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RESUMO 

Materiais compósitos são amplamente usados atualmente em aplicações estruturais de alto 

desempenho. Estruturas do tipo vaso de pressão fabricados em polímeros reforçados por fibra 

são uma alternativa no projeto de satélites, aeronaves e reservatórios de processos industriais 

que oferecem como principal atrativo o baixo peso quando comparados a estruturas fabricadas 

em aço e alumínio tradicionais. Dois pré projetos de vasos de pressão fabricados em 

polímeros reforçados por fibra para aplicação como cilindro de GNV são projetados com 

sistemas matriz-fibra diferentes. As estruturas são analisadas e comparadas com cilindros 

convencionais metálicos. A análise estrutural é realizada por meio do método dos elementos 

finitos com uso de elementos tipo casca e avaliação de dano nas camadas através dos critérios 

de falha de máxima tensão e máxima deformação. O cilindro projetado em fibra de carbono 

apresenta menor peso final que o cilindro de fibra de vidro para o mesmo requisito de projeto. 

O cilindro em fibra de vidro apresenta menor custo de fabricação que o cilindro em fibra de 

carbono. 

 

Palavras-Chave: Compósito, Método dos elementos finitos, Vaso de pressão 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Composite materials are widely used nowadays in high performance structural applications. 

Pressure vessel type structures manufactured in fiber reinforced polymers are an alternative in 

the project of satellites, aircrafts and reservoirs in industrial processes with the main benefit of 

low weight if compared to structures manufactured in traditional steel and aluminum. Two pre 

projetos of pressure vessels manufactured with  fiber reinforced polymers for application as a 

CNG cylinder are projected with different fiber-matrix systems. Structures are analyzed and 

compared against conventional metallic cylinders. Structural analysis is done through finite 

elements method by using shell type elements and evaluating failure in the plies through 

maximum stress and maximum strain failure criteria. The carbon fiber cylinder presents a 

lesser weight in comparison with the glass fiber cylinder for the same project requirement. 

The glass fiber cylinder presents a lesser cost in comparison with the carbon fiber cylinder. 

 

 

Key-Words: Composite, Finite element method, Pressure vessel 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Materiais compósitos laminados tiveram um crescimento em uso nas últimas décadas. 

Avanços significativos na ciência dos materiais e tecnologias de fibras, polímeros e 

cerâmicas; necessidade de materiais de alta performance em estruturas aeronáuticas e 

aeroespaciais; desenvolvimento de métodos numéricos sofisticados para análise de estruturas; 

e aumento de poder computacional são algumas das razões que explicam o seu 

desenvolvimento (DANIEL e ISHAI, 2006). A busca por materiais mais leves e resistentes e a 

diminuição nos custos de manufatura são alguns fatores que podem explicar a expansão do 

uso de compósitos para outras áreas como automotiva, esportiva e industrial.  

Polímeros reforçados por fibra são um dos maiores grupos de materiais compósitos 

mais usados atualmente. Este grupo de materiais é conhecido pelas elevadas rigidez e 

resistências específicas, bem como pela versatilidade, visto que diferentes propriedades do 

laminado final podem ser obtidas por manipulação da quantidade e ordenação das lâminas que 

o constituem.  

 

Figura 1.1 Resistência e rigidez específicas de materiais compósitos e metálicos Fonte: Autor, 

2019 (Adaptado de KAW, 2006) 

As razões para selecionar os materiais compósitos variam de indústria para indústria. 

Na indústria aeroespacial, o baixo peso e alta rigidez dos compósitos são fatores decisivos; na 

indústria automotiva consolidação de partes, custos de ferramental reduzidos e a possibilidade 
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de alcançar acabamentos de excelente qualidade são pontos-chave. A indústria marinha se 

beneficia da resistência a corrosão, enquanto que a indústria eólica depende da habilidade de 

moldar partes grandes e complexas como pás, que variam de 10m a 40m em comprimento e 

são difíceis de tornar financeiramente viáveis com outros materiais (RED, 2009). 

Recentemente, as aplicações de vasos de pressão compósitos foram ampliadas para 

tanques de combustíveis gasosos (metano e hidrogênio). Para garantir autonomia entre 

abastecimentos, carros, caminhões e ônibus devem carregar um conjunto de tanques de alta 

pressão, que, sendo tradicionalmente fabricados em aço, aumentam drasticamente o peso da 

estrutura (VASILIEV, 2018). 

1.2 OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar dois projetos de cilindros de GNV 

constituídos de materiais compósitos distintos para atender uma solicitação de pressão interna 

de 20 MPa. O layup do laminado deve ser simétrico e o número de camadas será variado para 

atender os requisitos de projeto mantendo o menor peso possível. A análise estrutural será 

realizada através do método dos elementos finitos implementado no software comercial 

Ansys®. Estes projetos são comparados com o modelo convencional metálico. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A divisão do texto será organizada em 5 capítulos. 

O capítulo 1 revela a contextualização, motivação e objetivos do trabalho.  

O capítulo 2 contém uma breve revisão dos temas que se relacionam diretamente 

como o escopo do trabalho e são pertinentes para o bom desenvolvimento deste.  

No capítulo 3 são descritas as etapas planejadas para o projeto e análise dos vasos de 

pressão. 

No capítulo 4 a análise estrutural é detalhada e os resultados são apresentados e 

comparados. 

No capítulo 5 é apresentada a conclusão do trabalho tendo em vista o objetivo, bem 

como a recomendação de trabalhos futuros. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CILINDROS DE GNV 

A Portaria INMETRO / MDIC número 298 de 2008 classifica em quatro tipos os 

cilindros para gás metano veicular. 

