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“Um atraso é melhor que um desastre”
Filme - Sully: o herói do rio Hudson

ARRUDA, R. D. P. DETECÇÃO DE DANOS POR IMPACTO E POR INDENTAÇÃO
QUASE ESTÁTICA EM MATERIAIS COMPÓSITOS LAMINADOS POR MEIO DA
TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA. 2020. 105 p. Dissertação. (Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica). Universidade Federal de Campina Grande, Campina
Grande, Paraíba, 2020.

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi utilizar a técnica da termografia infravermelha para a
detecção de danos por impacto e por indentação quase estática em materiais compósitos
laminados. A motivação surgiu a partir do estudo das aplicações de materiais compósitos em
estruturas aeronáuticas, onde foi necessário identificar quais danos surgem à estrutura quando
impactadas. A metodologia utilizada caracteriza-se como aplicativa, qualitativa, explicativa e
experimental. Para isto, utilizou-se máquinas para ensaiar o material pelo ensaio de impacto de
queda de peso e por indentação quase estática com intuito de gerar danos com vários níveis de
energia, em seguida foi realizado o ensaio termográfico em condições controladas de
temperatura ambiente, umidade relativa, temperatura refletida e emissividade com a utilização
de uma câmara de isolamento térmico, onde se definiu o melhor tempo de aquecimento para
obtenção dos termogramas. Como resultados, foi analisada a região onde se verificou o dano
no material compósito, onde os danos de queda de peso se mostraram semelhantes aos de
indentação quase estática e que os corpos de prova de fibra de carbono são mais resistentes que
os de fibra de vidro. Para o ensaio termográfico foi possível realizar a comparação com os
compósitos danificados, onde observou-se que os danos podem ser captados via termografia
infravermelha. Logo, pode-se concluir que foi possível detectar danos por impacto de queda
de peso e indentação quase estática em materiais compósitos laminados de fibra de vidro e fibra
de carbono pela técnica da termografia infravermelha.

Palavras – chave: Materiais compósitos. Danos por impacto. Indentação quase estática.
Termografia infravermelha.
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INDENTATION IN LAMINATED COMPOSITE MATERIALS BY INFRARED
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Engineering). Federal University of Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, 2020.

SUMMARY

The objective of this work was to use the technique of infrared thermography for the
detection of damages by impact and by quasi-static indentation in laminated composite
materials. The motivation arose from the study of applications of composite materials in
aeronautical structures, where it was necessary to identify what damage arises to the structure
when impacted. The methodology used is characterised as applicative, qualitative, explanatory
and experimental. For this, machines were used to test the material by the impact test of weight
loss and by quasi-static indentation in order to generate damage with various levels of energy,
then the thermographic test was performed under controlled conditions of ambient temperature,
relative humidity, reflected temperature and emissivity with the use of a thermal insulation
chamber, where the best heating time to obtain the thermograms was defined. As results, the
region where the damage in the composite material was verified was analyzed, where the weight
drop damages were similar to those of quasi-static indentation and that the carbon fiber proof
bodies are more resistant than those of glass fiber. For the thermographic test it was possible to
perform the comparison with the damaged composites, where it was observed that the damage
can be captured by infrared thermography. Therefore, it could be concluded that it was possible
to detect damages by impact of weight loss and quasi-static indentation in glass fiber and carbon
fiber laminated composite materials by Infrared thermography technique.

Key words: Composite materials. Impact damage. Quasi-static indentation. Infrared
thermography.
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CAPÍTULO I
1 INTRODUÇÃO
O setor aeronáutico é caracterizado por estar sempre investindo em pesquisas
tecnológicas e científicas com vista a desenvolver novos materiais e, com isso, projetos de
aeronaves mais eficientes e inovadoras. Um dos desafios de um projeto aeronáutico é
desenvolver uma estrutura leve e resistente que possibilite aumentar a eficiência da aeronave.
Os materiais compósitos, portanto, se tornaram uma boa opção em tecnologia de
materiais para uso aeronáutico, principalmente por reunirem duas propriedades importantes
para esse setor: baixo peso e alta resistência, permitindo a redução da quantidade de material
utilizado e redução do consumo de combustível. (MEOLA et al., 2016; VERGANI;
COLOMBO e LIBONATI, 2014; ZHANG et al., 2018a).
Com a maior utilização de compósitos na fabricação de aeronaves, é necessário o
acompanhamento dos possíveis danos nas estruturas. Simulações prematuras de impactos
seguida de avaliação não destrutiva se torna um bom caminho para se assegurar a confiabilidade
dos materiais compósitos na indústria aeronáutica.
Nesse sentido, é de grande importância a detecção de danos superficiais nos materiais
aeronáuticos a fim de quantificar e avaliar as consequências de impactos uma vez que é preciso
predizer se determinado dano irá ou não inviabilizar o uso do material utilizado.
Os danos que são verificados visualmente estão dentro dos critérios de inutilização do
equipamento ou parte da aeronave, o que pode ser visto na Figura 1. Entretanto, esses materiais
apresentam uma grande perda de propriedades na presença de algum defeito, que são muitas
vezes microscópicos.
Figura 1 - Efeito do impacto sob a fuselagem da aeronave

Fonte – ALMEIDA (2010)
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Segundo Meola, Boccardi e Carlomagno (2017) uma avaliação abrangente da qualidade
do material compósito antes de colocá-lo em serviço é, portanto, tão importante quanto o
monitoramento dos níveis de danos acumulados em uma estrutura compósita durante o serviço.
Estes danos variam em relação ao módulo de energia e ao tipo de impacto, fazendo com
que sua detecção seja mais difícil em função da maior ou menor dimensão do dano analisado.
Danos superficiais podem acarretar diversos problemas quando se trata do âmbito aeronáutico,
pois uma mínima falha pode acarretar em alta gravidade e risco elevado a estrutura do avião.
Meola e Carlomagno (2010) mostram que ao utilizar-se de técnicas não destrutivas,
pode ser visto uma correlação entre a área danificada e a dimensão do impactor. Em particular,
eles provaram que, com um dispositivo de imagens infravermelhas, foi possível visualizar os
efeitos que se desenvolvem sob baixo impacto, e que podem fornecer informações sobre a
iniciação e propagação do dano de impacto.
Para auxiliar na garantia da confiabilidade de voo, esta pesquisa teve o propósito de
simular danos em materiais compósitos e estudá-los identificando se é possível, por ensaios não
destrutivos de termografia infravermelha, detectar tais danos nas estruturas.

1.1 OBJETIVO GERAL
Verificar se a termografia infravermelha pode detectar danos por impacto de queda de
peso e indentação quase estática em materiais compósitos laminados de fibra de vidro e fibra
de carbono.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para que o objetivo geral seja atingido, se faz necessário desenvolver os seguintes
objetivos específicos:
o Definir quais os níveis de energia para o ensaio de queda de peso e qual a menor energia
que ocorre o início dos danos no ensaio de indentação quase estática;
o Comparar os termogramas e analisar a variação da temperatura nas regiões impactadas
dos corpos de prova;
o Verificar se a técnica da termografia infravermelha pode detectar danos por impacto em
materiais compósitos laminados de fibra de vidro e fibra de carbono.
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1.3 JUSTIFICATIVA

Segundo Meola et al. (2016) no mundo de hoje há uma demanda crescente de estruturas
leves e de alto desempenho que explica o crescente interesse em relação aos materiais
compósitos.
Com relação à aplicação da termografia em materiais compósitos, além da capacidade
de obter um resultado de forma fácil e rápida, a mesma permite a inspeção das estruturas sem
a necessidade do contato físico.
Ademais, possibilita a redução do tempo para a detecção de danos em materiais
compósitos laminados além de proporcionar desenvolvimento regional, pois é um estudo
desenvolvido em parceria com a primeira empresa aeronáutica do estado da Paraíba.

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO
Este trabalho se limita a avaliar a capacidade da termografia infravermelha para detectar
danos em compósitos com aplicação aeronáutica. Para tanto, delimitou-se este trabalho quanto
ao tipo de compósito, quanto ao tipo de dano de impacto e quanto ao ambiente onde os ensaios
seriam realizados.
Os corpos de prova foram fabricados por laminação natural, com apenas 1 tipo de fibra
e moldados com resina polimérica, se enquadrando na classificação estrutural laminado. Quanto
ao tipo de dano de impacto, se limitou a dano de impacto ocasionado por queda de peso e dano
causado por indentação quase estática. Já quanto ao ambiente onde os ensaios seriam realizados,
determinou-se pelo uso de uma câmara de isolamento térmico e o uso de um laboratório onde
as variáveis ambientais podem ser medidas e controladas.

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
Esta pesquisa está dividida em 5 (cinco) capítulos, a saber:

O Capítulo I trata da contextualização e apresentação do problema. Dos objetivos geral
e específicos, da justificativa, da delimitação do trabalho e como o mesmo está estruturado.
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No Capítulo II efetua-se a revisão da literatura envolvendo os seguintes temas: materiais
compósitos, materiais compósitos no setor aeronáutico, danos em materiais compósitos,
radiação térmica e termografia infravermelha.
No Capítulo III é apresentada a metodologia do trabalho. Inicialmente caracteriza-se a
pesquisa e em seguida apresenta-se os procedimentos metodológicos para a obtenção dos dados
da pesquisa.
No Capítulo IV apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos a partir dos
procedimentos metodológicos apresentados no Capítulo III.
No Capítulo V apresentam-se as conclusões obtidas a partir das discussões efetuadas no
Capítulo IV e como o trabalho se encerra neste, são apresentadas propostas de trabalhos futuros.
Por fim, são apresentados as Referências e o Apêndice.
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CAPÍTULO II
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 MATERIAIS COMPÓSITOS
Segundo Callister e Rethwisch (2007) pode-se considerar um compósito como sendo
qualquer material multifásico que exiba uma proporção significativa das propriedades das fases
que o constituem, resultando em um material de melhor performance do que se fosse feito
exclusivamente com uma fase. Na Figura 2 pode-se ver a classificação dos compósitos e suas
diversas ramificações.
Esta pesquisa se enquadra nos compósitos estruturais, na classificação laminados visto
que a fabricação dos corpos de prova se deu pela aplicação de resina polimérica termorrígida
em tecidos de fibras de vidro e carbono à 0º e 90º.

Figura 2 - Classificação dos Materiais Compósitos

Fonte – CALLISTER e RETHWISCH (2007)

Os compósitos são formados pela combinação de materiais de diversas classes (metais,
cerâmicos, polímeros e elastômeros), de acordo com as propriedades de interesse e aplicação
pretendida. As matrizes poliméricas são divididas em termoplásticas, termorrígidas e borracha
e tem a função manter os reforços unidos, transmitindo a estes o carregamento aplicado.
O reforço é a fase dispersa de um compósito, material sobre o qual os esforços são
transmitidos e distribuídos. Estes reforços podem ser classificados de acordo com o tipo (natural
ou sintética) e tamanho (particulado, fibras curtas, longas e contínuas) e podendo ser aplicadas

22

em diferentes orientações (paralela, longitudinal ao eixo ou aleatórias), tendo propriedades
mecânicas distintas dependendo do plano avaliado.
As propriedades mecânicas do compósito tendem a ser maiores quanto maior for o
comprimento da fibra (alta razão de aspecto L/D (comprimento/diâmetro) e mais
uniformemente distribuídas estiverem (bidimensional), conferindo maior performance em
aplicações estruturais.
Nos compósitos, os materiais são combinados de forma a nos permitir fazer um melhor
uso de suas virtudes, minimizando até certo ponto os efeitos de suas deficiências. Este processo
de otimização pode liberar um projetista das restrições associadas à seleção e fabricação de
materiais. (HARRIS, 1999).
Na Figura 3 visualiza-se a combinação entre o reforço e a matriz, resultando no material
compósito formado com as propriedades combinadas da fibra e matriz, como a baixa densidade,
a alta resistência mecânica, alta resistência ao impacto e também a alta resistência ao
cisalhamento.

