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resumo 
 

 

As aplicações das ligações coladas estão a ter um crescimento exponencial 
numa grande variedade de indústrias devido à evolução nas características 
dos adesivos e ao melhor conhecimento do comportamento das ligações. 
Todavia, apesar da vasta investigação e dos progressos na análise de 
tensões, não existem ainda critérios de rotura de juntas adesivas 
universalmente aceites. Não obstante, a determinação das propriedades do 
adesivo é fundamental para o projecto de ligações coladas. 
 
O objectivo principal deste trabalho foi precisamente a determinação das 
propriedades mecânicas principais de três adesivos epóxidos. Para tal 
realizaram-se ensaios de tracção e de compressão de provetes maciços, 
ensaios de corte de juntas de sobreposição simples com aderentes espessos e 
ensaios de tracção de juntas topo-a-topo. 
 
Os provetes maciços de tracção foram obtidos por vazamento em molde com 
desgasificação por vácuo ou após mistura dos componentes do adesivo em 
recipiente quente, método que foi desenvolvido no decorrer deste trabalho. O 
primeiro método não foi eficaz na remoção de bolhas de ar, enquanto que o 
segundo permitiu obter provetes isentos de bolhas em dois adesivos. Verificou-
se que a presença de bolhas afectou sobretudo a deformação de rotura. Os 
módulos, tensões e deformações de rotura medidos foram superiores aos das 
fichas de dados dos fornecedores e de estudos publicados. 
 
Como é habitual nos materiais poliméricos, as tensões de rotura à compressão 
foram bastantes superiores às de tracção. As tensões de rotura ao corte, 
medidas com uma nova configuração do ensaio de aderentes espessos, 
superaram os valores das fichas de dados dos fornecedores. Por seu turno, as 
tensões de rotura obtidas nos ensaios de tracção de juntas topo-a-topo foram 
semelhantes às tensões de rotura à tracção de provetes maciços, excepto 
para um adesivo dúctil. Isto explica-se pela natureza dos adesivos e pelos 
modos de rotura à luz de análises de tensões publicadas. 
 
Finalmente, as dificuldades surgidas neste estudo indicam a necessidade de 
tratar os seguintes pontos em trabalhos futuros: realizar análises de elementos 
finitos do ensaio de corte para determinar as curvas tensão-deformação dos 
adesivos, desenvolver métodos de fabrico de provetes maciços para ensaios 
de compressão isentos de bolhas e usar tratamentos superficiais mais 
elaborados para os substratos das juntas de alguns adesivos. 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 
Bonded joints, epoxy adhesives, mechanical tests 

abstract 

 
Owing to the evolution in adhesive properties and to a better knowledge of joint 
behaviour, adhesive joint applications have increased significantly. However, 
despite numerous studies, universal joint failure criteria remain unavailable. 
Nevertheless, measurement of adhesive properties is essential for the design 
of adhesive joints. 
 
The main objective of the present work was precisely to evaluate the main 
mechanical properties of three epoxy adhesives. This involved tensile and 
compressive tests on bulk specimens, thick-adherend shear tests and butt joint 
tensile tests. 
 
Tensile test bulk specimens were obtained by vacuum release or by pre-mixing 
the adhesive components in a hot beaker before casting into the mould. The 
first method was not effective in preventing specimen porosities. The second 
one, which was developed in this work, did avoid porosities in two of the 
adhesives. Porosities were seen to affect essentially failure strains. Measured 
moduli, strengths and failure strains were higher than those reported in 
supplier’s datasheets and published studies. 
 
As usual in polymers, compressive strengths were significantly above tensile 
strengths. Shear strengths measured with a new configuration of the thick-
adherend test were higher than the ones reported in supplier’s datasheets. Butt 
joint tensile strengths were similar to bulk specimen tensile strengths, except 
for one of the adhesives. This can be explained by the adhesive ductility and 
joint failure mode in the light of published stress analyses. 
 