 Tipo 1 – Cilindros de material metálico (Aço ou Alumínio) 
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 Tipo 2 – Cilindros com liner metálico e envolvidos na seção cilíndrica por 

material compósito 

 Tipo 3 – Cilindros com liner metálico e totalmente envolvidos por material 

compósito 

 Tipo 4 – Cilindros com liner polimérico e totalmente envolvidos por material 

compósito 

Nas Figuras 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 é possível visualizar estes cilindros. 

 

Figura 2.1 Cilindro GNV Tipo 1 Fonte: VILLENA, 2004 

 

 

Figura 2.2 Cilindro GNV Tipo 2 Fonte: VILLENA, 2004 

 

 

Figura 2.3 Cilindro GNV Tipo 3 Fonte: VILLENA, 2004 
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Figura 2.4 Cilindro GNV Tipo 4 Fonte: VILLENA, 2004 

No cilindro Tipo 4 o selante polimérico serve como barreira mecânica para mitigar a 

permeabilidade do gás, não sendo portanto estrutural.  

 

2.2 MATERIAIS COMPÓSITOS 

Materiais compósitos estruturais são sistemas de materiais que consistem de duas ou 

mais fases em escala macroscópica, cujo desempenho mecânico e propriedades são projetados 

para serem superiores àquelas dos materiais constituintes isolados (DANIEL e ISHAI, 2006). 

Os constituintes são chamados de matriz e reforço. A classificação dos materiais 

compósitos pode ser feita com base em cada uma destas fases.  

Quanto ao tipo de matriz, a classificação mais comum separa em compósitos de matriz 

metálica, compósitos de matriz cerâmica e compósitos de matriz polimérica. Quanto ao tipo 

de reforço, a classificação mais comum separa em compósitos reforçados por particulados, 

por fibras e por compósitos estruturais. A Figura 2.5 apresenta uma classificação abrangente 

dos materiais compósitos. 
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Figura 2.5 Classificação de materiais compósitos Fonte: Autor, 2019 

2.2.1 Compósitos de matriz polimérica 

  Em compósitos poliméricos de alto desempenho, a função da matriz é proteger as 

fibras, garantir aderência e transferir os carregamentos de uma fibra a outra. (DANIEL e 

ISHAI, 2006). As matrizes poliméricas podem ser divididas em termoplásticas e termofixas. 

Matrizes termoplásticas são sensíveis a temperaturas elevadas, o que as tornam mais 

fáceis de serem reprocessadas sob ação de calor e pressão, sendo possível reutilizá-las um 

número de vezes antes que as propriedades se degradem. No entanto, a confiabilidade do 

processo de fusão e qualidade do produto final levam a velocidades baixas de processamento 

no enrolamento filamentar. A maior desvantagem neste processo é a alta viscosidade 

apresentada (500 a 1000 Pa.s) (KOUSSIOS e BEUKERS, 2012). Exemplos incluem 

polipropileno (PP) e poli eter eter cetona (PEEK). 

Matrizes termofixas são o tipo mais predominante em aplicações estruturais. Elas se 

tornam permanentemente rígidas durante sua cura e não amolecem sob aquecimento. Em 

geral, exibem melhores propriedades mecânicas e estabilidade dimensional. (CALLISTER, 
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2013). Resinas termofixas são praticamente o padrão em enrolamento filamentar molhado. 

Exemplos incluem poliéster, fenólicas, viniléster e epóxi.  

2.2.2 Materiais de reforço 

Os reforços podem ser fibras, partículas ou whiskers. Fibras são os materiais mais 

usados e têm como característica uma dimensão muito maior que as outras, apresentando 

maior resistência nesta direção. Os tipos mais comuns de fibras encontrados são fibra de 

aramida, fibra de vidro e fibra de carbono.  

Fibras de vidro são mais comuns em aplicações de baixa e média perfomance devido a 

sua alta resistência e baixo custo. Suas limitações são rigidez mais baixa que as demais fibras, 

baixo limite de resistência a fadiga e degradação das propriedades em ambientes 

higrotérmicos. São produzidos por extrusão de uma mistura de sílica (SiO2) e outros óxidos 

através de pequenos furos em buchas de ligas de platina (WATSON e RAGHUPATI, 1987). 

Fibras de carbono são utilizadas em compósitos avançados e são fabricados a partir de 

fibras orgânicas como poliacrilonitrila (PAN). As fibras são esticadas sob tensão e oxidadas 

em temperaturas entre 200 ºC e 315 ºC, seguido de carbonização por pirólise em atmosfera de 

nitrogênio em temperaturas acima de 800 ºC. Sofrem tratamento na superfície e são arranjadas 

por tamanhos para a manufatura de compósitos. Suas características são alta rigidez e 

resistência. 

Na Figura 2.6, é possível observar as características mecânicas de alguns tipos de 

fibras. 

 

Figura 2.6 Comparação de propriedades mecânicas típicas de diferentes fibras de reforço  

Fonte: CAMPBELL, 2010  
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2.3 MANUFATURA DE POLÍMEROS REFORÇADOS POR FIBRA 

Para fabricar polímeros reforçados por fibras contínuas que atendam os requisitos de 

projeto é necessário que a distribuição de fibras seja uniforme no interior da matriz. Técnicas 

como pultrusão, laminação manual e enrolamento filamentar são utilizadas na obtenção de 

produtos finais.  

2.3.1 Enrolamento filamentar 

Enrolamento filamentar é um processo pelo qual fibras de reforço contínuas são 

posicionadas com precisão em um padrão predeterminado para construir formas ocas (em 

geral cilíndricas) (CALLISTER, 2013).  