Figura 3 - Composição básica de um material compósito

Fonte - CAIRNS (2010), tradução nossa

As fibras são mecanicamente resistentes, rígidas e leves, sendo as verdadeiras
responsáveis pela tão desejável característica de elevada tolerância a danos exibida pelos
compósitos fibrosos, quando comparados aos materiais monolíticos metálicos, cerâmicos ou
poliméricos. (PORTELA, 2011).
Segundo Miranda (2011) uma boa aplicação de materiais compósitos laminados são os
de fibra de vidro ou carbono, como exemplo clássico, fibras de vidro com adequada resistência
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ao impacto e à tração ou as fibras de carbono, as quais tipicamente exibem alto módulo de
elasticidade e elevada resistência mecânica, no reforço de compósitos poliméricos.
Desta forma, as fibras de carbono exercem sua função estrutural primária provendo
resistência e rigidez ao componente estrutural, enquanto as fibras de vidro, além de proverem
boa resistência as cargas dinâmicas, atuarão como elemento de tolerância a danos caso as fibras
de carbono sejam eventualmente rompidas após a sua relativamente baixa deformação para
fratura seja excedida.
Materiais compósitos são materiais que estão encontrando cada vez mais aplicações nos
setores aeroespacial, de defesa, marítimo e de transporte. (RADWAN, 2016).
Hull e Clyne (2000) dizem que os compósitos são usados em uma ampla variedade de
aplicações. Na Figura 4 pode ser visto a gama de possibilidades do uso dos materiais
compósitos.

Figura 4 - Aplicação do uso de materiais compósitos

Fonte - NOSSA (2011)

O uso desses materiais não é recente, pois as primeiras aeronaves tinham em sua
estrutura partes de madeira, que é um compósito natural, porém a produção de materiais
compósitos foi iniciada na segunda guerra mundial, com a fabricação de estruturas secundárias,
tais como portas e carenagens em aviões de guerra. (MORAIS, 2016).

24

Batista (2019) afirma que as características mais importantes de uma resina polimérica
aplicada como matriz estão associadas à sua capacidade de absorver energia de impacto e à sua
habilidade de interagir física e quimicamente com o reforço fibroso.
Desta forma, não será de admirar que os materiais compósitos, com o seu crescente
conhecimento, venham a ser cada vez mais utilizados em diversas áreas de atuação e de
responsabilidade tais como: a aeronáutica, transportes (com destaque para a indústria
automóvel), artigos desportivos, componentes elétricos e eletrônicos e a construção civil.
(CHITA, 2012).
De acordo com Miranda (2015) tem-se usado cada vez mais compósitos como
componentes estruturais, como se observa na Figura 5, dado o fato de que este tipo de material
combina propriedades mecânicas desejadas à especificidade da aplicação gerando, na maioria
dos casos, diminuição das dimensões do componente, bem como da massa dele.

Os materiais compósitos são classificados em três categorias: compósitos
reforçados com partículas, reforçados com fibras e estruturais. O compósito
reforçado com partículas tem a fase dispersa (as partículas) com as dimensões
aproximadamente iguais e em todas as direções. Para compósitos reforçados
com fibra, a fase dispersa tem a geometria de uma fibra (isto é, uma grande
relação comprimento-diâmetro). Compósitos estruturais são combinações de
compósitos e materiais homogêneos. (CALLISTER; RETHWISCH, 2007).
Figura 5 - Evolução dos materiais de engenharia ao longo do tempo

Fonte – ASHBY (2005)
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Características como a resistência mecânica, resistência a fadiga e baixo peso
notabilizaram o amplo e tradicional emprego desta classe de materiais na indústria aeronáutica
comercial, onde economia de combustível e maximização da carga transportada são requisitos
fundamentais de projeto.

2.2 MATERIAIS COMPÓSITOS NO SETOR AERONÁUTICO
A utilização de materiais compósitos em partes estruturais de aeronaves cresce a cada
ano, conforme Figura 6, devido às excelentes propriedades mecânicas que este material confere
ao componente que está sendo projetado e por permitir flexibilidade no projeto de peças
complexas e com propriedades locais específicas.
Materiais compósitos surgiram como os materiais de escolha para aumentar o
desempenho e redução do peso e custo de aeronaves militares, aeronaves de aviação geral,
aeronaves de transporte e veículos lançadores espaciais. (TENNEY et al., 2009).

Peso de compósito na estrutura (%)

Figura 6 - Compósitos em aeronaves de transporte comercial

Evolução do uso dos materiais compósitos
nos últimos 45 anos

Início de operação

Fonte - MARTINS (2019), tradução nossa

O crescente uso de materiais compósitos (poliméricos) no setor aeronáutico deve-se,
principalmente, ao constante desafio que esta indústria possui na obtenção de componentes que
exibam os maiores valores de resistência mecânica e de rigidez específicas entre os materiais
disponíveis. A substituição do alumínio por compósitos poliméricos estruturais, por exemplo,
permite uma redução de peso de 20 a 30%, além de 25% na redução do custo final de obtenção
das peças. (REZENDE, 2000).
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Conforme Morais (2016), com o crescente avanço tecnológico, processos para a
produção desses compósitos ficaram cada vez mais viáveis quando comparados com outros
materiais. A partir da década de 60, os materiais compósitos de alto desempenho foram
introduzidos de maneira definitiva na indústria aeroespacial.
Os avanços nos compósitos criaram novas oportunidades para estruturas de alto
desempenho e com baixo peso, favorecendo o desenvolvimento de sistemas estratégicos, como
a área de mísseis, foguetes e aeronaves de geometrias complexas.
Segundo Rezende (2000) nos últimos anos, a utilização de materiais compósitos na
indústria aeronáutica comercial tem sido tremendamente ampliada. Um exemplo é mostrado na
Figura 7, a aeronave supersônica F-22, utiliza em sua estrutura 24% de material compósito
polimérico, 39% de titânio, 16% de alumínio, 6% de aço e 15% de outros materiais.
(REZENDE, 2000; TENNEY et al., 2009).

Estima-se que a substituição de ligas metálicas tradicionais por compósitos
poliméricos estruturais, além da óbvia redução de peso do veículo e dos
consequentes ganhos em termos de economia de combustível, de extensão da
autonomia de voo, e de aumento de produtividade, possibilite uma redução do
custo final dos componentes da ordem de até 25%. (TARPANI et al., 2009).
Figura 7 - Aeronave supersônica F-22

Fonte – BEETINAKIS (2015)

Os recentes esforços da Boeing e Airbus para incorporar compósitos em suas estruturas
para certificar a melhoria do voo dessas estruturas é uma evidência dos avanços significativos
feitos no entendimento e uso desses materiais em aeronaves do mundo real. A fração de peso
da estrutura feita com compósitos é de 50% para o novo Boeing 787 e do Airbus 350 são feitos
de materiais compósitos em vez de ligas de alumínio convencionais. (DI SANTE, 2015;
TENNEY et al., 2009).
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A Figura 8 mostra onde os compósitos estão atualmente implantados no Boeing 787,
com cerca de 50% de material compósito em sua estrutura.

Figura 8 - Uso de materiais compósitos no Boeing 787

Fonte - DI SANTE (2015)

No Brasil, um dos exemplos mais recentes é apresentado pela empresa Embraer no seu
projeto da aeronave KC-390, cuja aeronave apresenta grande uso de materiais compósitos em
seu protótipo, como pode ser visto na Figura 9. Todas as superfícies móveis, flaps, ailerons,
profundor, leme e spoilers entre outros componentes críticos como estabilizador horizontal,
carenagem asa-fuselagem são feitos de materiais compósitos totalizando em 14% o uso desses
materiais no projeto.

Figura 9 - Estruturas da aeronave KC-390 fabricadas em materiais compósitos

Fonte - DÜRING (2013), tradução nossa
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2.3 DANOS EM MATERIAIS COMPÓSITOS
Materiais compósitos estão sendo cada vez mais usados em aeronaves, veículos, navios
e equipamentos esportivos graças a sua redução significativa de peso com a mesma resistência,
no entanto, os defeitos que são produzido acidentalmente na fase de fabricação afetará a
segurança dos produtos. Assim sendo, é importante desenvolver as técnicas de inspeção para
avaliar os produtos que são colocados em serviço. (MEOLA, BOCCARDI e CARLOMAGNO,
2017; ZHANG et al., 2018a).
Wagih et al. (2016) comenta que para lidar com essa baixa tolerância ao dano, estruturas
compostas são projetadas com um alto fator de segurança, acarretando numa estrutura mais
robusta e consequentemente num consumo maior de combustível. Além disto, o dano de
impacto pode reduzir significativamente as propriedades mecânicas residuais de compósitos,
embora dificilmente visível. (ZHANG et al., 2018b).
Vários podem ser os motivos que levam a ocorrência desse impacto, como por exemplo,
uma ferramenta caindo de uma altura de um metro acidentalmente sobre uma estrutura ou
alguma peça que esteja na pista e seja arremessada pela roda do trem de pouso contra a estrutura
durante a decolagem e pouso. Na melhor das situações ele consegue absorver grandes
quantidades de energia de impacto, porém por mecanismos que degradam e danificam o
compósito. (SEVKAT, LIAW e DELALE 2013; ISA et al., 2014).
A Figura 10 mostra um tipo comum de danos em estruturas de aeronaves, o choque com
pássaros (decolagem e/ou aterrisagem).
A princípio não parece mostrar qualquer avaria, mas com a velocidade da aeronave e as
aves, e diferença de massa entre eles, podem causar danos irreversíveis na estrutura e em piores
casos, danos subsuperficiais que apenas serão verificados com o uso de ensaios não destrutivos.
Batista (2019) diz que o conhecimento sobre os tipos de danos, a taxa de crescimento
dos mesmos e a força residual são fatores utilizados como base para inspeção que irá garantir a
aeronavegabilidade da aeronave.
Na estrutura compósita, os danos causados por um evento de impacto podem
ser mais prejudiciais e menos visível do que nos metais, devido a isto é de
fundamental importância entender a deformação e mecanismos de danos em
materiais compósitos, pois em impactos de baixa velocidade ocorre invisíveis
danos que não podem ser visualizados a olho nu, podendo acarretar em falhas
severas que comprometem a confiabilidade da estrutura aeronáutica.
(BATISTA, 2019).
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Figura 10 - Choque de pássaros em uma aeronave no momento da aterrisagem

Fonte – TARPANI et al. (2009)

Nos materiais compósitos é muito importante conhecer as propriedades mecânicas do
material, pois se uma propriedade deve ser melhorada, a seleção adequada de um material para
a matriz pode ser suficiente para resolver este problema. (GALDINO JUNIOR, 2014).
Na Tabela 1, pode-se ver alguns tipos de danos comuns na área aeronáutica e suas
características.

Tabela 1 - Tipos comuns de danos de impacto na estrutura de uma aeronave
Descrição

Energia

Massa

Velocidade

(J)

(g)

(m/s)

QUEDA DE EQUIPAMENTO

6

330

>6

Manutenção

QUEDA DE ELEMENTOS

4

220

>6

Movimento de carga

COMPONENTES DE MANUTENÇÃO

16

910

>6

Manutenção

GRANIZO (ATÉ 51 MM)

43

62

37,3

Decolagem e aterrisagem

3,8-81(kJ)

1800

65-300

Decolagem e aterrisagem

FRAGMENTOS DE PISTA

2-40

9

20-94

Decolagem e aterrisagem

CARGA CONCENTRADA

50

-

Estática

CHOQUE COM PASSADOS

Circunstâncias

Movimento de carga

Fonte – ALVES, CHAVES e BIRCH (2003)