Finally, given the difficulties encountered in this work, the following issues 
should be addressed in future studies: conduct finite element analyses of the 
thick-adherend shear test in order to compute the adhesive stress-strain 
curves, develop manufacturing techniques to obtain porosity-free bulk 
compression test specimens and to use more elaborate surface preparation 
techniques for some adhesive joints.  
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1 Introdução 

1.1 Características gerais das ligações coladas 

As aplicações das ligações coladas estão a ter um crescimento exponencial numa grande 

variedade de indústrias devido à evolução nas características dos adesivos e ao melhor 

conhecimento do comportamento das ligações [Tong e Steven 1999]. De facto, as ligações 

coladas são actualmente utilizadas extensivamente em indústrias com tecnologia de ponta, 

tais como a aeroespacial, transportes (automóvel e marítima), electrónica e 

telecomunicações, bem como na construção civil, desporto, medicina dentária e indústria 

das embalagens [Kinloch 1987, Brinson 1990, Adams e outros 1997, da Silva e outros 

2007]. As aplicações das ligações coladas nos vários sectores da indústria podem ser 

agrupadas em duas categorias principais: estruturais e não-estruturais. Em ambos os casos, 

as ligações coladas têm permitido desenvolvimentos ao nível da concepção e da utilização 

de novos materiais.  

Quando projectadas adequadamente, as ligações coladas são capazes de suportar esforços 

equivalentes ou superiores aos admissíveis em ligações mecânicas (aparafusadas, 

rebitadas). Tal deve-se em grande medida à inexistência de elevadas concentrações de 

tensões associadas a furos nos aderentes [Adams e outros 1997]. Quando comparadas com 

outros métodos de ligação, as ligações coladas oferecem frequentemente outras vantagens, 

tais como: 

 Redução de peso, que não é agravado por parafusos ou rebites; 

 Preservação das características das superfícies. É sabido que as temperaturas a que 

as peças são sujeitas na soldadura podem provocar alterações metalúrgicas e, 

consequentemente, afectar as propriedades mecânicas dos materiais. Além disso, tal 

como sucede com os rebites e os parafusos, a soldadura altera a superfície visível 

dos componentes. Ao invés, as ligações coladas conferem melhor aparência e 

melhores propriedades aerodinâmicas; 

 Estanquicidade. Ao mesmo tempo que unem, os adesivos também actuam como 

vedantes, impedindo que a condensação penetre na ligação, o que reduz a corrosão; 

 Ligação de diferentes tipos de materiais com diminuição da corrosão associada à 

formação de pares galvânicos, pois o adesivo é, em geral, eléctrica e termicamente 

isolante. 
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Independentemente do tipo de ligação, as juntas são sempre pontos potencialmente mais 

fracos da estrutura. Logo, as juntas coladas devem merecer atenção especial no projecto e 

na construção atendendo às suas características específicas [Tong e Steven 1999, da Silva e 

outros 2007]. Por exemplo, um dos princípios básicos na concepção correcta das ligações 

coladas é que o adesivo deve ser solicitado ao corte (Figura 1.1). Este princípio tira partido 

do facto da ductilidade ao corte ser normalmente muito superior à ductilidade à tracção e 

da existência de uma grande área resistente. As solicitações de clivagem e de arrancamento 

são particularmente gravosas e devem ser evitadas. 

 

 
Figura 1.1 - Modos de solicitação de ligações coladas: a) tracção; b) corte; c) clivagem; d) 

arrancamento [Reiff 2008]. 

 

Por outro lado, há que ter presentes as principais desvantagens das ligações coladas, nas 

quais se incluem [Adams e outros 1997]: 

 Desmontagem só possível com destruição das juntas; 

 Existência de limites para a espessura dos aderentes em configurações simples; 

 Inexistência de métodos de projecto rigorosos, o que leva à adopção de soluções 

sobredimensionadas; 

 Fraca resistência à clivagem e ao arrancamento; 

 Fraca resistência às altas temperaturas e ao fogo; 

 Necessidade de procedimentos de limpeza e de preparação das superfícies; 

 Tempo de cura necessário para alcançar a resistência correcta para os adesivos 

termoendurecíveis; 

 Degradação ambiental (temperatura, humidade, radiação UV); 

 Susceptibilidade à fluência; 

 Dificuldades de inspecção e de controlo de qualidade. 

