
*SET,G12g,0.38938e10 
*SET,G23g,0.27767e10 
*SET,G13g,0.38938e10 
 
MP,EX,2,E1g 
MP,EY,2,E2g 
MP,EZ,2,E3g 
MP,PRXY,2,poi12g 
MP,PRYZ,2,poi23g 
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MP,PRXZ,2,poi13g 
MP,GXY,2,G12g 
MP,GYZ,2,G23g 
MP,GXZ,2,G13g 
 
/VIEW,1,1,1,1 
 
!* Propriedades das lâminas (espessura, material, orientação) 
 
sect,1,shell,, 
secdata, tc,1,ANG(1,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
sect,2,shell,,                   
secdata, tc,1,ANG(2,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
sect,3,shell,, 
secdata, tc,1,ANG(3,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
sect,4,shell,, 
secdata, tg/2,2,ANG(4,1),9 
secdata, tg/2,2,ANG(4,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
sect,5,shell,, 
secdata, tg/2,2,ANG(5,1),9 
secdata, tg/2,2,ANG(5,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
sect,6,shell,, 
secdata, tg/2,2,ANG(6,1),9 
secdata, tg/2,2,ANG(6,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
sect,7,shell,, 
secdata, tg/2,2,ANG(7,1),9 
secdata, tg/2,2,ANG(7,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
                                   
sect,8,shell,, 
secdata, tc,1,ANG(8,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
sect,9,shell,, 
secdata, tc,1,ANG(9,1),9 
secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
 
sect,10,shell,, 
secdata, tc,1,ANG(10,1),9 
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secoffset,TOP 
seccontrol,0,0,0, 0, 1, 1, 1 
   
!======================== 
! Geometria do laminado 
!======================== 
 
BLOCK,0,D,0,M,0,z,  
BLOCK,0,D,M,J,0,z,  
BLOCK,0,D,J,O,0,z,  
BLOCK,0,D,O,b,0,z,  
 
BLOCK,D,D+S,0,M,0,z,  
BLOCK,D,D+S,M,J,0,z,  
BLOCK,D,D+S,J,O,0,z,  
BLOCK,D,D+S,O,b,0,z,  
 
BLOCK,D+S,(2*D)+S,0,M,0,z,  
BLOCK,D+S,(2*D)+S,M,J,0,z,  
BLOCK,D+S,(2*D)+S,J,O,0,z,  
BLOCK,D+S,(2*D)+S,O,b,0,z,  
 
BLOCK,(2*D)+S,a,0,M,0,z,  
BLOCK,(2*D)+S,a,M,J,0,z,  
BLOCK,(2*D)+S,a,J,O,0,z,  
BLOCK,(2*D)+S,a,O,b,0,z,  
 
VGLUE,ALL  
 
!=========================================== 
! Atribuição das propriedades a cada lâmina 
!===========================================  
 
*DO,i,1,3,1   
Wpoffs,0,0,tc 
VSBW,ALL 
*ENDDO 
 
*DO,i,4,7,1   
Wpoffs,0,0,tg 
VSBW,ALL 
*ENDDO 
 
*DO,i,8,9,1   
Wpoffs,0,0,tc 
VSBW,ALL 
*ENDDO 
 
VSEL,S,LOC,Z,0,tc       
VATT,1, ,1,0,1  
 
VSEL,S,LOC,Z,tc,2*tc             
VATT,1, ,1,0,2  
 
 
VSEL,S,LOC,Z,2*tc,3*tc             
VATT,1, ,1,0,3  
 
VSEL,S,LOC,Z,3*tc,(3*tc)+tg             
VATT,2, ,1,0,4  
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VSEL,S,LOC,Z,(3*tc)+tg,(3*tc)+(2*tg)              
VATT,2, ,1,0,5  
 