Embora o dano nem sempre seja facilmente detectado pela inspeção visual não
destrutiva, a influência do dano de impacto de baixa velocidade pode ter efeitos prejudiciais nas
propriedades do material após o impacto. (VELLA, MUSCAT-FENECH e MOLLICONE
2014).
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Em alguns casos, é relatado que este impacto diminui a resistência residual de um
material compósito em 50%. Geralmente danos de baixa energia não produz perfuração da
estrutura, mas propicia delaminações entre as lâminas juntamente com danos invisíveis na
superfície do material. (RAZALI et al., 2014).
De acordo com Hull e Clyne (2000), os principais tipos de danos encontrados nos
materiais compósitos laminados são:
o Trinca ou fratura na matriz – ocorrência de uma ou mais fissuras na matriz do material
compósito e também definida como fratura coesiva na matriz;
o Trinca ou fratura da fibra – ocorrência da ruptura transversal e/ou longitudinal da fibra,
sendo nesse último caso definida como fratura coesiva na fibra;
o Deslocamento da fibra/matriz – separação na interface entre fibra e matriz, definida
como fratura adesiva;
o Delaminação – Falta de aderência entre as camadas de um compósito laminado.
A falha por fratura da fibra ou da matriz ocorre quando a tensão em cada um dos
constituintes ultrapassa seu limite admissível de tensão. O descolamento da fibra na matriz e a
delaminação estão relacionados com a qualidade da adesão no compósito. A separação fibramatriz ocorre na interface entre a fibra e a matriz, e a delaminação ocorre na interface entre
duas lâminas adjacentes. A delaminação é responsável pela maior parte do dano estrutural
gerado em um material compósito. (ALVES, 2006; FERNANDES, 2013)
Dentre as classificações de ensaio de impacto em materiais compósitos se destacam na
pesquisa o de baixa-média velocidade (Drop-Weight Impact e Quasi-Static Indentation).
O ensaio de impacto por queda de peso, Drop-Weight Impact (DWI) consiste numa
carga aplicada na forma de esforços por choque (dinâmicos), sendo o impacto obtido por meio
da queda de um impactador, de uma altura determinada, sobre a peça a examinar.
A norma ASTM D7136/D7136M-12 determina a resistência ao dano em materiais
compósitos de matriz polimérica reforçada com fibras em ensaios de impacto por queda de
peso. As massas utilizadas no ensaio são intercambiáveis, possuem diferentes pesos e podem
cair de alturas variáveis. Como resultado do ensaio, obtém-se a energia absorvida pelo material,
e a extensão do dano em função da energia aplicada.
A norma ASTM D6264/D6264M-17 determina a resistência ao dano de uma compósito
polimérico reforçado com fibra utilizando um impactador de força quase estática. Neste ensaio
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de impacto QSI um impactador é pressionado com uma velocidade constante, e quase estática,
sobre uma superfície compósita. O teste QSI demonstraram ativar mecanismos de dano
similares ao DWI, no entanto, sem efeitos de taxa de deformação. (BRIGGS, ENGLISH e
NELSON, 2015).
Segundo Guan et al. (2014) durante os últimos anos, pesquisas sobre os materiais
laminados compósitos submetidos a impacto de baixa velocidade ou carga estática tem sido
observados. Muitos pesquisadores também estavam preocupados com a mecânica das respostas
e comportamentos dos materiais.
Assim, estudos sobre a Quasi-Static Indentation e os danos relacionados no interior do
compósito pode ajudar a obter uma visão sobre o fenômeno e o que é fundamental no conceito
de tolerância a danos e melhorar a capacidade de acompanhar o impacto danos.
Conforme mostrado em Guan et al. (2014) uma curva típica do ensaio QSI pode ser
vista na Figura 11. Os pontos A-G na curva representam as diferentes etapas dos danos. O ponto
B, em que a carga cai de repente por uma pequena quantidade, indica iniciação de dano,
enquanto o ponto F representa o pico carga dos laminados para sustentar a carga estática. Os
quatro pontos A C D e E são interligados e determinados em termos da força de carga. O ponto
G representa a carga, após a carga máxima que o compósito é capaz de sustentar a carga
aplicada.

Força (kN)

Figura 11 - Curva característica do teste QSI

Deslocamento (mm)
Fonte – GUAN et al. (2014)
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Nettles, Douglas (2000) mostra uma semelhança entre o QSI e o impacto a baixa
velocidade, onde deve-se notar que há muitas variáveis envolvidas nesses testes, tais como
como condições de contorno, tamanho da amostra, espessura da amostra, sequência de
empilhamento, tamanho do impactador, forma do impactador e tipo de material.
Bieniás et al. (2013) executa uma comparação entre os testes de queda de peso e carga
quase estática, onde as curvas podem ser vistas na Figura 12.

Figura 12 - Curvas Força-Deslocamento de compósitos após teste QSI e DWI

DWI

Força (N)

QSI

Deslocamento (mm)
Fonte – BIENIAŚ et al. (2013)

As curvas do teste de impacto são caracterizadas por uma seção de carga crescente até
a força máxima (Pm – ponto máximo onde os compósitos perdem a sua rigidez) e em seguida
um declínio acentuado na força.
No caso de quase-estático, as curvas são suaves e mais progressivas (para obter o mesmo
valor de força que o caso do impacto de baixa velocidade). Neste teste é observado o ponto
onde é iniciada a primeira micro-falha no compósito – Pi.
Segundo Safri et al. (2014) o teste de impacto de queda de peso permite a simulação de
uma ampla variedade de condições de impacto no mundo real e possibilita coletar dados
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detalhados de desempenho. Comparado a outros testes de impacto, o QSI é verificado com
maior facilidade, pois as taxas de aquisição baixas são suficientes e há uma ausência de
oscilações. (SPRONK et al., 2018).
Já para os impactos de baixa velocidade, causados por grandes massas, podem ser
tratados como problemas de indentação, porque a duração do impacto é muito maior do que o
tempo necessário pelas ondas de propagação para viajar do local de impacto até os suportes ou
bordas livres. (WAGIH et al., 2016).

2.4 RADIAÇÃO TÉRMICA
Batista (2019) diz que sempre que existir uma diferença de temperaturas em um meio
ou entre meios, haverá, necessariamente, transferência de calor. A troca de calor pode ser
realizada por três processos: condução, convecção e radiação térmica.

A condução é realizada quando há um gradiente de temperatura em um
meio estacionário, podendo ser um sólido ou um fluido. Já a convecção
é caraterizada por se tratar da troca de calor entre um sólido e um fluido
em movimento com distintas temperaturas. A forma de propagação de
energia emitida por sólidos, líquidos e gases sem a presença de um meio
material se caracteriza pela radiação térmica. (INCROPERA;
DEWITT, 2002).

Para Modest (2013) os termos transferência de calor por radiação e radiação térmica,
são comumente usados para descrever a ciência da transferência de calor causada por ondas
eletromagnéticas. Um exemplo óbvio de radiação térmica cotidiana inclui o efeito de
aquecimento da luz do sol em um dia claro.
Depois que essas ondas atingem outro objeto, elas perdem parcialmente sua energia e
dão origem a transições eletrônicas ou moleculares e/ou vibrações de rede no corpo receptor, o
que faz com que o nível de energia do segundo objeto aumente. (MODEST, 2013).
A radiação térmica ocorre sob dois pontos de vista, a mecânica quântica e a teoria
clássica das ondas eletromagnéticas. No primeiro, a propagação ocorre na forma de um
conjunto de partículas conhecidas como fótons, já no segundo, essa propagação é descrita na
forma das ondas eletromagnéticas. Estas ondas são formadas por componentes de campo
elétrico e magnético que são perpendiculares entre si e oscilam em determinadas frequências,
ocupando uma faixa do espectro eletromagnético. (HOWELL; SIEGEL; MENGÜÇ, 2010;
INCROPERA; DEWITT, 2002).
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Incropera e DeWitt (2002) também comenta que todas as superfícies com temperatura
não nula emitem energia na forma de ondas eletromagnéticas. O conjunto de todas as ondas
eletromagnéticas ordenadas pela sua frequência, ou seus comprimentos de onda é denominado
de espectro eletromagnético.
Apesar das ondas eletromagnéticas possuírem, em geral, as mesmas características, seu
comportamento varia significativamente de acordo com os diferentes comprimentos de onda.
A radiação eletromagnética encontrada na prática cobre uma extensa faixa de comprimentos de
onda. O espectro eletromagnético também inclui raios gama, raios X, radiação ultravioleta, luz
visível, radiação infravermelha, radiação térmica, micro-ondas e ondas de rádio, como
mostrado na Figura 13. (CARAMALHO, 2012; SILVA, 2017).

Figura 13 - Espectro Eletromagnético

Fonte – ESCOLA (2017)

De acordo com Caramalho (2012) o espectro eletromagnético é dividido arbitrariamente
em diversas regiões de comprimento de onda, designadas por bandas, distinguidas pelos
métodos utilizados para produzir e detectar a radiação; não existe nenhuma diferença
fundamental entre a radiação nas diferentes bandas do espectro eletromagnético.
Também Caramalho (2012) diz que a banda dos infravermelhos é frequentemente
subdividida em quatro bandas menores, cujos limites são também escolhidos de forma arbitrária
e incluem: próxima de infravermelhos (0,75 – 3 μm); a média de infravermelhos (3 – 6 μm); a
afastada de infravermelhos (6 – 15 μm), e a extrema de infravermelhos (15 – 100 μm).
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2.4.1 CORPO NEGRO
De acordo com Incropera e DeWitt (2002) a definição de corpo negro foi designada para
servir como padrão em relação ao qual as propriedades radiantes das superfícies reais podem
ser comparadas.
Caramalho (2012) afirma que um corpo negro consiste num objeto que absorve toda a
radiação de que é incidida, em qualquer comprimento de onda. Este é um corpo ideal, capaz de
absorver toda radiação que incide na sua superfície além do fato de que nenhum corpo emite
mais radiação que um corpo negro em uma dada temperatura e comprimento de onda. Ou seja,
sua emissão radiativa será sempre maior que a capacidade dos corpos reais.
De acordo com Incropera e DeWitt (2002) as premissas de um corpo negro são:
o Um corpo negro absorve toda a radiação incidente, independente do seu comprimento
de onda e de sua direção;
o Para uma dada temperatura e comprimento de onda, nenhuma superfície pode emitir
mais energia do que um corpo negro;
o Embora a radiação emitida por um corpo negro seja uma função do comprimento de
onda e de temperatura, ela é independente da direção. Isto é, o corpo negro é um emissor
difuso (independente da direção).

A radiação emitida que sai de uma superfície é sempre de natureza espectral e direcional,
o que significa que ela pode mudar tanto em função do comprimento de onda como da direção.
A Figura 14 mostra a radiação em todas as direções emitida por um corpo negro e também a
radiação de um corpo real, onde a radiação é direcionada em todas as direções, mas há perca e
desvios pelo caminho. (HOWELL; SIEGEL; MENGÜÇ, 2010).
Figura 14 - A radiação térmica de um corpo negro e um corpo real

Fonte - INCROPERA; DEWITT (2002)
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Na realidade, todos os corpos se comportam como reais, onde sempre existe a difusão
da radiação que é emitida por este corpo.
Adiante, tem-se em consideração três expressões que descrevem a radiação emitida por
um corpo negro: lei de Planck, lei do deslocamento de Wien e lei de Stefan-Boltzmann.
•

LEI DE PLANK

De acordo com Çengel (2007), Max Planck (1858-1947) foi o primeiro a determinar a
emissão espectral de um corpo negro Ebλ, em conjunto com sua famosa teoria quântica. Ela é
conhecida como lei de Planck e é expressa na Equação 1:

𝐸𝑏𝜆 (𝜆, 𝑇) =

𝐶1
𝐶
5
𝜆 .[𝑒𝑥𝑝( 2 )−1]
𝜆.𝑇

(1)

onde, a primeira e segunda constantes da radiação são:
C1 = 2πh(𝐶0)2= 3,742 x 108 W.μm4/m2
C2 = (hCo/k) = 1,439 x 104μm.K
C0 = 2,998 x 108 m/s (velocidade da luz)
h = 6,626 x 10-34 J.s (constante de Plank)
k = 1,38 x 10-23 J/K (constante de Boltzmann)
λ = comprimento de onda (m)
T = temperatura (K)

Segundo Incropera e DeWitt (2002 apud Batista, 2019) na Figura 16 é mostrada a
emissão espectral hemisférica de um corpo negro, a qual é função do comprimento de onda
para várias temperaturas. É possível observar que a energia total irradiada, que é a energia
espectral integrada em todos os comprimentos de onda, aumenta com a temperatura. O
resultado da Equação 1 está representada na Figura 15 para algumas temperaturas selecionadas.
Incropera e DeWitt (2002) enfatiza que algumas características importantes podem ser
observadas:
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o A radiação emitida varia continuamente com o comprimento de onda;
o Em qualquer comprimento de onda, a magnitude da radiação emitida aumenta com o
aumento da temperatura;
o A região espectral na qual a radiação está concentrada depende da temperatura à um
mesmo comprimento de onda;
o Uma fração significativa da radiação emitida pelo sol (que pode ser aproximado por
um corpo negro a 5.800 K) alcança a região visível do espectro. Em contraste, para T
≤ 800 K, a emissão encontra-se predominantemente na região do infravermelho no
espectro, não sendo visível ao olho humano.