Suas maiores aplicações são a fabricação de tubos e objetos de formato similar como 

tanques de armazenamento de alta pressão, tampas de motor de foguetes e aplicações 

comerciais como varas de pesca (SHEN, 1995).  

Existem dois diferentes métodos de enrolamento. No enrolamento molhado, as fibras 

passam por um banho de resina e são enroladas sobre um mandril giratório. No enrolamento 

pré impregnado as fibras são fitas pré impregnadas que são posicionadas sobre o mandril. 

Após esta etapa o material passa pelo processo de cura para tornar a matriz rígida, geralmente 

em autoclave a uma temperatura maior que a temperatura ambiente. O enrolamento molhado 

é o mais utilizado pois oferece vantagens como menor custo de material, menor tempo de 

enrolamento e a possibilidade de variar a formulação da resina para atender requisitos 

específicos (ABDALLA, 2007). 
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Figura 2.7 Esquemático de um processo de enrolamento filamentar Fonte: CAMPBELL, 2010 

As propriedades do compósito acabado variam de acordo com o padrão de 

enrolamento escolhido. Tensão de enrolamento, ângulo de enrolamento e quantidade de resina 

podem ser variados. Em geral, existem três padrões de enrolamento: 

 

Figura 2.8 Padrões de enrolamento: a) helicoidal b) circunferencial e c) polar                       

Fonte: SHEN, 1995  

 
2.4 ORTOTROPIA 

Ortotropia é uma classe especial de anisotropia, na qual as propriedades mecânicas são 

distintas ao longo de três eixos perpendiculares entre si. São necessárias nove constantes 

elásticas para expressar a Lei de Hook em três dimensões.  
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Para o caso de lâminas unidirecionais, é possível ainda simplificar a análise devido à 

simetria em torno do eixo principal (direção das fibras) quando se considera uma distribuição 

aleatória de fibras na seção transversal. O material é então chamado de transversalmente 

isotrópico e o número de constantes reduz-se a cinco (C22 = C33, C55 = C66, C12 = C13).  
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2.5 TEORIA CLÁSSICA DOS LAMINADOS 

O comportamento de um laminado quando sujeito a um estado de tensões é função das 

propriedades das lâminas e da ordem de empilhamento. A teoria clássica dos laminados é uma 

abordagem analítica para se determinar o estado de tensões e deformações em cada lâmina 

que possui as seguintes hipóteses (DANIEL e ISHAI, 2006): 

1. Cada camada é quase-homogênea e ortotrópica; 

2. O laminado possui dimensões de largura muito maiores que sua espessura e é 

carregado no plano, somente; 

3. Os deslocamentos são pequenos quando comparados à largura; 

4. Os deslocamentos são contínuos ao longo da espessura do laminado; 

5. Os deslocamentos no plano variam linearmente ao longo da espessura do 

laminado; 

6. Linhas retas normais à superfície média permanecem retas e normais à superfície 

após deformação; 

7. As relações tensão-deformação e deformação-deslocamento são lineares; 

8. A deformação normal à superfície εz é nula. 

A Figura 2.9 esquematiza os carregamentos que atuam num laminado. 
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Figura 2.9 Forças e momentos resultantes no laminado Fonte: KAW, 2006 

Conforme demonstrado na literatura (DANIEL e ISHAI, 2006) as forças, momentos, 

deformações e curvaturas no plano de um laminado podem ser combinados na expressão: 
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(3) 

 

 

Que é resumidamente expresso na forma: 

 

  
𝑁
𝑀

 =  
𝐴 𝐵
𝐵 𝐷

  
𝜀
𝜅
  (4) 

 

As matrizes A, B e D são função da geometria, propriedades dos materiais e sequencia 

de empilhamento. Os elementos da matriz A são as rigidezes axiais, que relacionam os 

carregamentos no plano às deformações no plano. Os elementos da matriz B são rigidezes de 

acoplamento e relacionam forças no plano à curvaturas e momentos à deformações no plano. 

Os elementos da matriz D são rigidezes flexionais e relacionam momentos e curvaturas.  

 

2.6 LAMINADOS MULTIDIRECIONAIS 

Laminado é o conjunto de camadas de material compósito empilhados em ordem e 

orientação específica. A depender dos constituintes, espessura e da orientação adotada, 

laminados feitos de lâminas unidirecionais podem ser classificados em 6 características: 

a) Simétrico: Um laminado é dito simétrico se para cada camada em um lado do 

plano de referência (superfície média) existe uma camada correspondente à 
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mesma distância ao plano de referência no lado oposto com mesma espessura, 

orientação e propriedades. Exemplo [30/45/45/30] ou [30/45]s. 

b) Antissimétrico: Um laminado é dito antissimétrico se para cada camada em um 

lado do plano de referência (superfície média) existe uma camada 

correspondente à mesma distância ao plano de referência no lado oposto com 

mesma espessura e propriedades, mas com o sinal de orientação invertido. 

Exemplo [30/45/-45/-30]. 

c) Balanceado: Um laminado é dito balanceado se existirem pares de camadas 

com mesma espessura e propriedades, mas orientações invertidas. Os pares não 

precisam estar adjacentes. Exemplo [30/45/-30/-45]. 

d) Cross Ply: Um laminado é dito cross-ply se somente camadas 0º e 90º são 

usadas. Exemplo [0/90/0]. 

e) Angle Ply: Um laminado é dito angle-ply se possuir camadas com mesma 

espessura e propriedades e se estas camadas estiverem orientadas somente em 

direções +θ – θ. Exemplo [45/-45/-45/45]. 

f) Quase-isotrópico: Laminados quase-isotrópicos são uma classe especial nos 

quais as propriedades elásticas são independentes da orientação, isto é, as 

rigidezes e flexibilidades no plano e as propriedades elásticas são iguais em 

todas as direções. Exemplo [0/60/-60]. 