 

Há várias configurações de juntas coladas (Figura 1.2). As juntas de sobreposição simples 
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são as mais utilizadas, principalmente para chapas finas, dado que este tipo de juntas é 

aquele em que os adesivos são mais eficientes. Este tipo de juntas é também o mais fácil de 

executar. As juntas de sobreposição dupla oferecem maior resistência mas exigem acesso 

pelos dois lados. Existem também juntas de bi-sobreposição simples e dupla, que recorrem 

a chapas auxiliares. As juntas em rampa e em escada apresentam excelente desempenho 

estrutural, mas os custos de execução são elevados. Aplicam-se na aeronáutica para peças 

de materiais compósitos de espessura relativamente elevada [Gunnion e Herszberg 2006].  

 

 
Figura 1.2 - Tipos mais comuns de juntas coladas: a) sobreposição simples; b) sobreposição dupla; c) 

bi-sobreposição simples; d) bi-sobreposição dupla; e) rampa; f) escada. 

 

A resistência efectiva da ligação depende, evidentemente, da adesão às superfícies dos 

substratos e da resistência “coesiva” do próprio adesivo. Na realidade, a ruína de uma junta 

pode acontecer de três formas (Figura 1.3): 

 Rotura adesiva, ou seja, descolamento na interface adesivo-substrato; 

 Rotura coesiva do adesivo; 

 Rotura coesiva de um dos substratos. 
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Figura 1.3 - Representação dos diferentes modos de rotura em juntas coladas [Carbas 2008]. 

 

Obviamente, interessa evitar rotura interfacial ou adesiva. 

 

1.2 Preparação das superfícies 

Uma das principais causas da rotura adesiva é a preparação deficiente da superfície do 

substrato [Kinloch 1987, Davis 1990, Adams e outros 1997, Broughton e Gower 2001]. A 

preparação da superfície é, por isso, fundamental para o desempenho da junta, e produz 

geralmente pelo menos um dos seguintes efeitos: 

 Acréscimo moderado da rugosidade das superfícies, o que aumenta a área efectiva 

de contacto. Todavia, uma rugosidade excessiva prejudica a molhagem das 

superfícies pelo adesivo e pode acarretar um aumento de concentração de tensões e 

do aprisionamento de ar na junta; 

 Alterações químicas que favorecem a atracção electrostática a nível atómico (forças 

de Van der Waals).  

 

Na realidade, nas superfícies dos aderentes encontram-se muitas vezes partículas soltas 

resultantes de corrosão, pintura, resíduos de óleos e de outros contaminantes. A sua 

remoção traduz-se em francas melhorias na adesão e, consequentemente, num aumento na 

resistência da ligação. Para tal são usados solventes, ultra-sons, soluções detergentes, etc. 

A molhagem da superfície por parte do adesivo também favorece a resistência da junta 

[Kinloch 1987]. O adesivo e, se usado, o primário, devem ser capazes de se dispersar sobre 

a superfície dos substratos, de expulsar o ar e, eventualmente, outros contaminantes. Para 

tal, quando no estado líquido, o adesivo deve ter um baixo ângulo de contacto de 
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molhagem e uma viscosidade baixa durante o tempo de gel.  

Os tratamentos das superfícies podem ser mecânicos ou químicos. Dentro dos primeiros a 

grenalhagem e a lixagem com papel abrasivo são os mais comuns. Os tratamentos 

químicos substituem a camada de óxido inicial por outra mais favorável química e 

mecanicamente. Eles contribuem significativamente para o aumento da durabilidade da 

junta, particularmente em ambientes severos [Kinloch 1987, Adams e outros 1997, 

Broughton e Gower 2001]. 

Este trabalho envolve ligações de chapas de aço e portanto os parágrafos seguintes 

abordam a preparação das superfícies destes substratos. Os tratamentos químicos são os 

que produzem juntas mais resistentes e duráveis para substratos de aço inoxidável [Kinloch 

1987, Clearfield 1990]. Usam-se soluções à base de ácidos nítrico, fluorídrico, crómico e 

sulfúrico, com e sem anodização [Clearfield 1990]. A eficácia destas soluções deve-se à 

capacidade de produzir superfícies de rugosidade mais favorável à ligação. Todavia, a 

preparação das superfícies de chapa de aço é frequentemente considerada inconveniente, 

por exemplo, na indústria automóvel. Logo, a grenalhagem é um dos processos mais 

comuns de pré-tratamento para aços [Clearfield 1990].  