Figura 15 - Poder emissivo espectral de corpos negros para determinadas temperaturas

Fonte - ÇENGEL (2007)

•

LEI DO DESLOCAMENTO DE WIEN

De acordo com Incropera e DeWitt (2002), a distribuição espectral do corpo negro
possui um máximo e que o comprimento de onda correspondente a esse máximo (λmáx) depende
da temperatura.
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Segundo Çengel (2007), o comprimento de onda em que o pico ocorre durante uma
temperatura especificada é dada pela lei de deslocamento de Wien, a dependência do
comprimento de onda com a temperatura é dada pela Equação 2.

𝜆𝑚á𝑥 . 𝑇 = 𝐶3

(2)

onde a terceira constante da radiação é C3 = 2898 μm.K
•

LEI DE STEFAN-BOLTZMANN

A lei foi descoberta de jeito experimental por Jožef Stefan (1835-1893) no ano 1879 e
derivada de jeito teórico no marco da termodinâmica por Ludwig Boltzmann (1844-1906) em
1884.
Incropera e DeWitt (2002) aborda que esta lei resulta na emissão total de um corpo
negro (Eb), que consiste na soma de todas as radiações emitidas em todas os comprimentos de
onda. Assim, esta lei possibilita determinar a energia total emitida por um corpo a partir do
conhecimento da temperatura do corpo negro.
A Equação 3 apresenta a energia de radiação emitida por um corpo negro por unidade
de tempo e por unidade área de superfície. Esta é a fórmula de Stefan-Boltzmann, que determina
que a energia emissiva total de um corpo negro é proporcional à quarta potência da sua
temperatura absoluta (T).
𝐸𝑏 = 𝜎. 𝑇 4

(3)

onde a constante de Stefan-Boltzmann é σ = 5,67 x 10-8 W/m2.K4

2.4.2 CORPO REAL
De acordo com Incropera e DeWitt (2002) é preciso ter uma noção da superfície ideal,
o corpo negro, podendo assim analisar o comportamento dos corpos reais. Aplicando o corpo
negro como referência uma propriedade radiante da superfície pode ser definida como a razão
entre as radiações emitidas pelas duas superfícies, a ideal e a real. O autor defini como
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emissividade esta propriedade que é fundamental para a aplicação da termografia
infravermelha. A Equação 4 mostra a razão entre as emissões.
𝐸(𝜆)

𝜀𝜆 = 𝐸

𝑏(𝜆)

(4)

Esta propriedade é denotada por ε, e varia entre zero e um, 0 ≤ ε ≤ 1 e pode assumir
valores diferentes de acordo com o comprimento de onda, direção e temperatura. Portanto,
diferentes emissividades podem ser definidas para uma superfície, dependendo dos efeitos
considerados. (ÇENGEL, 2007; INCROPERA; DEWITT, 2002).
Incropera e DeWitt (2002) enfatiza que, deve ser reconhecido que a emissividade
depende da natureza da superfície, que pode ser influenciada pelo método de fabricação, seu
ciclo térmico e de reações químicas com o ambiente.
A propriedade da emissividade é de fundamental importância para o estudo, visto que a
capacidade da câmera termográfica traduzir o campo infravermelho para nossos olhos, depende
da razão entre a emissão de um corpo negro e um corpo real.
Batista (2019) aborda que na técnica de termografia de materiais compósitos
aeronáuticos a emissividade depende do comportamento da temperatura entre áreas isentas de
defeitos e aqueles que têm um defeito.
Nas superfícies reais existem outras propriedades que valem ser expostas para um
melhor entendimento. A razão da radiação incidida numa superfície real por unidade de área se
denomina irradiação espectral (G). A interação entre os corpos emissores e absorventes através
das ondas eletromagnéticas é a essência da transferência de energia radiativa. (HOWELL;
SIEGEL; MENGÜÇ, 2010).
Neste processo de transferência por radiação uma parte da radiação é absorvida (α),
outra é refletida (ρ) e uma terceira parcela transmitida (τ), dependendo do tipo que material de
que é feito o corpo. Este efeito pode ser visto na Figura 16.
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Figura 16 - Fenômenos radiativos em um corpo de espessura finita

Fonte - ÇENGEL (2007)

A irradiação espectral é então subdividida entre as três parcelas que são originadas a
partir da superfície irradiada. A Equação 5 mostra como a propriedade G é fracionada.

𝐺𝜆 = 𝐺𝜆,𝑎𝑏𝑠 + 𝐺𝜆,𝑟𝑒𝑓 + 𝐺𝜆,𝑡𝑟

(5)

Sabendo que todas as propriedades é função do comprimento de onda, pode-se resultar
que as propriedades citadas são representadas por:

𝛼=
𝜌=
𝜏=

𝐺𝑎𝑏𝑠
𝐺
𝐺𝑟𝑒𝑓
𝐺
𝐺𝑡𝑟
𝐺

(6)
(7)
(8)

Incropera e DeWitt (2002) comenta sobre cada uma destas propriedades citadas, que
podem se resumir a:
o Absortividade (𝛼): propriedade que determina a fração da irradiação que é absorvida
por uma superfície, apresentada na Equação 6. É definida como a fração da irradiação
total absorvida por uma superfície;
o Refletividade (ρ): é uma propriedade que define a fração da radiação térmica incidente
que é refletida por uma superfície, apresentada na Equação 7. A refletividade depende
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não apenas do ângulo de incidência em que a energia está sendo irradiada, mas também
da direção que esta energia está sendo refletida;
o Transmissividade (τ): é uma propriedade que define a fração da energia que é
transmitida para o meio que está o corpo. Esta propriedade está representada pela
Equação 8.

Cabral (2017) comenta que nos processos em que haja a medição de radiação
infravermelha é muito importante a observação da temperatura tanto do ambiente como da
superfície examinada. Em inspeções de âmbito industrial que geralmente envolve máquinas,
componentes e ambientes, a variação de temperatura para observância de alterações indesejadas
entre estruturas semelhantes é de 15 °C.
Por fim, Gaussorgues (1994) relembra que todas as radiações são geridas pelas mesmas
leis e as únicas diferenças devem-se às diferenças no comprimento de onda. A termografia nos
permite não apenas ver o invisível, mas também detectar e avaliá-lo. Estende o poder do olho
para além dos limites de sua sensibilidade.

2.5 TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA
Em 1800, o astrônomo real inglês, Sir William Herschel (1738-1822) percebeu
variações na transmissão de calor em várias amostras de vidro de cores diferentes. Desta forma,
ao repetir o experimento de Sir Isaac Newton (1643-1727), ao passar a luz solar através de um
prisma percebeu um aumento contínuo de temperatura ao longo das cores do espectro desde cor
violeta até o vermelho. (CARAMALHO, 2012).
Sir John Herschel (1792-1871), filho de Sir William Herschel, produziu a primeira
imagem infravermelha em 1840, mediante a evaporação diferencial de uma fina camada de
óleo. Esta imagem podia ser vista por meio da luz refletida pela película e foi chamada de
“termógrafo”. Já no período das Guerras Mundiais e posteriormente nas décadas de 1960-70,
houve grandes avanços principalmente pelas aplicações militares, uso industrial, construções e
área médica. (CARAMALHO, 2012; OLINDA, 2018).
Aires Júnior (2018) diz que as bases para a compreensão da termografia infravermelha
passaram pela descoberta e interpretação de alguns fenômenos físicos que foram explicados
através de equações as quais regem atualmente o entendimento da técnica termográfica a partir
da radiação térmica.
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A termografia pode ser utilizada, portanto, como uma técnica de ensaio nãodestrutivo que se baseia no mapeamento térmico de uma peça, componente ou
estrutura para a localização de suas regiões danificadas ou defeituosas. Isto é
possível porque a condutância térmica, ou, inversamente, a resistência térmica
dos materiais depende fortemente do seu grau de integridade, assim, o fluxo de
calor no material é alterado na presença dessas anomalias. (ALMEIDA, 2010).

Visto que o custo de fabricação das estruturas em geral é elevado, realizar ensaios não
destrutivos (END) é de extrema importância pois não altera de forma permanente suas
propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais.
Para superar isso, é essencial ter tecnologias de ensaios não destrutivos que possam ser
usadas para entender o comportamento dos materiais quando eles são submetidos ao
carregamento em serviço. Várias tecnologias END foram desenvolvidas para caracterizar danos
e prever falhas em componentes construídos com vários materiais avançados, dentre eles, os
compósitos. (PRAKASH; MAHARANA, 2017).
Arruda (2016) e Batista (2019) dizem que a TIV é uma técnica de ensaios não
destrutivos que se baseia no mapeamento térmico (originando desta forma os chamados
termogramas) de uma peça, componente ou estrutura para a localização de suas regiões
danificadas ou defeituosa. A presença de uma descontinuidade na peça acarreta diferenças na
dissipação de calor ao longo do material. (PIFFER, 2016).
Atualmente, afirma Silva (2015), que a técnica pode ser aplicada em diversas áreas a
saber; na indústria aeronáutica com o desenvolvimento de estruturas da fuselagem; na indústria
automobilística com desenvolvimento de freios; construção civil em inspeção de estruturas e a
procura de problemas de vazamentos; na medicina com a detecção precoce da predisposição
para o câncer, possíveis inflamações, dores musculares entre outras.
Para Caramalho (2012) alguns fatores influenciam na obtenção das imagens
termográficas como a emissividade (capacidade do corpo para radiar energia infravermelha),
temperatura ambiente (porção da radiação exterior que é refletida na superfície) e a absorção
atmosférica (redução da radiação que chega à lente ao atravessar a atmosfera).
A TIV foi aplicada com sucesso em numerosos instalações de fabricação automotiva e
aeroespacial. (HUNG et al., 2009).
Assim sendo Gaussorgues (1994) mostra que estes poucos exemplos de aplicações da
TIV demonstram que é um método poderoso no controle de processos industriais.
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As radiações infravermelhas encontram-se entre as zonas visíveis e invisíveis
do espectro eletromagnético, a principal fonte de radiação infravermelha é o
calor ou radiação térmica e qualquer objeto que tenha uma temperatura acima
do zero absoluto, emite uma radiação na zona dos infravermelhos; Ainda que
os nossos olhos não o vejam, os nervos da nossa pele podem sentir o calor;
quanto mais quente está o objeto, maior quantidade de radiação infravermelha
ele emitirá. (CARAMALHO, 2012).

Cabral (2017) diz que a energia infravermelha emitida pelo objeto investigado é captada
por um dispositivo, sem contato físico com o objeto e coletado uma imagem térmica chamada
termograma. Essas imagens térmicas permitem observar como a temperatura está distribuída
em uma superfície.
Este método é considerado uma forma de manutenção preditiva, onde a mesma pode ser
realizada a qualquer momento com o objetivo de corrigir falhas notadas antecipadamente
quando se observa a iminência da ocorrência de falha.
Como não há contato físico entre câmera térmica e o objeto analisado, a termografia
fornece um processo de aferição e análise de dados com total segurança, pois este método evita
a interferência no processo produtivo um vez que o trabalho é feito com os equipamentos em
funcionamento. (CABRAL, 2017).
As medições termográficas têm um alto potencial para cumprir esta necessidade de uma
forma elegante, como eles são rápidos, fáceis de usar (sem contato) e baratos em comparação
com outros métodos não destrutivos. (LEICHT et al., 2018).
O que se mede com a termografia é a emissão de radiação térmica do corpo e então a
câmera termográfica a transforma em temperatura. Existe uma necessidade dos métodos END
serem inovadores e eficazes capaz de fornecer informações confiáveis e quantitativas sobre o
estado de dano e integridade geral em tais materiais. (HUNG et al., 2009).
Também Hung et al. (2009) diz que as técnicas comuns de END podem ser classificadas
em sete categorias: Visual (por exemplo, inspeção visual); Radiação penetrante (por exemplo,
raio x); Elétrica-magnética (por exemplo, partícula magnética); Vibração mecânica (por
exemplo, ultra-som, emissão acústica); Químico/eletroquímico; Térmicos (por exemplo,
termografia infravermelha); Métodos ópticos (por exemplo, holografia e shearografia).
A termografia infravermelha está sendo usada em um grande número de campos de
aplicação e para muitos propósitos diferentes; na verdade, qualquer processo que seja
dependente da temperatura se beneficia do uso de um dispositivo de imagens em infravermelho.
(MEOLA; BOCCARDI; CARLOMAGNO, 2017).
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Segundo Fernandes, Zhang e Maldague (2015) a termografia infravermelha (TIV) é uma
técnica amplamente utilizada para diagnósticos em várias áreas, incluindo materiais
compósitos.
Rodríguez (2014) comenta que hoje em dia o termo controle de qualidade ganha mais
importância em um mercado competitivo, controlado pela globalização dos serviços e produtos.
Além disso, segurança e confiabilidade são questões-chave em constante demanda
especialmente em produtos que envolvem a vida de milhares de pessoas. Estes fatos trouxeram
a necessidade de promover o desenvolvimento técnicas e métodos para garantir a superioridade
do mercado, não apenas em termos de qualidade, mas também em termos de produtividade.
Por se tratar de um ensaio relativamente rápido, de fácil interpretação e que possui boa
captação de defeitos superficiais ou subsuperficiais, sua utilização por toda a indústria é
abrangente.
A técnica de termografia infravermelha é um dos métodos de END mais utilizados para
detectar falhas em materiais. (GAUSSORGUES, 1994; PRAKASH; MAHARANA, 2017).
Algumas técnicas END são mostradas na Figura 17.