 

2.7 CRITÉRIOS DE FALHA 

Critérios de falha para lâminas são empregados na análise de laminados complexos 

porque os diversos mecanismos de falha podem interagir, tornando complexa e imprecisa a 

previsão de resistência sob um estado geral de tensões. Em compósitos laminados, a 

resistência da estrutura depende da resistência individual de cada camada. 

Devido a sua natureza ortotrópica, não é suficiente avaliar as máximas tensões 

principais que atuam no material, visto que as propriedades mecânicas variam em função da 

angulação com o eixo das fibras (KAW, 2006). Introduz-se o conceito de eixos materiais ou 

locais, que para lâminas unidirecionais são o eixo paralelo à direção das fibras e o eixo 

perpendicular à direção das fibras. Em contrapartida, os eixos principais são aqueles adotados 

para representar a estrutura analisada.  
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Figura 2.10 Eixos principais e eixos materiais Fonte: KAW, 2006 

A caracterização completa destes materiais para carregamentos no plano depende da 

obtenção de cinco parâmetros de resistência (tensão ou seus análogos para deformação):  

F1t = Limite de resistência à tração longitudinal  

F1c = Limite de resistência à compressão longitudinal 

F2t = Limite de resistência à tração transversal 

F2c = Limite de resistência à compressão transversal 

F12 = Limite de resistência ao cisalhamento no plano 

Diferentemente dos parâmetros de rigidez, estes cinco parâmetros não podem ser 

transformados para as demais direções no plano do compósito. O procedimento adotado para 

análise de resistência de laminados consiste em encontrar as tensões geradas nos eixos 

materiais e então comparar com os respectivos limites de resistência.  

Para isso, diversos critérios de falha são propostos na literatura e podem ser 

classificados em três grupos: 

1- Teorias limite ou não interativas, nas quais modos de falha específicos são 

previstos comparando-se tensões e deformações em cada lâmina com as 

resistências correspondentes. Fazem parte deste grupo o critério de máxima tensão 

e o critério de máxima deformação.  

2- Teorias interativas, nas quais todos os componentes de tensão são agrupados em 

uma expressão. Falha da lâmina é prevista sem referência ao modo de falha 

particular. Fazem parte deste grupo o critério de Tsai-Hill e o critério de Tsai-Wu. 
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3- Teorias baseadas no modo de falha ou parcialmente interativas, nas quais 

expressões separadas para cada modo de falha são utilizadas. O critério de Hashin-

Rotem faz parte deste grupo.  

2.7.1 Critério de falha da máxima tensão 

Esta teoria prevê falha caso as tensões nos eixos materiais excedam os limites de 

resistência da lâmina. Posto em equações tem-se o seguinte: 

 

 

σ1 =  
F1t    se σ1 > 0
−𝐹1𝑐  𝑠𝑒 σ1 < 0 

  

σ2 =  
F2t    se σ2 > 0
−𝐹2𝑐  𝑠𝑒 σ2 < 0 

  

 τ12 =  𝐹12  

(5) 

 

Note que os cinco parâmetros são números positivos e as tensões normais serão 

positivas se em tração, e negativas se em compressão. Cada componente de tensão é 

comparado separadamente com a respectiva resistência, o que significa que, nesta teoria, uma 

componente de tensão não interage com as demais.  

2.7.2 Critério de falha da máxima deformação 

De forma similar ao critério anterior, esta teoria prevê falha caso as deformações nos 

eixos materiais excedam os limites de deformação: 

 

 

ε1 =  
ε1t

u  se ε1 > 0

ε1c
u  𝑠𝑒 ε1 < 0 

  

ε2 =  
ε2t

u  se ε2 > 0

ε2c
u  𝑠𝑒 ε2 < 0 

  

 γ12 =  𝛾12
𝑢  

(6) 

Os limites de deformação podem ser encontrados diretamente a partir dos limites de 

resistência assumindo que o comportamento do material segue a Lei de Hook e conhecendo-

se o módulo de elasticidade. Esta teoria também não contabiliza a interação entre as 

componentes de deformação. No entanto, a diferença entre as respostas deste critério e o 

critério de falha da máxima tensão reside no fato de que as deformações nos eixos materiais 

incluem o efeito de Poisson. Num caso em que o coeficiente de Poisson fosse nulo, os dois 

critérios levariam ao mesmo resultado (KAW, 2006).  
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2.7.3 Critério de falha de Tsai-Hill 

Esta teoria é baseada na teoria de energia de distorção de Von Mises para materiais 

isotrópicos, porém modificada para materiais anisotrópicos. A energia de deformação possui 

dois componentes: a chamada energia de dilatação, relacionada a mudanças no volume; e 

energia de distorção, relacionada à mudanças na forma. O pressuposto é que a falha no 

material ocorre somente quando a energia de distorção é maior que a energia de falha por 

distorção do material. Para lâminas unidirecionais em estado plano de tensões, o critério é 

expresso da seguinte forma: 

 

  
𝜎1

𝐹1
 

2

−
𝜎1𝜎2

𝐹1
2 +  

𝜎2

𝐹2
 

2

+  
𝜏12

𝐹12
 

2

= 1 (7) 

 

Nesta equação não é feito distinção entre resistência à tração e compressão. Os valores 

de resistências apropriados são usados conforme o sinal das tensões normais. 