Por outro lado, verificou-se que a imersão de juntas coladas em água provocava rotura 

interfacial, mesmo quando o metal não apresentava corrosão [Clearfield 1990]. Tal deve-se 

ao facto da água libertar o adesivo da superfície metálica. Na realidade, a água é um dos 

agentes mais agressivos a que os adesivos podem ser expostos. Por exemplo, os adesivos 

epóxidos têm o grupo –OH, o que os torna polares. As moléculas de água são atraídas por 

esta polaridade, o que conduz à formação de pontes de hidrogénio, a alterações a nível 

molecular e, consequentemente, à degradação das propriedades do adesivo. O 

enfraquecimento da junta devido a esta intrusão pode dar-se através de vários mecanismos: 

plasticização, fissuração, hidrólise, ataque à interface aderente-adesivo ou até mesmo pelo 

simples efeito de inchamento local do adesivo [Adams e outros 2009]. Logo, não são 

recomendadas ligações coladas para aplicações que envolvam exposição a ambientes 

quimicamente muito severos [Clearfield 1990]. 

 

1.3 Resistência das juntas coladas 

A resistência de uma junta colada depende acentuadamente da distribuição de tensões no 
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adesivo. Esta é influenciada pela geometria da junta e pelas propriedades mecânicas do 

adesivo e dos aderentes. Foram já desenvolvidos vários modelos simplificados de análise 

de juntas de sobreposição simples de chapas iguais solicitadas ao corte, o primeiro dos 

quais por Volkersen [Adams e outros 1997, Adams 1990]. Este admitiu adesivo e 

aderentes linear-elásticos e considerou apenas deformações de corte do adesivo e 

deformações normais dos aderentes (Figura 1.4). Volkersen obteve a distribuição das 

tensões de corte no adesivo ao longo do comprimento de sobreposição. 

 

 
Figura 1.4 - Modelo de Volkersen de deformações (exageradas para clareza) numa junta de 

sobreposição simples e representação das distribuições de tensões de corte e normais no substrato 

[Adams 1990]. 

 

Na realidade, as forças aplicadas às chapas não são colineares, provocando flexão da junta, 

que foi ignorada por Volkersen. Goland e Reissner incluíram o momento flector inerente à 

referida não-colinearidade das forças (Figura 1.5), cujo valor depende da própria rotação 

da junta através de um factor K [Adams 1990, Adams e outros 1997]. De facto, a rotação 

da junta aumenta com a carga P, diminuindo a não-colinearidade e portanto o factor K.  

 

 
Figura 1.5 - Momento flector segundo Goland e Reissner para a junta não-deformada e deformada 

[Adams 1990]. 
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Goland e Reissner obtiveram uma distribuição de tensões de corte semelhante à de 

Volkersen, mas também determinaram as tensões normais de arrancamento na camada 

adesiva (Figura 1.6). 

Há análises semelhantes para juntas com aderentes diferentes e outras que consideram de 

forma simplificada a plastificação do adesivo junto aos bordos da camada adesiva [Adams 

1990, Lee e Kim 2005]. Na realidade, porém, apenas os modelos de elementos finitos 

permitem ter em conta de forma rigorosa alguns aspectos fundamentais do comportamento 

das juntas, tais como a plastificação do adesivo e, eventualmente, do aderente, a não-

linearidade geométrica e o efeito do chamado filete de reforço (Figura 1.7) que tende a 

formar-se devido ao fluxo do adesivo durante a colagem [Adams e outros 1997, Tong e 

Steven 1999, Castagnetti e Dragoni 2009]. 

 

 
Figura 1.6 - Distribuições de tensões de corte (a) e normal (a) no adesivo previstas pelo modelo de 

Goland-Reissner [Morais 2005]. As tensões estão normalizadas pela tensão de tracção (s) na chapa. 