Figura 17 - Técnicas de inspeção não destrutiva de um componente estrutural aeronáutico

Fonte – ALMEIDA (2010)
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A técnica da termografia funciona em duas classificações, conforme (LEICHT et al.,
2018; MALDAGUE, 1992; MIELOSZYK et al., 2013; PRAKASH; MAHARANA, 2017):
o Termografia ativa: em que a amostra de ensaio é aquecida ou termicamente ativada
utilizando uma fonte externa e a resposta de resfriamento é monitorada, Figura 18a;
o Termografia passiva: onde o calor é emitido por uma amostra e a resposta de
resfriamento é monitorada, Figura 18b.
A termografia ativa requer uma fonte externa de calor para estimular o material a ser
inspecionado. O objeto é estimulado energeticamente (lâmpadas halógenas, jatos de ar quente,
ou pulsos ultrassônicos, micro-ondas, laser, dentre outros) de forma que um fluxo interno de
calor seja gerado na parte inspecionada. (ALMEIDA, 2010).

Figura 18 - Modos de inspeção termográfica: (a) forma ativa; (b) forma passiva

Fonte – CARDOSO (2011)

Nesta pesquisa foi usada a termografia ativa por reflexão, aquecendo o corpo de prova
por lâmpadas halógenas. A Figura 19 mostra como é a montagem do ensaio.
A eventual presença de danos e defeitos na peça superficiais ou subsuperficiais causa
uma perturbação deste fluxo proporcionando um contraste térmico na superfície do material,
que é detectado por um termovisor, acusando desta forma um provável dano ou defeito.
(ALMEIDA, 2010).
Como o defeito ou dano no material inspecionado compromete a capacidade do objeto
de realizar a transferência de calor o calor ficará retido o que ocasiona na observação de um
ponto quente (hot spot) como apresenta a curva de aquecimento na Figura 19. (BATISTA,
2019).
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Figura 19 - Técnica de reflexão para termografia ativa e curva de aquecimento-resfriamento

Fonte - ALMEIDA (2010)

Segundo Maldague (1992), uma curva característica da detecção na termografia é
apresentada na Figura 20, a qual apresenta o decaimento da temperatura ao longo do tempo na
superfície do material após a aplicação inicial de calor.
Como pode-se ver na Figura 21, o autor mostra que a curva 1 representa o aquecimento
e resfriamento do material compósito sem a presença do dano, já na curva 2, existe um dano
que ocasiona um acréscimo na temperatura detectada.

Figura 20 - Curva da evolução da temperatura de uma superfície de um material

Fonte – MALDAGUE (1992)

Para materiais com menor condutividade térmica como fibras de carbono e outros
materiais como polímeros ou plásticos, a estimulação tem que ser mais longa. Isso é necessário
para que as variações de temperatura atinjam a espessura total do componente. (SILVA, 2016).
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O tipo mais comum de análise consiste em observar a evolução da temperatura durante
a fase de resfriamento. Devido à natureza da estimulação (radiação), seu reflexo é geralmente
capturado pela câmera térmica, já que os objetos não são corpos negros perfeitos.
Na fase de resfriamento a radiação refletida é reduzida ou mesmo nula, resultando em
medições de temperatura precisas. Desde o resfriamento normalmente ocorre principalmente
por convecção, a evolução da temperatura na fase de resfriamento também é mais lenta, levando
a maiores contrastes. (SILVA, 2016).
Alguns exemplos de aplicações da termografia infravermelha passiva são: manutenção
preventiva e preditiva, detecção de incêndios florestais, elaboração de programas de pesquisa
de eficiência térmica, monitoramento de tráfego rodoviário, aplicações médicas e biológicas,
dentre outras. (MALDAGUE; GALMICHE e ZIADI, 2002).
A termografia passiva é usada, também, para monitorar o produto em processos
de fabricação, monitorar processos de soldagem ou verificar a eficiência de
discos de freio de automóveis. Também pode ser usado em manutenção
preditiva, como rolamentos, turbinas e compressores, instalações elétricas,
tubulações subterrâneas ou vazamentos de gás. Existem muitas outras
aplicações não-industriais, tais como os de tipo medicinal na detecção do cancro
da mama ou de doenças vasculares, de detecção de incêndios, a detecção de
alvos (militares) ou localização de calor perdido e humidade em edifícios.
(OCÁRIZ e FERNANDO ALONSO, 2005).

A termografia infravermelha ativa é uma técnica de avaliação não destrutiva rápida e
precisa que é de particular relevância para a indústria aeroespacial para a inspeção de aeronaves
e helicópteros estruturas primárias e secundárias, peças de motores aeronáuticos, componentes
de espaçonaves e seus subsistemas. (CIAMPA et al., 2018).
A termografia ativa é utilizada, também na inspeção de componentes estruturais de
aeronaves, controle da qualidade de soldagem, lâminas de turbina, delaminação, fissuras ou
corrosão. (OCÁRIZ e FERNANDO ALONSO, 2005).
Dessa forma, o ensaio não destrutivo por termografia necessita de uma fonte de calor,
responsável por gerar um gradiente térmico (aquecimento ou resfriamento) no corpo de prova.
(PIFFER, 2016).
Nos métodos ativos, são usados vários tipos de excitação térmica: excitador de
ultrassom, lâmpadas de halogênio, lâmpadas de flash de xenônio, transdutores de correntes.
(MIELOSZYK et al., 2013; TARPANI et al., 2009).
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CAPÍTULO III
3 METODOLOGIA
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Segundo Gil (2002) esta pesquisa se caracteriza quanto a finalidade classificada como
sendo aplicada, visto que se objetiva gerar conhecimento da técnica para uma aplicação prática
na solução de problemas específicos envolvendo, por exemplo, a detecção de danos em
materiais compósitos por meio da termografia infravermelha. Quanto aos objetivos, trata-se de
uma pesquisa explicativa, pois buscou-se conhecer as causas que influenciam para a ocorrência
do fenômeno envolvido.
Finalmente, com relação aos procedimentos técnicos, este estudo pode ser classificado
como sendo experimental, visto que, a partir da obtenção do corpo de prova em material
compósito como objeto de pesquisa, foram selecionadas as variáveis pertinentes ao tipo de
experimento, bem como os modos de controle, observando-se os efeitos causados. Além disso,
é também bibliográfica, visto que, apoia-se em trabalhos científicos como artigos, dissertações
e teses relevantes na área da termografia e de materiais compósitos.
A metodologia para a fabricação dos corpos de prova seguiu as diretrizes de normas
internacionais específicas para os ensaios destrutivos propostos. A norma ASTM
D7136/D7136M – 12: Standard Test Method for Measuring the Damage Resistance of a FiberReinforced Polymer Matrix Composite to a Drop-Weight Impact Event (Teste padrão para
medir a resistência a danos de um compósito com matriz de polimérica reforçado com fibra a
um ensaio de impacto por queda de peso, tradução nossa), apresenta o ensaio, desde a
modelagem do corpo de prova, do impactador, e dos demais detalhes do ensaio dito queda de
peso. Também foi seguido a norma ASTM D6264/D6264M – 17: Standard Test Method for
Measuring the Damage Resistance of a Fiber-Reinforced Polymer-Matrix Composite to a
Concentrated Quasi-Static Indentation Force (Teste padrão para medir a resistência a danos
de um compósito com matriz de polimérica quanto à aplicação de indentação quase estática,
tradução nossa), que apresenta os dadoxs pertinentes ao ensaio de indentação quase estática
desde a dimensão do corpo de prova, e todos os parâmetros para se realizar o ensaio de forma
adequada.
Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desta pesquisa seguem o
fluxograma apresentado na Figura 21.
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Figura 21 - Fluxograma da pesquisa

Fonte – Baseado em MARIBONDO (2000)
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3.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
A FASE 1 dessa pesquisa, deteve-se ao estabelecimento da necessidade que motivou a
realização desta pesquisa. Para isso, foi feito uma ampliação dos conhecimentos sobre assuntos
relacionados ao tema da pesquisa, subdivididas em 5 etapas: pesquisa sobre materiais compósitos
(ETAPA 1.1), pesquisa sobre aplicações de materiais compósitos no setor aeronáutico (ETAPA
1.2), e sobre os danos pertinentes a esta aplicação (ETAPA 1.3), pesquisa sobre radiação térmica,
(ETAPA 1.4), e por fim sobre termografia infravermelha e suas aplicações e por fim (ETAPA 1.5).
As etapas citadas são mostradas na Figura 22.
Para o cumprimento destas etapas, fez-se uso de sites de busca especializados como:
oasisBR, Periódicos da Capes, Google Acadêmico, QIRT e Science Direct, utilizando-se de
palavras-chaves apresentadas no resumo desta pesquisa.

Figura 22 - Fluxograma da FASE 1 da pesquisa

Fonte – Baseado em MARIBONDO (2000)

3.3 PREPARO DAS AMOSTRAS PARA ENSAIOS DETRUTIVOS
Tendo em vista a pesquisa, os ensaios termográficos em materiais compósitos possuem
quatro pilares que foram analisados e planejados: os corpos de prova, a câmara de isolamento
térmica, a fonte de calor e a câmera termográfica. (PIFFER, 2016).
A empresa Stratus Aeronaves é especializada na modelagem, fabricação e manutenção
de aeronaves e forneceu os corpos de prova para a pesquisa. A Stratus está fabricando a
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aeronave ST20 enquadra-se na categoria leve esportiva ou LSA (Light Sport Aircraft), para esta
classe de aeronaves a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) exige características
específicas de tamanho de envergadura, peso, velocidade de voo, capacidade de ocupantes. A
Figura 23 apresenta o projeto inicial da aeronave.
Os corpos de prova (CP) destinados ao estudo e análise foram fabricados pela técnica
de laminação manual, onde nesta confecção, os materiais são fabricados com o empilhamento
de tecidos de fibra e adicionada a resina polimérica.

Figura 23 - Modelo da aeronave ST20

Fonte - SANTOS (2018)

Os corpos de prova desta dissertação foram dimensionados a partir das normas
internacionais mencionadas (ASTM 7136 e ASTM 6264), com os materiais utilizados na
modelagem da fuselagem de aeronaves. A aplicação de fibra de vidro corresponde à maior parte
da ST20, mas pontos que sofrem maiores esforços tendem a ser fabricados em fibra de carbono.
Para o cumprimento da FASE 2 foi feito o preparo das amostras para realização dos
experimentos. Esta fase foi dividida em 3 etapas, conforme visto na Figura 24, e são definidas
como: empilhamento das camadas de tecido de fibra (ETAPA 2.1), aplicação da resina
polimérica como matriz do material compósito (ETAPA 2.2), a modelagem das placas com o
uso da bolsa de vácuo para dar maior rigidez às amostras (ETAPA 2.3) e o corte das amostras
segundo as medidas determinadas pelas normas (ETAPA 2.4).

52

Figura 24 - Fluxograma da FASE 2 da pesquisa

Fonte – Baseado em MARIBONDO (2000)

Todas as amostras foram fabricadas em material compósito utilizado nesta pesquisa foi
confeccionado em dois tipos de fibras – vidro e carbono. Em detalhe na Figura 25 é visto a
laminação do CP em fibra de carbono, com camadas empilhadas de fibra e sendo molhada com
uma resina polimérica Araldite 5052 que tem densidade 0,93-0,95 g/cm³.