Diferentemente das teorias anteriormente apresentadas, o critério de falha de Tsai-Hill 

considera a interação entre os parâmetros de resistência da lâmina. No entanto, este critério 

não fornece o modo de falha como os critérios anteriores. É possível estimar o modo de falha 

ao se olhar a magnitude das tensões nos eixos materiais e os respectivos limites de resistência 

do material (KAW, 2006).  

2.7.4 Critério de falha de Tsai-Wu 

Tsai e Wu propuseram uma teoria de tensorial polinomial assumindo a existência de 

uma superfície de falha no espaço das tensões (DANIEL e ISHAI, 2006). Matematicamente, 

se expressa como se segue: 

 

 𝑓1𝜎1 + 𝑓2𝜎2 + 𝑓11𝜎1
2 + 𝑓22𝜎2

2 + 𝑓66𝜏12
2 + 2𝑓12𝜎1𝜎2 = 1 (8) 

 

Onde: 

 

𝑓1 =
1

𝐹1𝑡
−

1

𝐹1𝑐
          𝑓11 =

1

𝐹1𝑡𝐹1𝑐
 

𝑓2 =
1

𝐹2𝑡
−

1

𝐹2𝑐
          𝑓22 =

1

𝐹2𝑡𝐹2𝑐
 

𝑓66 =
1

𝐹12
2 

(9) 
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O parâmetro f12 não pode ser encontrado diretamente a partir dos cinco limites de 

resistência. Métodos experimentais e equações empíricas podem ser empregados, por 

exemplo, (DANIEL e ISHAI, 2006): 

 

 𝑓12 = −
1

2
 𝑓11𝑓22 

1
2  

(10) 

 

2.7.5 Critério de Hashin-Rotem 

 A falha de uma lâmina de compósito reforçado por fibras rígidas e resistentes é 

caracterizada por modos de falha da fibra e interfibra (matriz e interface matriz-fibra) bastante 

distintos (DANIEL e ISHAI, 2006). A análise da falha se torna mais simplificada e com maior 

interpretação física do que os critérios anteriores. Duas equações são propostas, uma para 

falha da fibra e outra para falha interfibra: 

 

 𝜎1 

𝐹1
= 1 

 
𝜎2

𝐹2
 

2

+  
𝜏6

𝐹6
 

2

= 1 

(11) 

 

2.8 ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE FALHA 

 Análise de falha por resistência em compósitos laminados é mais complexo na 

realidade do que as teorias bidimensionais de falha em lâminas prevêem. Usualmente, 

consideram-se três modos de falha intralaminares, isto é, que dizem respeito ao nível da 

lâmina. Estes são falha pela fibra, falha pela matriz em tensão e falha pela matriz em 

cisalhamento. Num laminado real, surge o modo de falha por delaminação, não previsto pelos 

critérios de falha apresentados anteriormente. Assim como os demais modos de falha, o tipo 

do carregamento e os materiais utilizados são os fatores que governam a evolução de um ou 

outro modo de degradação da estrutura.  

Duas abordagens são comumente aplicadas na análise de falha de compósitos. A 

primeira, conhecida como first ply failure, simplifica a análise ao considerar que todo o 

laminado falha quando uma primeira camada falha. Desta forma, as possíveis distribuições de 

carga não são contabilizadas e a consequência é que esta abordagem fornece valores 

conservadores. Já a abordagem last ply failure considera que o laminado falha quando a 

última camada falha. Esta metodologia requer uma lei de degradação, alem do critério de 

falha para lâminas. 
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 Em estruturas reais, a falha de um componente dificilmente está atrelada a primeira 

lâmina a falhar. Em decorrência disso, diferentes abordagens para se determinar o estado 

limite foram propostos para tornar os projetos mais econômicos e menos conservadores. Um 

dos primeiros métodos utilizados consiste em contabilizar na rigidez do laminado a perda de 

sucessivas camadas que falham. Este método é conhecido como Método da redução da 

rigidez. Este método parte da premissa de que os modos de falha no laminado causam 

diferentes reduções nas propriedades elásticas. Por exemplo, o surgimento de trincas na 

matriz no sentido transversal às fibras não modifica a capacidade das fibras de carregarem 

esforços no sentido longitudinal. Desta forma, basta que os coeficientes E2 e G12 sejam 

alterados.  

A falha de primeira camada é determinada por uma análise de tensões do laminado sob 

as condições de carregamento. Determina-se o estado de tensões em cada camada individual e 

avalia-se a resistência de cada camada aplicando-se um dado critério de falha. Isso pressupõe 

que uma camada ou lâmina dentro do laminado exibe as mesmas propriedades e 

comportamento de uma lâmina unidirecional isolada. Isso é questionável, no entanto, porque 

as propriedades in-situ de uma camada no conjunto pode ser diferente de uma camada isolada, 

principalmente devido às restrições que as camadas adjacentes impõem e eventuais tensões 

residuais de fabricação (DANIEL e ISHAI, 2006). 

 

2.9 DIMENSIONAMENTO DE VASOS DE PRESSÃO COMPÓSITOS 

Em vasos de pressão metálicos, devido à isotropia do material, a espessura de parede 

garante resistência das direções axiais e circunferenciais. Em compósitos, por conta da 

direção preferencial de resistência ao longo das fibras, é necessário acrescentar camadas para 

garantir resistência em ambas as direções. Nesse sentido, vasos de pressão compósitos são 1,5 

vezes menos eficientes que vasos metálicos. Seu uso se justifica porque a resistência 

específica (em relação a massa específica do material) é mais do que 1,5 vezes a resistência 

específica de metais (VASILIEV, 2018).  