 

Apesar dos muitos trabalhos de investigação e dos progressos nas análises de tensões, não 

há ainda critérios de rotura das juntas universalmente aceites [da Silva e outros 2009a, da 

Silva e outros 2009b]. Não obstante, é sabido que a concentração de tensões na 

extremidade da sobreposição faz com que a ductilidade dos adesivos seja particularmente 

importante. Além disso, os comprimentos de sobreposição devem ser relativamente 
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elevados. De facto, a resistência da junta aumenta com o comprimento de sobreposição, 

mas com ganhos decrescentes (Figura 1.8), que, a dado valor, se tornam residuais e 

penalizam o peso da solução. A eficiência da junta, isto é, a sua resistência relativamente à 

do aderente, diminui, pelo que as juntas de sobreposição não são indicadas para chapas de 

elevadas espessuras. Além disso, a resistência da junta pode estar limitada pela cedência 

plástica dos aderentes (Figura 1.9).  

 

 
Figura 1.7 - Junta de sobreposição simples com filete [Adams 1990]. 

 

 
Figura 1.8 - Variação da resistência de uma junta com o comprimento de sobreposição [da Silva e 

outros 2007]. 

 

 

 
Figura 1.9 - Representação esquemática da cedência dos aderentes [da Silva e outros 2007]. 
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A espessura da camada de adesivo é também um factor importante. Existe uma espessura 

óptima para o desempenho da junta, tipicamente entre 0,1 e 0,2 mm [da Silva e outros 

2007]. Verifica-se experimentalmente que a resistência de uma junta diminui com o 

aumento da espessura do adesivo a partir de um limite superior. Isto deve-se a um maior 

nível de defeitos, tais como bolhas de ar e microfissuras, e à maior flexão da junta. Por 

outro lado, para espessuras abaixo de um limite inferior pode haver o risco de falhas de 

colagem. 

 

1.4 Os adesivos estruturais 

Actualmente, a maioria dos adesivos estruturais utilizados é termoendurecível, embora 

sejam usados com alguma frequência adesivos cuja formulação base é termoplástica, tais 

como cianoacrilatos e os adesivos ditos anaeróbios. Os grupos de adesivos estruturais mais 

largamente usados são os epóxidos, os poliuretanos, os acrílicos modificados, os 

cianocrilatos e os anaeróbios [Loctite 2010].  

Os adesivos epóxidos incluem formulações bicomponente de cura à temperatura ambiente 

ou a altas temperaturas, bem como adesivos monocomponente que necessitam de ser 

armazenados a baixa temperatura. Podem ser usados para a maioria dos substratos, 

possuem boa resistência mecânica e curam sem libertar voláteis e com baixa contracção. 

Todavia, as resinas epóxidas são relativamente frágeis, sendo necessários modificadores 

químicos e aditivos (termoplásticos e borrachas) para lhes conferir ductilidade.   

Os poliuretanos curam mediante reacção dos grupos isocianato com a humidade do ar, que 

migra para o interior do adesivo. A humidade relativa do ar é, portanto, o factor 

determinante da velocidade de cura para estes adesivos. Os adesivos poliuretanos possuem 

excelente tenacidade e ductilidade, capacidade de preenchimento de folgas e resistência 

química. 

Os adesivos acrílicos modificados são utilizados com sistemas activadores de cura, que se 

processa à temperatura ambiente. Consoante o adesivo e o activador, podem ser pré-

misturados antes da aplicação nas superfícies dos substratos ou aplicados separadamente 

em cada uma das superfícies a ligar. Os adesivos acrílicos modificados possuem 

geralmente boa resistência mecânica, boa resistência ao impacto, uma ampla gama de 

temperatura de trabalho (55 a +120 °C) e podem ser usados em quase todos os substratos. 
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Os adesivos cianocrilatos são monocomponente e curam através de reacção aniónica 

quando entram em contacto com superfícies levemente alcalinas. A humidade existente no 

ar ambiente e nas superfícies de adesão neutraliza o estabilizante e inicia a cura numa 

questão de segundos. Um nível de humidade demasiado elevado acelera a cura, mas 

prejudica a resistência final da ligação. Valores de humidade relativa de 40 a 60 % são os 

mais apropriados para a cura, se bem que o recurso a activadores possa acelerar a cura ou 

torná-la independente da humidade ambiente. Para além da cura rápida, os cianocrilatos 

têm boa resistência mecânica, boa resistência ao envelhecimento e podem ser aplicados a 

uma grande variedade de substratos. 