VSEL,S,LOC,Z,(3*tc)+(2*tg),(3*tc)+(3*tg)              
VATT,2, ,1,0,6  
 
VSEL,S,LOC,Z,(3*tc)+(3*tg),(3*tc)+(4*tg)               
VATT,2, ,1,0,7  
 
VSEL,S,LOC,Z,(3*tc)+(4*tg),(4*tc)+(4*tg)               
VATT,1, ,1,0,8 
 
VSEL,S,LOC,Z,(4*tc)+(4*tg),(5*tc)+(4*tg)              
VATT,1, ,1,0,9  
 
VSEL,S,LOC,Z,(5*tc)+(4*tg),(6*tc)+(4*tg)             
VATT,1, ,1,0,10   
 
ALLSEL,ALL 
GPLOT 
              
!=================== 
! Malha 
!=================== 
 
NDIV1=1  
NDIV2=3 
NDIV3=4 
NDIV4=16 
NDIV5=28 
 
LSEL,S,LENGTH,,0,z 
LESIZE,ALL, , ,NDIV1, ,1, , ,1, 
 
LSEL,S,LOC,Y,0,b 
LSEL,U,LOC,X,0.000001,D-0.000001  
LSEL,U,LOC,X,D+0.000001,(D+S)-0.000001 
LSEL,U,LOC,X,(D+S)+0.000001,(2*D+S)-0.000001 
LSEL,U,LOC,X,(2*D+S)+0.000001,a-0.000001 
LSEL,U,LOC,Y,M+0.000001,J-0.000001 
LSEL,U,LENGTH,,0,z  
LESIZE,ALL, , ,NDIV2, ,1, , ,1, 
 
LSEL,S,LOC,X,0,a  
LSEL,U,LOC,X,D,D+S 
LSEL,U,LOC,Y,0.000001,M-0.000001 
LSEL,U,LOC,Y,M+0.000001,J-0.000001 
LSEL,U,LOC,Y,J+0.000001,O-0.000001 
LSEL,U,LOC,Y,O+0.000001,b-0.000001 
LSEL,U,LENGTH,,0,z  
LESIZE,ALL, , ,NDIV3, ,1, , ,1,  
  
LSEL,S,LOC,Y,0,b 
LSEL,U,LOC,Y,0,M 
LSEL,U,LOC,Y,J,b 
LSEL,U,LENGTH,,0,z 
LESIZE,ALL, , ,NDIV4, ,1, , ,1, 
 
LSEL,S,LOC,X,0,a 
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LSEL,U,LOC,X,0,D 
LSEL,U,LOC,X,D+S,a 
LSEL,U,LENGTH,,0,z 
LESIZE,ALL, , ,NDIV5, ,1, , ,1,  
 
ALLSEL,ALL 
GPLOT 
VMESH,ALL 
 
!======================== 
! Encastramento em x=0 
!======================== 
 
ASEL,S,LOC,Y,0,b  
ASEL,U,LOC,X,0.000001,a 
DA,ALL,UX,0 
DA,ALL,UY,0 
DA,ALL,UZ,0 
DA,ALL,ROTX,0 
DA,ALL,ROTY,0 
DA,ALL,ROTZ,0 
 
!================== 
! Força aplicada 
!================== 
 
FK,87,FZ,P  
ALLSEL,ALL 
/ESHAPE,1 
/PBC,ALL, ,1 
GPLOT 
 
!============================ 
! Análise Estática e Solução  
!============================ 
 
/SOL 
/STATUS,SOLU 
SOLVE    
FINISH 
/POST1 
PLDISP,0    
NSEL,S, , ,    22839    
PRNSOL,U,Z 
GPLOT 
 
!========================================================== 
! Escrever valor da deformação máxima em z no ficheiro txt 
!========================================================== 
 
*CREATE,ansuitmp   !cria documento onde escreve deformada UZ do nó do vértice da maior deformada 
*CFOPEN,'C:\Users\Iuri\Desktop\IuriVirginia\deformada_10lam_1lado','txt', , 
*GET,DEF1,NODE,22839,U,Z 
*VWRITE,DEF1 
(4F12.10) 
*CFCLOS 
*END 
/INPUT,ansuitmp 
ALLSEL,ALL 
PLNSOL, U,SUM, 0,1.0  
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