Considere uma casca compósita cilíndrica que consiste de k camadas simetricamente 

reforçadas com fibras posicionadas em ângulos ±Φi (i= 1, 2, 3, ..., k) em relação ao meridiano. 

A Figura 2.11 ilustra este elemento de casca. 
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Figura 2.11 Elementos de uma casca cilíndrica de compósito Fonte: VASILIEV, 2018 

Assumindo que a estrutura ótima é aquela cujas tensões em todas as camadas são 

iguais, i.e, 𝜎1
(𝑖)

= 𝜎1(i= 1, 2, 3, ..., k): 

 𝜎1 =  ℎ𝑖𝑐𝑜𝑠
2𝜑𝑖 =

𝑝𝑅

2
 , 𝜎1 =  ℎ𝑖𝑠𝑒𝑛

2𝜑𝑖 = 𝑝𝑅 

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 
(12) 

Lembrando que: 

 ℎ =  ℎ𝑖

𝑘

𝑖=1

 
(13) 

Então 

 ℎ =
3𝑝𝑅

2𝜎1
 (14) 

A literatura (VASILIEV, 2018) mostra que o ângulo φ para o qual essa estrutura é 

ótima vale 54,73º. 

A estrutura mais usada para cascas cilíndricas é formada por camadas helicoidais de 

ângulo Φi e espessura hΦ e camadas circunferenciais com ângulo 90º e espessura h90. A 

estrutura ótima nesse caso obedece a seguinte relação:  

 
ℎ 90

ℎ 𝜑

= 2𝑐𝑜𝑠2𝜑 − 𝑠𝑒𝑛2𝜑 (15) 

Válida para ângulos φ ≤ 54,7°. 

A barra em ℎ  indica que a espessura foi normalizada com relação a espessura total. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 MATERIAL 

O material de estudo será um FRP formado por fibra de carbono Toray T300 e resina 

epóxi BSL914C. O segundo FRP é composto por fibra de vidro E-glass 21xK43 Gevetex e 

resina epóxi LY556/HT907/DY063. As propriedades apresentadas na Tabela 1 são próprias 

de amostras manufaturadas por enrolamento filamentar e representativas de uma fita 

unidirecional. As massas específicas dos materiais foram obtidas por aproximação de valores 

apresentados em DANIEL e ISHAI, 2006. 

Tabela 3.1 Propriedades mecânicas dos PRF (SODEN et al, 1998) 

 
T300 / BSL914C 

(Vf = 60%) 

E-glass 21xK43 / LY556 

(Vf = 62%) 

E1 (GPa) 138 53,48 

E2 (GPa) 11 17,7 

G12 (GPa) 5,5 5,83 

ν12 0,28 0,278 

ν21 0,4 0,4 

F1t (MPa) 1500 1140 

F1c (MPa) 900 570 

F2t (MPa) 27 35 

F2c (MPa) 200 114 

F12 (MPa) 80 72 

ε1t (%) 1,087 2,132 

ε1c (%) 0,652 1,065 

ε2t (%) 0,245 0,197 

ε2c (%) 1,818 0,644 

ρ (g/cm
3
)  1,6 1,97 

 

3.2 MÉTODO 

O modelo adotado para o presente trabalho consiste de um cilindro de paredes finas 

com extremidades fechadas. O objetivo é determinar o número e orientação das camadas 

necessárias para que cada material atenda ao requisito de projeto de 20MPa de pressão 

interna, típico de cilindros de armazenamento de gás natural veicular. Consonante a isso, o 
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diâmetro interno e comprimento do cilindro foram escolhidos com base em dimensões típicas 

da indústria.   

Tabela 3.2 Dimensões típicas de cilindros de GNV veicular (GRUPO MAT S/A CILINDROS 

PARA GASES) 

Modelo 
Capacidade de 

água (L) 

Diâmetro 

externo (mm) 

Comprimento 

(mm) 
Massa (kg) 

Pressão de 

serviço (bar) 

A 26 230 750 31 200 

B 30 230 850 35 200 

C 40 270 860 40 200 

D 50 324 770 57 200 

E 60 324 900 65 200 

  

Foi adotado um comprimento de 750 mm e diâmetro médio de 220mm. A geometria é 

vista na Figura 3.1Figura 3.1 

 

 

Figura 3.1 Modelo geométrico do cilindro de GNV Fonte: Autor, 2019 

O carregamento mecânico a que está sujeito o cilindro consiste da pressão interna que 

desenvolve tensões longitudinais e circunferenciais conforme Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Carregamento mecânico em vaso de pressão cilíndrico com extremidades fechadas 

Fonte: PARNAS e KATIRCI, 2002 

Para cada sistema fibra-matriz, serão realizadas análises estruturais para encontrar a 

geometria que atende aos requisitos de projeto com menor espessura e consequentemente 

menor peso.  
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 MODELO EM ELEMENTOS FINITOS 

O software escolhido para as análises via método dos elementos finitos é o software 

comercial Ansys 19.1®. Trata-se de um software para simulações multifísicas amplamente 

utilizado na indústria e reconhecido pela sua robustez. 

