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 Materiais  compósitos  vêm  sendo  estudados  nas  mais  diversas  áreas  da  ciência  e  tecnologia  com  o
objetivo de substituir outros tipos de materiais. Novos métodos de processamento, bem como o tipo de
reforço que compõe sua estrutura vêm sendo estudados para alcançar o objetivo pretendido. Para este
trabalho, tecido não-costurado de fibra de carbono foi escolhido como reforço da matriz epóxi , devido a
algumas  vantagens,  como  seu  fácil  manuseio  e  a  maximização  da  impregnação  da  resina  através  das
camadas de fibras unidirecionadas em um único tecido. Compósitos epóxi/fibra de carbono não costurada
foram fabricados com um volume de fibras de aproximadamente 60%, utilizando dois processos distintos:
moldagem  por  transferência  de  resina  assistida  por  vácuo  (VARTM)  e  infusão  de  filme  de  resina  (RFI).
Análise dinâmico-mecânica (DMA) foi utilizada para analisar o módulo de perda, de armazenamento  e a
temperatura de transição vítrea (Tg). Para verificação do comportamento a fluência foi selecionada duas
temperaturas,  30  e  120°C.  Ambas  temperaturas  foram  definidas  a  partir  da  curva  do  módulo  de
armazenamento (DMA).  Os resultados visualizados nas curvas de DMA para cada método de fabricação
mostraram que houve uma diferença de 50°C na temperatura onset para o compósito produzido por RFI,
a partir da curva do módulo de armazenamento, em comparação ao compósitos processado por VARTM.
Através da curva do módulo de perda foi verificado uma diferença de 70°C na Tg de cada compósito, o
que pode estar relacionado com o tipo de resina utilizada e a interface fibra/matriz. O comportamento da
resistência a fluência dos compósitos foi estudado sob uma tensão de 10 MPa aplicada sobre o material.
Analisado  a  deformação  em  função  do  tempo  sobre  esta  tensão  aplicada,  constatou-se  que  para  o
processo  VARTM  houve  uma  maior  deformação  em  relação  ao  processo  RFI,  uma  possível  justificativa
pode  estar  no  método  de  fabricação  e  nas  propriedades  interfaciais  dos  materiais.  Foi  utilizado  para
estudos  da  fluência  dois  métodos:  Findley  (dois  parâmetros)  e  Burger  (quatro  parâmetros),  que  estão
relacionados com as propriedades viscoelásticas dos materiais e que fornecem uma medida indireta da
interface.  Em  geral,  os  resultados  mostraram  que  o  compósito  fabricado  por  VARTM  apresentou  maior
deformação em função do tempo em relação ao compósito fabricado por RFI. Essa diferença pode estar
relacionada com uma interface mais fraca e uma possível predominância da resina na parte viscosa do
material.

Palavras-chave: Tecido não-costurado, Compósitos estruturais, Fluência

Apoio: UCS, CNPq