Figura 25 - Fabricação dos corpos de prova

Fonte – Autoria própria

O procedimento de montagem das camadas é manual, seguido pela aplicação da resina
(como matriz) dando a forma final do compósito. Após a montagem das camadas e aplicação
da resina é então colocado o CP dentro de uma bolsa de vácuo para a retirada do excesso de ar
no material e conferir uma alta resistência ao compósito. Na Figura 26 mostra-se o
procedimento de utilização da bolsa de vácuo usada nesta produção.
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A laminação dos corpos de prova pode acarretar em defeitos, por isso é preciso ser
cuidadoso no empilhamento e no molhamento das camadas, para garantir uma boa adesão entre
as fibras e a matriz.
A cura do corpo de prova foi realizada em temperatura ambiente por mais de 24 h,
deixando o material apropriado para a realização dos testes posteriores.

Figura 26 - Material compósito dentro da bolsa de vácuo

Fonte – Autoria própria

Para melhor entendimento dos resultados foi proposta uma codificação para cada corpos
de prova, seguindo o tipo de ensaio e o parâmetro utilizado, conforme Tabela 2.

Tabela 2 - Codificação dos corpos de prova
Tipo de fibra

Queda de Peso

Indentação quase estática

30 J

61 J

77 J

100 J

Máxima

Total

Fibra de Vidro

CPVI30

CPVI61

CPVI77

CPVI100

CPVFMáx

CPVFTot

Fibra de Carbono

CPCI30

CPCI61

CPCI77

CPCI100

CPCFMáx

CPCFTot

Fonte – Autoria própria

Na Tabela 2 as letras CP correspondem à corpo de prova, que são seguidas das letras V
ou C que representam o material que é fabricado a amostra, fibra de vidro e fibra de carbono,
respectivamente. Se o ensaio foi de queda de peso é seguida a letra I e logo após a numeração
correspondente ao nível de energia (30, 61, 77 e 100 J) do experimento. Já no ensaio de
indentação quase estática a sequência é a letra F e o ao final a denominação se o ensaio foi para
determinar a força máxima (Máx) ou a perfuração total (Tot) do corpo de prova.
Por exemplo, CPVI77 é o corpo de prova fabricado em fibra de vidro que foi submetido
ao ensaio de queda de peso a uma energia de 77 J. Já o CPCFTot corresponde ao corpo de prova
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fabricado em fibra de carbono que foi submetido ao ensaio de indentação quase estática para a
perfuração total da placa.

3.4 ENSAIOS DETRUTIVOS
Para a realização dos ensaios destrutivos que simularam os danos conforme Tabela 1
foram seguidos parâmetros e procedimentos conforme normas internacionais. Para a realização
do ensaio de impacto por queda de peso foi consultada a norma ASTM D7136/D7136M – 12 e
para o ensaio de indentação quase estática foram seguidos os procedimentos da norma ASTM
D6264/D6264M – 17.
Para a efetivação da FASE 3 foi feito um estudo e aperfeiçoamento da máquina de queda
de peso (ETAPA 3.1), ensaio de impacto por queda de peso (ETAPA 3.2). Foi produzido um
impactador para o ensaio de indentação quase estática (ETAPA 3.3) e finalmente a realização
do ensaio destrutivo de indentação quase estática (ETAPA 3.4). O fluxo dos procedimentos
pode ser visto na Figura 27.

Figura 27 - Fluxograma da FASE 3 da pesquisa

Fonte – Baseado em MARIBONDO (2000)

3.4.1 ENSAIO DE QUEDA DE PESO
O ensaio destrutivo dos corpos de prova, Drop-Weight Impact (DWI), chamado de
ensaio de queda de peso, foi realizado no Laboratório de Projetos e Instrumentação (LPI), já o
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ensaio Quasi-Static Indentation (QSI), chamado ensaio quase estático, foi feito no Laboratório
Multidisciplinar de Materiais e Estruturas Ativas (LaMMEA).
Os corpos de prova para o ensaio de queda de peso foram dimensionados em 150 x 100
x 5 mm, conforme indicado na norma (ASTM 7136, 2005). Os desenhos técnicos dos corpos
de prova para este ensaio se encontram no Apêndice A.
Este procedimento consiste em apoiar horizontalmente o CP na base da máquina e assim
poder soltar um impactador, calculando a energia ao final da queda pela conservação da energia
potencial. A Equação 9 se destina a calcular os níveis de energia para cada ensaio. A força da
gravidade e a massa do impactador é constante, logo, a energia é diretamente proporcional à
altura do impactador.
𝐸𝑝 = 𝑚. 𝑔. 𝐻

(9)

Após o posicionamento do CP, é preparado o impactador, com a massa e altura adequada
e executado o ensaio. A máquina da Figura 28 foi projetada com guias verticais e elementos
deslizantes para se reduzir o atrito entre os corpos.

Figura 28 - Máquina para ensaios de impacto por queda de peso

Fonte – Autoria própria
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Foram utilizados 4 níveis de energia, com os parâmetros da máquina dados da seguinte
maneira:
o 4 níveis de energia de impacto – 30, 61, 77 e 100 J;
o Altura máxima de queda dos pesos de 1,3 m;
o Impactador de ponta semiesférica com diâmetro de 16 mm e dureza 57 HRC.

Uma observação importante do ensaio nesta máquina é evitar o segundo impacto, visto
que o impactador tem um rebote e tende a cair novamente. Este segundo impacto pode alterar
a deformação e rompimento das fibras do compósito. Com isto, se faz necessário o uso de um
anteparo para bloquear o impactador. É visto na Figura 29 o CP apoiado na máquina, o
impactador no momento que inicia o rompimento das fibras e o anteparo posicionado para evitar
o novo impacto.

Figura 29 - Procedimento do Ensaio de Queda de Peso

Fonte – Autoria própria

3.4.2 ENSAIO DE INDENTAÇÃO QUASE ESTÁTICA
Os corpos de prova para o ensaio quase estático foram dimensionados em 150 x 150 x
5 mm, conforme indicado na norma (ASTM 6264, 2012). Os desenhos técnicos dos corpos de
prova para o ensaio se encontram no Apêndice A.
O ensaio de impacto QSI consiste em aplicar uma carga pontual na superfície, de forma
gradativa. O propósito da técnica é efetuar os danos compatíveis com o ensaio apresentado
anteriormente e verificar que com uma força aplicada menor, é possível atingir o mesmo dano.
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Para efetuar o ensaio utilizou-se a máquina instrumentada com os devidos aparatos, conforme
Figura 30, segundo a norma ASTM 6264.

Figura 30 - Máquina para ensaios QSI para materiais compósitos

Fonte – Autoria própria

A máquina possui as seguintes propriedades:
o Impactador com diâmetro de 13 mm;
o Impactador com dureza de 60 a 62 HRC;
o Velocidade de carregamento de 1,25 mm/min.
O ensaio é de simples execução, onde inicialmente é posicionado o CP no apoio e
configurada a máquina com um alcance máximo de aplicação de força, deslocamento máximo
e velocidade de carregamento. A máquina utilizada foi a Instron 5582 instrumentada com uma
célula de carga de 30 kN. O operador configura o aparelho e exporta os dados de força e
deslocamento para posterior análise.
Para o comparativo entre os ensaios, teve-se a necessidade de transformar a força
aplicada no ensaio de indentação quase estática em energia. A obtenção do valor da energia de
cada ensaio veio da relação de trabalho entre a força aplicada e o deslocamento sofrido. A
equação 10 mostra o trabalho realizado pelo impactador durante o ensaio de indentação quase
estática.
𝑇𝑟 = 𝐹. 𝑑

(10)
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Para a realização do ensaio, foi utilizado um impactador com diâmetro 13mm e dureza
HRC 60 a 62 feito em aço VM50, conforme visto na Figura 31. Após a modelagem do
impactador, foi comprado o aço adequado para atender a dureza especificada na norma e
solicitado a usinagem na oficina industrial Nossa Senhora da Abadia e na oficina
metalmecânica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-PB) localizadas no
Distrito Industrial de Campina Grande – PB.
Para o apoio do CP na máquina foi preciso fabricar um suporte 200 x 200 x 40 mm e
furo central de 125 mm de diâmetro, mostrado na Figura 31. Todos os desenhos técnicos estão
no Apêndice A.
Figura 31 - Impactador para o ensaio QSI e apoio de superfície de apoio

Fonte – BATISTA (2019)

Foi então realizado o ensaio até a perfuração total do CP, visando a obtenção da curva
Deslocamento x Força. Posteriormente foi refeito o ensaio apenas até a aplicação da força total
de cada tipo de fibra utilizada nos CPs, conforme Figura 32.
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Figura 32 - Ensaio QSI nos CPs de Fibra de Vidro e Fibra de Carbono
Vista
superior

Vista
inferior

Impactador

CP fibra de carbono

CP fibra de vidro
Fonte – Autoria própria

Após a realização dos ensaios destrutivos de impacto foi realizado o ensaio não
destrutivo de termografia infravermelha (TIV), realizado no Laboratório de Ergonomia e
Engenharia de Segurança do Trabalho (LEEST) da UFCG.

3.5 PREPARO DAS AMOSTRAS PARA O ENSAIO TERMOGRÁFICO
Para o cumprimento da FASE 4 foram seguidas as seguintes etapas: Determinação dos
parâmetros para o ensaio termográfico (ETAPA 4.1), a utilização da câmara de isolamento
térmico (ETAPA 4.2) e o aquecimento dos corpos de prova (ETAPA 4.3). Na Figura 33 é visto
o procedimento seguido nesta fase.

Figura 33 - Fluxograma da FASE 4 da pesquisa

Fonte – Baseado em MARIBONDO (2000)
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3.5.1 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ENSAIO TERMOGRÁFICO
Para a obtenção dos termogramas, o manual da câmera termográfica indica alguns
parâmetros que devem ser ajustados antes dos registros, que são: Emissividade, Temperatura
refletida, Distância, Umidade relativa, Temperatura atmosférica e a Compensação da janela.
(FLIR SYSTEMS, 2016).
Foi utilizado o termo-higro-anemômetro AMI 300, conforme Figura 34, e então coletada
a temperatura ambiente, a umidade relativa e a velocidade relativa do ar.

Figura 34 - Termo-higro-anemômetro (Sonda AMI 300)

Fonte – Autoria própria

Para o ensaio não destrutivo foi preciso definir os parâmetros comentados, para se
garantir uma melhor precisão e confiabilidade do ensaio. Na Tabela 3 é visto quais foram os
parâmetros coletados para a realização da termografia nos CPs analisados.

Tabela 3 - Parâmetros para ensaio termográfico

Parâmetros

Temp.
Refletida
(ºC)
27

Temp.
Atmosférica
(ºC)
23

Velocidade
do ar
(m/s)
0

Umidade
relativa
(%)
55

Distância
focal
(m)
0,4

Emissividade
(-)
0,95

Fonte – Autoria própria

3.5.2 CÂMARA DE ISOLAMENTO TÉRMICO
Para que os termogramas sejam alcançados com satisfação, foi preciso projetar uma
câmara de isolamento térmico, conforme Figura 35, que consiga comportar o objeto de estudo
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livre das interferências de radiações térmicas do ambiente. Este princípio se dá pelo fato de
todos os corpos emitirem calor quando acima do zero absoluto. (CARAMALHO, 2012; LEY;
GODINEZ, 2013).