Por conta da geometria e carregamentos axissimétricos, isto é, simétricos em torno do 

eixo longitudinal à estrutura, é possível simplificar a modelagem do problema para análise via 

elementos finitos de forma a reduzir o número de elementos usados na discretização do 

problema, consequentemente reduzindo o tempo de processamento. Como o objeto de estudo 

do trabalho é a determinação da configuração do laminado que compõe o vaso de pressão, a 

modelagem das tampas não será considerada a priori, pois as tensões geradas nestas regiões 

não são relevantes no momento. Este processo de simplificação é visto na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Simplificação da geometria para um modelo de 1/8 de simetria da região cilíndrica 

Fonte: Autor, 2019 

A malha de elementos finitos foi discretizada com elementos de casca SHELL 281 de 

tamanho médio de aresta 12mm. No total foram usados 1261 nós para os 392 elementos de 

segunda ordem. Uma visualização da malha final se encontra na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Malha de elementos finitos Fonte: Autor, 2019 

O elemento SHELL 281 possui oito nós com seis graus de liberdade por nó 

(translações e rotações nos eixos x, y e z). Ele é aplicável na análise de compósitos laminados 

já que como dado de entrada é possível especificar até 250 camadas com suas espessuras, 

material e orientação. Sua formulação permite trabalhar com propriedades ortotrópicas no 

regime linear elástico e os resultados de tensão e deformação podem ser obtidos para cada 

camada.  

 

Figura 4.3 Output de tensão SHELL 281 Fonte: Ansys®, 2018 
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É necessário ainda garantir que os eixos locais dos elementos estejam alinhados com 

os eixos principais do vaso de pressão, i.e, as direções X e Y dos elementos estejam paralelas 

ao eixo longitudinal e circunferencial do cilindro, respectivamente. 

 

Figura 4.4 Orientação dos eixos locais dos elementos Fonte: Autor, 2019 

Torna-se necessário aplicar condições de simetria no modelo. Às arestas são aplicadas 

o recurso de simetria linear, equivalente a restringir os nós dos elementos destas arestas nas 

respectivas direções normais. Esta condição é suficiente para impedir que o modelo 

experimente movimento de corpo rígido durante a solução, o que causaria instabilidade 

numérica e possivelmente a não convergência do modelo. 

 

Figura 4.5 Aplicações de simetria a) direção Z, b) direção Y e c) direção X                            

Fonte: Autor, 2019 

Por conta da simplificação geométrica, torna-se necessário aplicar uma força 

longitudinal correspondente a pressão que é exercida na área da seção transversal das tampas 

omitidas. A força aplicada no modelo corresponde a ¼ da força atuante na área transversal, 

tendo em vista a simetria. 
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Figura 4.6 Condições de contorno do problema Fonte: Autor, 2019 

Daqui em diante, as imagens com os resultados das análises usarão um recurso 

meramente visual do software de expansão da simetria, que permite compreender com mais 

facilidade como a estrutura toda se comportaria. As exceções a isso serão indicadas, caso 

hajam. 

Somente serão considerados laminados do tipo [(±54)]ms onde o número m determina a 

quantidade de camadas a ser otimizada para cada material. A escolha de um laminado 

simétrico se justifica por zerar os elementos da matriz B, possibilitando que as deformações se 

mantenham no plano do laminado.  

4.2 FIBRA DE CARBONO 

De acordo com a equação (14) e usando os dados de projeto, chega-se a uma espessura 

de 2,2mm para o cilindro feito em fibra de carbono e matriz epóxi. É assumida uma espessura 

de cada camada igual a 0,25mm de forma que a sequência de empilhamento que atende o 

requisito é [(±54)2/54    ]s totalizando 2,25mm. 

Duas análises foram consideradas, aplicando os critérios de falha de Máxima Tensão e 

Máxima Deformação. 

A Figura 4.7 mostra a distribuição dos fatores de utilização para se atingir a ruptura 

das fibras. Em outras palavras, o valor menor que 1 indica que os carregamentos aplicados 

não são suficientes para iniciar o modo de falha de tração da fibra em nenhum ponto. 
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Figura 4.7 Critério de modo de falha pela fibra do laminado de acordo com os critérios               

a) Máxima tensão e b) Máxima deformação Fonte: Autor, 2019 

No entanto, um olhar mais atento aos outros modos de falha demonstra que houve 

dano no laminado pela iniciação do modo de falha de tração na matriz (tensões transversais às 

fibras). Nota-se na Figura 4.8 que os valores do critério excedem o valor unitário. 

 

Figura 4.8 Critério de modo de falha pela matriz do laminado de acordo com os critérios            

a) Máxima tensão e b) Máxima deformação Fonte: Autor, 2019 

Isso quer dizer que apesar das fibras não terem se rompido para o carregamento 

aplicado, este projeto não é considerado seguro. Isto porque após a iniciação de qualquer 

modo de falha, o laminado não apresenta mais as propriedades elásticas iniciais, sendo 

necessário contabilizar a perda de rigidez numa análise de progressão de dano, caso se deseje 
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determinar o estado limite da estrutura. Esta análise não será feita neste trabalho, pois o 

critério de aceitação adotado no projeto dos cilindros é que nenhum modo de falha se inicie. 

Um dano na matriz que tem característica frágil poderia, por exemplo, permitir a 

permeabilidade de gás. 

Diante disso, a espessura foi aumentada progressivamente até se atingir um projeto 

que atenda aos requisitos de projeto. A configuração final ficou um laminado [(±54)]7s 

totalizando 7mm de espessura de parede que pode ser visto na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Critério de modo de falha pela matriz do laminado de acordo com os critérios            

a) Máxima tensão e b) Máxima deformação Fonte: Autor, 2019 

É interessante notar que dependendo do critério de falha utilizado, os resultados se 

mostram bastante diferentes. O projeto é considerado válido caso se utilize o critério de falha 

de Máxima deformação, mas não é admissível caso se considere o critério de falha de 

Máxima tensão.  