Os adesivos anaeróbios são também adesivos monocomponente que curam rapidamente à 

temperatura ambiente quando privados do contacto com o oxigénio. As superfícies 

metálicas funcionam como catalisadores, estimulando o processo de cura. No caso das 

superfícies em contacto serem constituídas por materiais inactivos, é necessária a adição 

prévia de um activador ao adesivo em pelo menos uma das superfícies para obter uma cura 

rápida e completa. Os adesivos anaeróbios têm boa resistência ao corte, gama ampla de 

temperaturas de funcionamento (entre 55 e 230 ºC) e boa resistência química. 

 

1.5 Ensaios mecânicos de adesivos 

O conhecimento das propriedades do adesivo é fundamental para a determinação das 

tensões na junta e para a previsão da sua resistência e tempo de vida útil. No caso da 

resistência estática, para além do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson são 

necessárias as curvas tensão-deformação, face ao comportamento acentuadamente não-

linear dos adesivos. A resistência à fractura também pode ser relevante. Quanto à 

determinação da vida útil do material, há que medir a resistência à fadiga e à fluência.  

Há uma grande variedade de ensaios para caracterizar os adesivos e que são objecto de 

normas ASTM (American Society for Testing and Materials), BS (British Standards), ISO 

(International Organization for Standardization), e NE (Norma Europeia). Estas definem os 

procedimentos de ensaio, técnicas de preparação das amostras, tratamentos das superfícies, 

ciclos de cura, etc. De referir que, face às dificuldades em medir certas propriedades do 

adesivo a partir dos ensaios de juntas, recorre-se também a provetes maciços e aos ensaios 

normalizados para materiais poliméricos. Nos parágrafos seguintes revêem-se os principais 
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ensaios mecânicos de adesivos para medir as propriedades estáticas, que são objecto deste 

trabalho. 

 

1.5.1 Ensaios de corte de juntas 

Os ensaios de corte de juntas de sobreposição simples por tracção dos aderentes, 

designados frequentemente por “lap-shear”, são muito usados na indústria (Figura 1.10). 

Trata-se de provetes de chapa fina de liga de Al ou aço [ISO 4587:2003, ASTM D1002-

05]. A sobreposição L é pequena, tipicamente 12.5 mm, de modo a evitar cedência 

generalizada do substrato antes da rotura da junta. Os resultados exprimem-se por uma 

tensão de rotura média 

 
bL

Pu

ra        (1.1) 

também designada por “lap-shear strength”, em que Pu é a carga de rotura e b a largura.  

 

 

Figura 1.10 - Representação dos ensaios “lap-shear” [Duncan 2001] 

 

Na realidade, este ensaio não permite medir a verdadeira resistência ao corte do adesivo, 

pois, como se viu na Secção 1.3, a tensão de corte ao longo do comprimento de 

sobreposição L não é uniforme e actuam tensões de arrancamento nos bordos.  

Para obter as curvas tensão-deformação ao corte dos adesivos recorre-se habitualmente ao 

ensaio dito de “aderentes espessos” (Figura 1.11) [ISO 11003-2:2001, ASTM D5656-

04e1]. Este envolve aderentes espessos precisamente para minimizar deformações de 

flexão e tensões de arrancamento. Além disso, o comprimento de sobreposição é pequeno 

para que a distribuição da tensão de corte seja aproximadamente uniforme.  
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Figura 1.11- Ensaio de corte com “aderentes espessos” segundo a norma ISO 11003-2:2001 [Duncan e 

Crocker 2001]. 

 

 

A medição da curva tensão-deformação ao corte exige extensómetros especialmente 

desenvolvidos (Figura 1.12). Além disso, a determinação da deformação de corte real do 

adesivo requer correcções analíticas das deformações medidas pelo extensómetro, visando 

ter em conta as deformações de corte do substrato. Um destes métodos baseia-se na teoria 

da elasticidade para descontar as deformações de corte dos substratos [ISO 11003-2:2001, 

ASTM D5656-01]. Todavia, o recurso a modelos de elementos finitos garante melhor rigor 

[Kadioglu e outros 2002, Öchsner e Gegner 2004] 

 

 

 

Figura 1.12 - Esquema de medição das deformações no ensaio de aderentes espessos com o transdutor 

KGR-1 [ASTM D5656-04e1]. 