Figura 35 - Câmara de Isolamento Térmico

Corpo de
prova

Tampa

Entrada
da câmera
Fonte – BATISTA et al. (2018)

Segundo Howell, Siegel e Mengüç (2010) a radiação emitida pelos corpos é dirigida a
todas as direções, a câmara ideal seria esférica, mas, pelas limitações de maquinário para a
construção de estruturas esféricas, o laboratório LEEST produz câmaras prismáticas, feitas com
materiais fáceis de se encontrar no comércio, mas que sejam adequados para os propósitos da
pesquisa que é a redução da interferência da radiação externa na detecção do calor proveniente
do CP pela câmera térmica.
Com relação aos materiais utilizados temos o uso de madeira (MDF), que tem a
propriedade de resistir à passagem do calor, para a sustentação da bancada e isolamento térmico.
(AIRES JÚNIOR, 2018; NAVROSKI et al., 2010; PIFFER, 2016; SOUZA e BEETZ, 2012).
Já o papel alumínio foi escolhido por possuir uma superfície altamente refletiva e, com
isso, procurou-se refletir de volta a temperatura ambiente. (SILVA, 2017).
O uso de tinta spray (emissividade 0,98) de cor preto fosco foi utilizado para pintar
interiormente a câmara e os corpos de prova, para que a radiação emitida pelo corpo de prova
seja minimamente refletida pelo revestimento (AIRES JÚNIOR, 2018; SILVA, 2017).
A forma de pintura da câmara foi feita de forma a aplicar o spray a uma distância de 20
cm da superfície com movimentos paralelos e de velocidade constante até se obter uma camada
uniforme de tinta.
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Com relação ao isolamento térmico, é importante quando o objetivo é reduzir o fluxo
de calor ou conservar a temperatura interna de um equipamento em que os materiais
empregados apresentam baixa condutividade. (SOUZA e BEETZ, 2012).
Esta câmara tem a finalidade de reduzir ao máximo a incidência da temperatura refletida
do ambiente. (AIRES JÚNIOR, 2018; PIFFER, 2016; SILVA, 2017).
Segundo Castro (2012) uma forma de reduzir o ganho de calor pela absorção de energia
dos corpos circunvizinhos é o uso de materiais de alta refletância, bem como para reduzir a
quantidade de calor perdido pelo objeto estudado é necessário utilizar-se de materiais de baixa
emissividade.

3.5.3 AQUECIMENTO DO CORPO DE PROVA
Com o propósito de inspecionar o corpo de prova no interior da câmara de isolamento
térmica é necessário que se use uma fonte de calor para aquecer o objeto e conseguir identificar
pela técnica termográfica o interesse do estudo.
Na Figura 36 tem-se as lâmpadas halógenas utilizadas no aquecimento dos corpos de
prova impactados para a obtenção das imagens termográficas.

Figura 36 - Fontes de calor (lâmpadas halógenas)

Posicionamento
do CP

Lâmpadas
Fonte – Autoria própria

Fernandes et al. (2015) comenta que, em sua pesquisa, uma fonte externa de calor foi
usada para estimular o material que está sendo inspecionado para gerar um contraste térmico.
A abordagem ativa - da termografia - é adotada em muitos casos, uma vez que as partes
inspecionadas geralmente estão em equilíbrio com o ambiente.

63

Tarpani et al. (2009) diz que na chamada termografia ativa o objeto de estudo deve ser
energeticamente estimulado (por exemplo, através de fontes térmicas simples como lâmpadas,
flashes e ar quente, ou então, por meios mais elaborados, tais como ondas ultrassônicas,
correntes parasitas, micro-ondas, laser, células de Peltier), de forma que um fluxo interno de
calor seja gerado na parte inspecionada.

Figura 37 - Aquecimento e posicionamento do CP

Fonte – BATISTA et al. (2018)

As lâmpadas (flash e/ou halógenas) foram usadas para aquecer a superfície da amostra
dos trabalhos de (FERNANDES et al., 2015; MEOLA; CARLOMAGNO, 2010; MIELOSZYK
et al., 2013; PRAKASH; MAHARANA, 2017). Cada uma das pesquisas variam a potência da
lâmpada, o tempo de aquecimento com relação ao tipo e espessura de compósito.
Foi testado o tempo ideal para o aquecimento dos CPs, e para o registro dos termogramas
foi definido 180 segundos (3 minutos) de aquecimento, seguindo a metodologia mostrada na
Figura 37, no 1º instante.

3.6 ENSAIO TERMOGRÁFICO
Seguindo a metodologia, após a obtenção dos corpos de prova, ensaios destrutivos,
fabricação da câmara de isolamento térmico e aquecimento do CP, temos a necessidade de
avaliar os danos pela técnica da termografia infravermelha.
A FASE 5, mostrada na Figura 38 procedeu-se em 4 etapas: o posicionamento da câmera
termográfica (ETAPA 5.1), o posicionamento do corpo de prova no interior da câmara de
isolamento térmico (ETAPA 5.2) e o registro dos termogramas (ETAPA 5.3).
Após o aquecimento sob o efeito da lâmpada halógena, o CP é transportado para o
interior da câmara de isolamento térmico e assim registrado o termograma. Foi estipulado o
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registro de três termogramas, com espaçamento de 60 segundos (1 minuto) cada para cada corpo
de prova ensaiado destrutivamente.

Figura 38 - Fluxograma da FASE 5 da pesquisa

Fonte – Baseado em MARIBONDO (2000)

Como visto na Figura 37, no 2º instante é apoiado o CP à uma distância pré-determinada
e com a face apoiada perpendicularmente à lente da câmera para que se evite qualquer
interferência da captação do calor. Para a movimentação do CP para o interior da câmara foi
tomado o cuidado de minimizar a troca térmica com o pesquisador e com o ambiente.
Após o CP ser aquecido por 3 min, o CP foi transportado para dentro da câmara de
isolamento de forma rápida (cerca de 10 s) e com a utilização de um alicate (evitando ao
máximo a troca térmica com outra superfície). Ao ser alocado na câmara, na posição
perpendicular e com a distância da lente da câmera em 40 cm, foi colocado a tampa da câmara
de isolamento e iniciado o registro termográfico.
O laboratório LEEST dispõe de uma câmera termográfica T620 da FLIR SYSTEMS,
conforme Figura 39. Foi utilizado também um tripé do tipo espigão metálico para a correta
posição da máquina visando manter o foco da imagem.
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Figura 39 - Câmera térmica T620; e posicionamento do CP

b

a

Fonte – Autoria própria

Após a captação das imagens termográficas, estas foram analisadas com o auxílio do
software FLIR Tools e avaliadas de acordo com as variáveis registradas durante a realização do
exame. Na FASE 6, corrigiu-se os valores de temperatura dos termogramas, sendo
implementados os valores de temperatura refletida, umidade relativa do ar, temperatura
ambiente e distância da câmera. A Figura 40 traz o fluxograma da FASE 6.

Figura 40 - Fluxograma da FASE 6 da pesquisa

Fonte – Baseado em MARIBONDO (2000)

Posteriormente se conclui a redação do trabalho, e por fim, a apresentação dos resultados
e a discussão dos mesmos dando a conclusão da pesquisa.
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CAPÍTULO IV
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos com os experimentos e
assim poder discuti-los.
Para um comparativo com as fotos das amostras impactadas (por queda de peso e por
indentação quase estática) é mostrado na Figura 41 os corpos de prova fabricados em fibra de
vidro e fibra de carbono.

Figura 41 - Corpos de prova intactos

Vidro

Carbono

Fonte – Autoria própria

4.1 ENSAIO DE QUEDA DE PESO
Com base no método utilizado para ensaiar os CPs segundo a norma ASTM 7136, foi
possível observar o dano no compósito a partir de todas as energias aplicadas.
Na Figura 42 é visto que o dano no CP de fibra de vidro é perceptível a partir do impacto
de 30 J com a presença da fratura da matriz e uma região de abaulamento devido ao impactador
semiesférico. Já na amostra que sofreu um impacto de 61 J é possível ver outro tipo de dano, a
fratura da fibra.
Da mesma forma, no CP com o impacto de 77 J é percebida a trinca que se propaga
através do material. De forma semelhante, no ensaio de 100 J foram percebidos os mesmos
danos, mas com maior intensidade, além da presença da delaminação no CP (imagem do corte
transversal).
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Figura 42 - CPs de fibra de vidro - ensaio de queda de peso (visão superior e lateral)
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100 J
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da fibra
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Delaminação

Delaminação

Fonte – Autoria própria

Danos similares aos encontrados nas amostras acima, como fratura da fibra e fratura da
matriz, bem como delaminação (ao longo da espessura) foram vistos nas pesquisas de Almeida
(2010); Meola e Carlomagno (2014); Romariz (2008); Spronk et al. (2018); Zhang et al.
(2018a).
Na Figura 43 são apresentados os CPs fabricados em fibra de carbono com os danos
causados pelo ensaio de queda de peso.
Na placa que foi submetida à 30 J de energia a inspeção visual do dano tem difícil
percepção, apresentando uma região abaulada impressa a partir da forma do impactador (Figura
29), com relação à energia de 61 J o dano se torna visível pelo aparecimento da trinca da fibra.
Nas amostras impactados à 77 J e 100 J de energia foi visto a fratura da matriz no
impacto à 77 J. No CP de 100 J foi observado o dano de delaminação no compósito de fibra de
carbono (imagem do corte transversal).
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Figura 43 - CPs de fibra de carbono - ensaio de queda de peso (visão superior e lateral)
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Fonte – Autoria própria
As amostras fabricadas em fibra de carbono têm maior resistência ao impacto – às
mesmas energias – quando comparadas às amostras produzidas em fibra de vidro. Este resultado
condiz com os trabalhos de Nara et al., (2019); Ozsoy et al., (2015) que menciona uma melhor
resistência das fibras de carbono em relação às de vidro.
Apesar do aparecimento de delaminação no CP de fibra de carbono ensaiado a 100 J,
este material se apresentou mais resistente ao impacto quando comparado com a amostra
fabricada em fibra de vidro.
O CP de fibra de carbono que foi impactado à 100 J de energia não foi perfurado pelo
impactador (como visto na Figura 43), já em relação ao CP de fibra de vidro, o impactador com
uma energia de impacto de 100 J perfurou a amostra causando a fratura da fibra no lado oposto
ao impacto (como visto na Figura 42).

4.2 ENSAIO DE INDENTAÇÃO QUASE ESTÁTICA
Bieniás et al. (2013) diz que no ensaio de quase estático, as curvas se mostram com
menores oscilações (para obter o mesmo valor de força que o caso do impacto de baixa
velocidade).
Na Figura 44 são apresentados os CPs fabricados em fibra de vidro com os danos
causados pelo ensaio de indentação quase estática.
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Figura 44 - CPs de fibra de vidro ensaiados por de indentação quase estática
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Fonte – Autoria própria

Os CPs que foram submetidos à indentação quase estática tiveram resultados
semelhantes aos CPs submetidos ao ensaio de queda de peso quando comparado os danos
resultantes e as energias aplicadas nas amostras.
Percebe-se no Gráfico 1 que a força máxima aplicada neste corpo de prova com 5 mm
de espessura fabricado em fibra de vidro é de 6,2 kN.
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Gráfico 1 - Força x Deslocamento para o Ensaio QSI no CP de Fibra de Vidro
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Fonte – Autoria própria

No ensaio para se determinar em qual energia se inicia o dano no material, foi percebido
que a uma energia de 35 J ocorre a fratura da matriz do CP, na segunda fase do ensaio o material
foi submetido a perfuração total da placa onde se apresenta além da fratura da matriz a presença
do dano de fratura da fibra. Também é possível observar que ao longo da espessura mostrou-se
a ocorrência de delaminação.
O valor máximo de energia percebido no compósito fabricado em fibra de vidro foi de
aproximadamente 53 J até que se ocorra o colapso total da estrutura. Estes valores podem ser
vistos no Gráfico 2.
O fato de, no ensaio de queda de peso, o colapso total do CP só se dar acima de 100 J
condiz com Bieniás et al. (2013) que mostra a comparação dos ensaios destrutivos utilizados
nesta pesquisa e diz que há uma mesma força aplicada no ensaio de QSI se chega a um dano
menor do que no ensaio DWI.

Gráfico 2 - Energia x Deslocamento para o Ensaio QSI no CP de Fibra de Vidro
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Fonte – Autoria própria
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Na Figura 45 são apresentados os CPs fabricados em fibra de carbono com os danos
causados pelo ensaio de indentação quase estática.

Figura 45 - CPs de fibra de carbono ensaiados por de indentação quase estática
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Percebe-se no Gráfico 3 que a força máxima aplicada neste corpo de prova com 5 mm
de espessura fabricado em fibra de carbono é de 8,4 kN.
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Gráfico 3 - Força x Deslocamento para o Ensaio QSI no CP de Fibra de Carbono
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No corpo de prova utilizado para determinar qual a força aplicada que iniciasse o dano
de fratura da matriz e da fratura da fibra foi encontrado uma energia de 45 J, aproximadamente.
O valor máximo de energia percebido no compósito fabricado em fibra de carbono foi de 63 J
até que se ocorra o colapso total da estrutura. Estes valores podem ser vistos no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Energia x Deslocamento para o Ensaio QSI no CP de Fibra de Carbono
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Fonte – Autoria própria

Com base nos ensaios QSI realizados é possível ver e comprovar que o corpo de prova
fabricado em fibra de carbono tem maior resistência ao impacto que o corpo de prova fabricado
em fibra de vidro. O CP de fibra de carbono chegou a uma força aplicada até que se perfurasse
a amostra de 8,4 kN superando o CP de fibra de vidro que foi submetido a uma força de 6,2 kN
até que se perfurasse a amostra.