 

4.3 FIBRA DE VIDRO 

De acordo com a equação (14) e usando os dados de projeto, chega-se a uma espessura 

de 2,9mm para o cilindro feito em fibra de vidro e matriz epóxi. É assumida uma espessura de 

cada camada igual a 0,25mm de forma que a sequência de empilhamento que atende o 

requisito é [(±54)]3s totalizando 3mm. 

Duas análises foram consideradas, aplicando os critérios de falha de Máxima Tensão e 

Máxima Deformação, respectivamente. 
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A Figura 4.10 mostra a distribuição dos fatores de utilização para se atingir a ruptura 

das fibras. O modo de falha de tração da fibra não se inicia. 

 

Figura 4.10 Critério de modo de falha pela fibra do laminado de acordo com os critérios               

a) Máxima tensão e b) Máxima deformação Fonte: Autor, 2019 

De maneira análoga ao comportamento do cilindro feito em fibra de carbono, houve 

dano no laminado pela iniciação do modo de falha de tração na matriz (tensões transversais às 

fibras), conforme observado na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Critério de modo de falha pela matriz do laminado de acordo com os critérios            

a) Máxima tensão e b) Máxima deformação Fonte: Autor, 2019 
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Diante disso, a espessura foi aumentada progressivamente até se atingir um projeto 

que atenda aos requisitos de projeto. A configuração final ficou um laminado [(±54)]17s que 

possui 17mm de espessura de parede e pode ser visto na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Critério de modo de falha pela matriz do laminado de acordo com os critérios            

a) Máxima tensão e b) Máxima deformação Fonte: Autor, 2019 

Da mesma forma como ocorreu para a fibra de carbono, a escolha do critério de falha 

da lâmina tem implicações profundas na validade do projeto para atender os carregamentos. 

Novamente, o critério de falha de Máxima tensão se mostra mais conservador. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos podem ser resumidos e melhor interpretados a partir da Tabela 

5.1: 

Tabela 5.1 Comparação entre cilindros fabricados por diferentes materiais 

 Fibra de carbono Fibra de vidro Aço liga 

Espessura de parede 7 mm 17 mm 8 mm 

Massa 5,81 kg 17,36 kg 32,14 kg 

 

É possível estimar qualitativamente a diferença de custos entre os materiais 

compósitos com base na Figura 2.6. O custo da fibra de vidro é cerca de 10% do valor da fibra 

de carbono enquanto que a quantidade de material utilizada é 2,4 vezes maior. Assumindo que 

os custos das matrizes são parecidos visto que ambas são epóxi, estima-se que o custo do 

cilindro em fibra de vidro em 4 vezes mais barato que em fibra de carbono. 
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A caracterização do material tem papel fundamental no projeto de estruturas do tipo 

vaso de pressão quando fabricadas em materiais compósitos. A resistência a tração transversal 

F2t merece especial atenção, pois governa a falha de componentes com sequência de 

empilhamento [(±54)]ms. A escolha do critério de falha também desempenha importante papel 

na análise estrutural. Quando possível, ensaios experimentais devem ser utilizados para se 

determinar o envelope de falha do laminado e garantir a acuracidade da predição de falha.  

No que diz respeito a comparação entre a viabilidade de projetos em materiais 

compósitos versus aços tradicionais, a ferramenta de planejamento matriz SWOT pode ser 

utilizada. A sigla advém das palavras em inglês para forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças. A matriz SWOT permite montar de forma esquemática uma tabela de quatro 

quadrantes onde se listam as forças e fraquezas, as ameaças e oportunidades que podem se 

abater sobre um o objeto de estudo, neste caso, um produto.  

O principal atributo de polímeros reforçados por fibra é sua vantajosa relação 

resistência/peso. Por outro lado, este grupo de materiais ainda é considerado muito caro 

quando comparado com materiais tradicionais, seja pela matéria prima seja pela manufatura 

dos componentes. Diversos esforços estão sendo implementados nas indústrias há anos para 

baratear os custos de produção, conforme aponta (INFOSYS, 2018). 

 

Figura 5.1 Tendências e previsões dos custos de fibra de carbono e demanda do mercado 

mundial  Disponível em < https://www.infosys.com >. Acesso em 29/07/2019. 

De posso destas informações, a seguinte matriz permite visualizar com mais clareza as 

possibilidades do uso de materiais compósitos na fabricação de cilindros para GNV. 
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Figura 5.2 Matriz SWOT para o uso de compósitos em cilindros de GNV  Fonte: Autor, 2019 

 

5.1  Recomendações para trabalhos futuros 

Para trabalhos futuros, sugere-se avaliar a eficiência de critérios de falha com base em 

resultados experimentais específicos para o sistema fibra-matriz desejado. Isto pode reduzir o 

conservadorismo no cálculo, pois ficou claro através dos resultados obtidos neste trabalho que 

a escolha do critério de falha tem grande influência na resposta da estrutura.  

É possível analisar o desempenho dos cilindros com materiais diferentes. O uso de 

matrizes termoplásticas e fibras híbridas abrem novas possibilidades de estudo para a 

construção de cilindros de GNV objetivando redução de massa e custos.  

Ainda, sugere-se que seja avaliada a influência da presença das tampas de vasos de 

pressão, pois é sabido que o perfil de tensões nestas partes requer análises estruturais 

adicionais. A existência de momentos nestas regiões modifica o perfil de tensões, criando a 

necessidade de se reforçar com mais camadas de material. Este estudo deve levar em conta a 

manufatura dos tampos, pois dificuldades operacionais inerentes ao processo de enrolamento 

filamentar criam restrições ao ângulo de enrolamento nas extremidades. 
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