 

A norma ISO 11003-1:2001 prevê também a medição da curva tensão-deformação ao corte 

de um adesivo através de um ensaio de torção de juntas topo-a-topo de cilindros ocos de 

paredes finas (Figura 1.13).  
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Figura 1.13 - Representação do ensaio de torção de uma junta topo-a-topo de peças tubulares [Morais 

2005]. 

 

Embora este provete tenha um estado de tensão de corte puro quase uniforme, há grande 

propensão à formação de filetes de reforço difíceis de remover [Kinloch 1987]. Além 

disso, é um ensaio de execução delicada e que exige também instrumentação específica. 

Daí que tenha sido descontinuado pela ASTM. 

 

 

 

 

1.5.2 Ensaio de tracção de juntas topo-a-topo 

Em princípio, o comportamento à tracção dos adesivos poderia ser determinado através de 

ensaios de juntas topo-a-topo (Figuras 1.14 e 1.15) [ISO 6922:1987, ISO 11003-2:2001, 

ASTM D897-01, ASTM D2094-00e1, ASTM D2095-96(2002)].  
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Figura 1.14 - Ensaio à tracção de juntas topo-a-topo segundo a norma ASTM D897-01: a) sistema de 

acoplagem ou amarração b) provete de ensaio [Petrie 1999]. 

 

 
Figura 1.15 - Ensaio à tracção de juntas topo-a-topo segundo a norma ISO 11003-2:2001: a) provete de 

ensaio; b) provete de ensaio com aplicação de extensómetros [Öchsner e Gegner 2004]. 

 

De facto, uma primeira abordagem sugere que uma junta topo-a-topo traccionada 

uniaxialmente apresenta um estado de tensão uniforme e uniaxial na respectiva camada 

adesiva. Na prática, isso não se verifica [Adams e outros 1997, Öchsner e Gegner 2004,  

San Róman 2005] devido à diferença de propriedades elásticas entre o adesivo e o 

substrato. O adesivo tende a sofrer uma contracção radial muito mais elevada, que é 

limitada pelos aderentes, induzindo tensões de tracção radiais e circunferenciais no 

adesivo. Não obstante, o módulo de Young aparente obtido através deste tipo de ensaio 
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pode ser relacionado com o módulo verdadeiro [San Róman 2005, Öchsner e Gegner 

[2004]. Na realidade, este ensaio sofre de outros problemas importantes: a elevada 

sensibilidade a desalinhamentos e a dificuldade em medir os deslocamentos extremamente 

pequenos da camada adesiva. 

 

1.5.3 Ensaios de tracção de provetes maciços 

Face aos problemas acima referidos nos ensaios de tracção de juntas, procede-se 

normalmente ao ensaio de provetes maciços de adesivo para caracterizar o comportamento 

à tracção [Kinloch 1987, da Silva e outros 2004, da Silva e Adams 2005, San Róman 

2005]. A geometria dos provetes (Figura 1.16) e os procedimentos de ensaio seguem 

normalmente as normas de ensaio de plásticos, por exemplo, a norma [ISO 527-1:1993]. 

 

 
Figura 1.16 - Forma do provete para ensaios de tracção de adesivos na forma maciça. 

 

A principal dificuldade desta abordagem reside em produzir provetes sem defeitos, tais 

como bolhas e porosidades, conforme se discute na Secção 1.6. Nos ensaios de tracção de 

adesivos frágeis a deformação à rotura é particularmente sensível à presença de defeitos, 

tais como arranhões e bolhas [Kinloch 1987]. Além disso, é questionável a 

representatividade dos provetes maciços, que são geralmente muito mais espessos do que a 

camada adesiva e produzidos em condições por vezes bastante diferentes [San Róman 

2005]. 