75

No Gráfico 5 é visto o comparativo entre o ensaio de indentação quase estática dos dois
materiais analisados. A força aplicada na amostra de fibra de carbono supera em
aproximadamente 2.200 N a amostra de fibra de vidro. Com estes resultados é possível
descrever o compósito fabricado em fibra de carbono com uma capacidade de resistir à força
aplicada em 35% a mais que o CP em fibra de vidro.

Gráfico 5 - Comparativo entre materiais durante o ensaio QSI
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Fonte – Autoria própria

Os danos encontrados nos materiais seguiram um padrão, onde no ensaio para
determinar a energia máxima que o CP suporta foi visto o aparecimento da fratura da matriz e
fratura da fibra. Já em relação ao ensaio para perfuração total da amostra é visto os dois tipos
de mecanismo de falha, além da delaminação (visto na imagem lateral).

4.3 ENSAIO TERMOGRÁFICO
O ensaio termográfico tem o objetivo de verificar se a técnica pode detectar os danos
causados ao CP.
Os CPs seguiram a metodologia comentada no Capítulo III, sendo aquecido durante 3
minutos, transportados para o interior da câmara de isolamento térmico, e posteriormente
registrados três termogramas com o espaçamento de 1 minuto cada.
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4.3.1 CORPO DE PROVA DE FIBRA DE VIDRO
A Tabela 4 resume os dados coletados pelo software após ser alimentado com os
parâmetros da Tabela 3 e definido a região do dano, onde foi coletada a temperatura. Este ponto
foi definido independentemente do tipo de fibra do material compósito.

Tabela 4 - Corpo de Prova - Fibra de Vidro – QSI

Fase

Temperatura média no dano (°C) x Tempo (min)
3 min
4 min
5 min
6 min

Energia Máxima

44,9

Perfuração Total

42,6

43,0

41,3

39,9

40,5

38,8

37,6

Fonte – Autoria própria

As Figuras 46 e 47 mostram as imagens térmicas dos CPs de fibra de vidro, ensaiados
pelo ensaio quase estático. Vale ressaltar que foi ensaiado o CP para a determinação da carga
máxima alcançada pelo corpo de prova fabricado seguindo as diretrizes da norma ASTM 6264,
com 5 mm de espessura e o ensaio para a perfuração total do CP.
Na Figura 40 foi possível ter a percepção do dano nas imagens térmicas. O dano
percebido pela técnica da termografia mostra uma diferença na coloração na região do dano que
representa a fratura da matriz do CP, além de apresentar propagações da fratura da fibra da
amostra.
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Figura 46 - Termogramas dos CPs de fibra de vidro QSI (força máxima)
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Figura 47 - Termogramas dos CPs de fibra de vidro QSI (perfuração)
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Na Figura 47 foi possível observar o dano causado pelo ensaio QSI para a perfuração
total do CP. Foi notado que as trincas da fibra que apareceram na imagem real do CP são vistas
nas imagens térmicas.
No centro do CP onde a escala de cores tende do amarelo ao azul corresponde ao fundo
da câmara de isolamento térmico, pois o impactador foi totalmente atravessado na amostra
ensaiada.
A Tabela 5 resume o valor médio das temperaturas encontradas nas análises para os
corpos de prova fabricados em fibra de vidro e sofridos um impacto por queda de peso.
Tabela 5 - Corpo de Prova - Fibra de Vidro – Queda de peso

Energia (J)

Temperatura média no dano (°C) x Tempo (min)
3 min
4 min
5 min
6 min

30

49,4

46,3

44,2

41,7

61

45,9

43,1

40,6

39,5

77

48,2

44,6

42,8

40,8

100

47,0

43,0

40,7

39,0

Fonte – Autoria própria

As Figuras 48 a 51 mostram os termogramas coletados para os materiais de fibra de
vidro impactados sob diversos níveis de energia. O tempo de aquecimento e de resfriamento
para os CPs impactados pelo ensaio de queda de peso foi similar aos ensaiados por QSI, sendo
3 minutos de aquecimento sob luz halógena e 3 minutos de resfriamento (vide Figura 37).
Pode-se notar pelos termogramas o crescimento do dano à medida que a força aplicada
aumenta. Este fato se dá pela coloração mais escura na região demarcada mostrando a fratura
da matriz e seguida do surgimento de trincas na fibra que se propagam no CP.
Se comparadas as imagens térmicas com as imagens reais dos CPs, percebe-se que a
técnica da termografia se torna mais eficaz a partir do ensaio com 61 J, onde nitidamente vê-se
a região do dano de fratura da matriz e fratura da fibra.
Além disso é observado que a uma menor energia de impacto, a quantidade de calor na
amostra é maior. Esta percepção pode se dar pelo fato de o calor emitido pela fonte térmica
sobre o CP ser mais facilmente trocado com o ambiente pelos danos causados pelo ensaio.
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Figura 48 - Termogramas dos corpos de prova de fibra de vidro DWI (30 J)
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Figura 49 - Termogramas dos corpos de prova de fibra de vidro DWI (61 J)
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Figura 50 - Termogramas dos corpos de prova de fibra de vidro DWI (77 J)
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Figura 51 - Termogramas dos corpos de prova de fibra de vidro DWI (100 J)
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Um fenômeno observado em Batista (2019) e comprovado na pesquisa (vide Figura 19
e 20) foi que a temperatura registrada tende a ser maior nos CPs menos danificados. A
temperatura registrada no CP de 30 J mostrou-se maior que a temperatura registrada, nas
mesmas condições de aquecimento, que os demais CPs. Esta percepção se dá pela região
danificada que se encontra com menos material e a dissipação do calor se dá de forma mais
rápida.

4.3.2 CORPO DE PROVA DE FIBRA DE CARBONO

As Figuras 52 e 53 mostram as imagens térmicas dos CPs de fibra de carbono no ensaio
QSI. Vale ressaltar que todos os corpos de prova seguiram o mesmo procedimento de ensaio,
independentemente do material em que foi confeccionado. De início é possível observar que,
apesar dos tipos de fibra serem diferentes, a forma qualitativa do ensaio de termografia se
mantém constante.
Na Figura 52 a percepção do dano no CP teve difícil visualização pela técnica da
termografia.
Na Figura 53 foi possível ver o dano causado pelo ensaio QSI para a perfuração total do
CP. Foi notado que a região ao redor do furo tem uma leve coloração amarelada que
corresponde à fratura da matriz da amostra ensaiada.
No centro do CP onde a escala de cores tende do amarelo ao azul ao amarelo
corresponde ao fundo da câmara de isolamento térmico, pois o impactador foi totalmente
atravessado na amostra ensaiada.
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Figura 52 - Termogramas dos CPs de fibra de carbono QSI (força máxima)
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Figura 53 - Termogramas dos CPs de fibra de carbono QSI (perfuração)
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A Tabela 6 resume os valores médios de temperatura registrados na região do dano.
Como dito, observa-se que a faixa de temperatura é maior que os CPs de fibra de vidro, mas o
comportamento da curva de resfriamento permanece o mesmo.
Tabela 6 - Corpo de Prova - Fibra de Carbono – QSI

Fase

Temperatura média no dano (°C) x Tempo (min)
3 min
4 min
5 min
6 min

Energia máxima

52,8

Perfuração Total

46,7

49,1

45,8

43,7

45,3

42,6

40,3

Fonte – Autoria própria

As Figuras 54 a 57 mostram o conjunto de termogramas coletados para os materiais de
fibra de carbono impactados sob diversos níveis de energia. O tempo de aquecimento e de
resfriamento para os CPs impactados pelo ensaio de queda de peso foi similar aos ensaiados
por QSI, sendo 3 minutos de aquecimento sob luz halógena e 3 minutos de resfriamento (com
1 termograma a cada minuto corrido).
Pode-se notar pelos termogramas o crescimento do dano à medida que a força aplicada
aumenta. Este crescimento se dá pela coloração mais escura na região demarcada mostrando a
delaminação e seguida do surgimento de trincas que se propagam no CP.
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Figura 54 - Termogramas dos corpos de prova de fibra de carbono DWI (30 J)
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Figura 55 - Termogramas dos corpos de prova de fibra de carbono DWI (61 J)
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Figura 56 - Termogramas dos corpos de prova de fibra de carbono DWI (77 J)
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Figura 57 - Termogramas dos corpos de prova de fibra de carbono DWI (100 J)
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A Tabela 7 resume o valor médio das temperaturas encontradas nas análises para os
corpos de prova fabricados em fibra de carbono e sofridos um impacto por queda de peso.
É interessante notar que as curvas de resfriamento dos compósitos têm o mesmo padrão
tanto para os CPs fabricados em vidro ou em carbono.
Tabela 7 - Corpo de Prova - Fibra de Carbono – Queda de peso

Energia (J)

Temperatura média no dano (°C) x Tempo (min)
3 min
4 min
5 min
6 min

30

49,2

45,4

42,7

40,6

61

49,0

45,4

42,7

40,6

77

47,0

42,4

40,7

38,9

100

46,6

43,1

40,2

38,0

Fonte – Autoria própria

Também foi possível notar nos corpos de prova de fibra de carbono que o aumento da
energia é seguido do aumento do dano gerado no material. Este crescimento se dá pela
coloração mais escura na região demarcada mostrando a delaminação e seguida do surgimento
de trincas que se propagam no dano.
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CAPÍTULO V
5 CONCLUSÕES
No decorrer da pesquisa foram realizados os ensaios de impacto para simular a
ocorrência de danos na fuselagem da aeronave. Os níveis de energia correspondem a situações
como: chuva de granizo, choque com pássaros, choque com fragmentos da pista e cargas
concentradas. A termografia infravermelha foi capaz de detectar danos de impacto por queda
de peso e indentação quase estática em materiais compósitos estruturais laminados fabricados
com fibra de vidro e fibra de carbono.
Para o ensaio de queda de peso foram determinados os seguintes níveis de energia: 30,
61, 77 e 100 J. Para o ensaio de indentação quase estática foi definido o alcance no nível
máximo de força aplicada e a perfuração total da amostra. Nos corpos de prova de fibra de vidro
o dano foi percebido a partir da energia de impacto de 30 J no ensaio de queda de peso com
uma possível fratura da matriz. Já no ensaio quase estático a energia mínima para o rompimento
da primeira camada de tecido e início da fratura da matriz se deu aos 35 J. Nos corpos de prova
de fibra de carbono à 30 J o dano foi imperceptível, sendo visto apenas um abaulamento na
região de impacto. Quanto ao ensaio quase estático a energia onde se observou a primeira
quebra da camada de fibra e início do dano foi à 45 J.
Nos dois tipos de fibra, quando submetidos ao ensaio de queda de peso, foi percebido a
delaminação do CP à energia de 100 J. Para o ensaio de indentação quase estática a força
máxima aplicada em cada amostra foi 6,2 kN para o CP de fibra de vidro e 8,4 kN para o CP
de fibra de carbono, onde estas energias máximas correspondem a 53 J para o CP de fibra de
vidro e 63 J para o CP de fibra de carbono.
Por fim, a análise termográfica das amostras impactadas foi capaz de mostrar os danos
por impacto de queda de peso e indentação quase estática. Foi percebido e comprovado que a
presença de danos nos corpos de prova gera um aumento na temperatura percebida pela técnica
termográfica nesta região.
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E como o trabalho não se encerra neste, sugerem-se os seguintes trabalhos futuros:
o Realizar o ensaio de queda de peso com a máquina instrumentada para determinar a
força de impacto aplicada em cada nível de energia;
o Realizar os ensaios termográficos em um ambiente real, para avaliar a influência do
meio externo na obtenção dos termogramas;
o Realizar os ensaios de impacto e termográficos em corpos de prova já moldados para
fabricação da aeronave e verificar se a termografia infravermelha é capaz de identificar
os danos surgidos nestes casos.
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APÊNDICE A

DESENHOS TÉCNICOS

Corpos de prova – DWI
Corpos de prova – QSI
Impactador – QSI
Apoio – QSI
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