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 Propriedades intrínsecas de materiais encontrados na natureza, em muitos casos, podem não 

satisfazer as necessidades da indústria. Em setores onde a busca pelo desempenho e otimização de 

estruturas é primordial, o estudo do comportamento mecânico de materiais compósitos tem 

fundamental importância no suprimento destas necessidades. Os materiais compósitos surgem 

como alternativa a fim de combinar elevada rigidez elástica com baixo peso, conferindo uma 

rigidez específica superior a encontrada em metais comumente utilizados. Por serem materiais 

extremamente heterogêneos e anisotrópicos, devem receber considerações especiais na 

determinação de suas propriedades. A fim de simplificar a caracterização dos compósitos, é comum 

considerar a hipótese de adesão perfeita entre as fases fibra e matriz, distanciando a formulação do 

problema real. Assim, nas ultimas décadas, diversos autores estudaram a descontinuidade no 

campo de deslocamentos entre as duas fases do material heterogêneo, simulando uma imperfeição 

no processo de fabricação do compósito, ou um dano na interface. O objetivo deste trabalho é 

determinar as propriedades efetivas de materiais compósitos sujeitos a uma dada imperfeição na 

região interfásica. Para isto, realizou-se uma modelagem numérica via Método dos Elementos 

Finitos (MEF) utilizando o software Abaqus™. Avaliou-se o comportamento dos coeficientes 

efetivos elásticos de um material compósito de fibras longitudinais transversalmente isotrópicas 

em função do nível de imperfeição da interface. Os resultados foram validados através da 

comparação direta com trabalhos encontrados na literatura. 

 Considere um meio contínuo heterogêneo com um certo grau de periodicidade, representando 

um material compósito com fibras longitudinais de comprimento infinito e interfase de espessura 

t, pode-se considerar uma escala que representa as propriedades de cada uma das fases do 

compósito, conhecida como Volume Elementar Representativo (VER). Adota-se, então um 

processo de homogeneização, que consiste em determinar as propriedades médias do VER, isto é, 

do meio equivalente homogeneizado. Estas propriedades são chamadas de propriedades efetivas. 

Em se tratando de um compósito de fibras longitudinais, o tensor constitutivo elástico que relaciona 

os tensores de tensão e deformação tem simetria ortotrópica transversalmente isotrópica, e possui 

6 coeficientes efetivos. Neste trabalho serão determinados os coeficientes efetivos 

, . 

 A modelagem do VER consiste em uma célula unitária de matriz polimérica isotrópica e de fibra 

isotrópica circular, com fração volumétrica de fibra fixada em 0.4, com as propriedades da fibra e 

da matriz seguindo a relação, 
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onde  e  representam o módulo de cisalhamento transversal da fibra e da matriz, 

respectivamente. O coeficiente de Poisson da fibra e da matriz dado por 0.2 e 0.35. A espessura da 

interface t é dada por, 

 

onde  é um parâmetro adimensional dado por 0.001, e  é o raio da fibra, definido a partir da 

fração volumétrica de fibra. Por fim, assume-se uma interface também isotrópica, de coeficiente 

de Poisson 0.3, e módulo de cisalhamento transversal . Para a modelagem em elementos finitos, 

utilizou-se o elemento finito hexagonal isoparamétrico trilinear de 8 nós (3 graus de liberdade por 

nó), sem a utilização do modo de deformação adicional conhecido por bolha. Através de um 

conjunto de trabalhos relacionados a área, são aplicadas condições de contorno que garantam a 

periodicidade do VER, assim como condições de contorno de deslocamento e carregamentos. 

 Os resultados foram obtidos utilizando uma rotina na linguagem Python, acoplada ao software 

Abaqus™, que permitiu a automatização das análises, parametrizando as dimensões da geometria 

do VER e as propriedades dos constituintes. Assim, os gráficos das Fig. 1 e 2 ilustram o 

comportamento do módulo volumétrico transversal efetivo , determinado por, 

 

e o módulo de cisalhamento longitudinal efetivo , em função de uma ampla gama de valores 

para , representando a imperfeição da interface. 

       

Fig. 1 Módulo volumétrico transversal                 Fig. 2 Módulo de cisalhamento longitudinal 

 A metodologia foi validada ao se comparar os resultados obtidos, com resultados encontrados 

em trabalhos da literatura. Verifica-se que resultados possuem diferenças relativas pontuais 

máximas de 6,59%, portanto, a abordagem numérica proposta para estudar o comportamento 

mecânico de compósitos sujeitos a imperfeição interfásica é eficiente e surge como uma alternativa 

para determinação das propriedades efetivas destes materiais. 
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