 

1.5.4 Ensaios de compressão de provetes maciços 

É sabido que os polímeros possuem melhor resistência à compressão do que à tracção, o 

que torna necessário realizar ensaios de compressão [Kinloch 1987, Adams e outros 1997, 

Hosford 2005]. Como se compreende facilmente, os ensaios de compressão de provetes 

maciços são claramente preferíveis aos ensaios de juntas topo-a-topo para caracterizar o 

comportamento de adesivos [San Róman 2005]. As normas seguidas no ensaio de adesivos 

são as dos materiais poliméricos, como a ISO 604:2003 ou a ASTM D695-96. Segundo a 
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norma ISO 604:2003, os provetes mais adequados são paralelipipédicos com dimensões de 

50 x 10 x 4 mm
3
 para o medir o módulo e de 10 x 10 x 4 mm

3
 para medir a resistência. Por 

seu turno, a ASTM D695-96 estipula provetes paralelipipédicos de 12,7 x 12,7 x 25,4 mm
3
 

e cilindros de 12,7  24,5 mm. Na realidade, os ensaios de compressão apresentam dois 

inconvenientes importantes: o atrito nos topos e a tendência para a encurvadura (Figura 

1.17), que limita o comprimento dos provetes [CEETPS 2000, Hosford 2005]. 

 

 

Figura 1.17 - Encurvadura no ensaio de compressão [Hosford 2005]. 

 

O atrito entre os blocos de carregamento e os topos do provete contraria localmente o seu 

alargamento natural, provocando embarrilamento seguido de fissuras longitudinais, ou a 

rotura ao corte ao longo de superfícies cónicas (devido às tensões secundárias de tracção) 

consoante se tratar de polímeros dúcteis ou frágeis, respectivamente (Figuras 1.18 e 1.19) 

[Costa 2004, Hosford 2005, Ferneda e outros 2006]. O embarrilamento gera um aumento 

da secção que faz com que a tensão nominal sobrestime a tensão verdadeira. Por seu turno, 

a rotura ao corte prematura impede que se atinja a verdadeira resistência à compressão. 

 

 
Figura 1.18 - Tipos de rotura possíveis na compressão de provetes cilíndricos [Unicamp 2010]. 
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Figura 1.19 – Rotura de materiais sob compressão a) material dúctil e b) material frágil [Costa 2004]. 

 

O efeito do atrito na curva tensão-deformação pode ser significativo em provetes curtos 

[Melo 2010] (Figura 1.20). É possível diminuí-lo mediante a aplicação de lubrificantes tais 

como filmes de PTFE (películas em Teflon), grafite ou silicone, ou ainda através da 

inclusão de papel abrasivo entre os blocos de carregamento e os provetes [Ferneda e outros 

2006, Melo 2010]. Todavia, pode então ocorrer escorregamento do provete. Em alternativa 

ou complemento, pode-se aumentar a razão comprimento (L)/diâmetro (D) do provete, mas 

isso aumenta a probabilidade de encurvadura (Figura 1.20) [Hosford 2005, Melo 2010]. 

 

 
Figura 1.20 - Variação das deformações com o atrito e com o rácio L/D [Melo 2010]. 

 

Melo [2010] estudou os modos de deformação e rotura de provetes cilíndricos à 

compressão em função da relação L/D, tendo constatado a ocorrência de (Figura 1.21): 

 Encurvadura quando L/D > 5; 

 Corte se L/D > 2.5; 

 Barril duplo quando L/D > 2.0; 
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 Barril simples quando L/D > 2.0 e existe atrito apreciável entre o provete e os 

blocos de carregamento; 

 Compressão homogénea se L/D < 2.0 e não existe atrito significativo; 

 Instabilidade compressiva para materiais bastante flexíveis. 

 

 

Figura 1.21 - Modos de deformação dos provetes quando submetidos a ensaio de compressão [Melo 

2010]. 

 

A tensão de rotura é portanto condicionada pela geometria do provete e pelas condições de 

lubrificação nos topos do mesmo. Como tal, a resistência à compressão medida pode não 

uma verdadeira propriedade do material [Melo 2010]. 

 

1.6 Preparação de provetes maciços 

Como se referiu acima, um dos principais problemas na preparação de provetes maciços de 

adesivo é a dificuldade em eliminar bolhas de ar. Em princípio, elas podem ser eliminadas 

recorrendo a pressão hidrostática suficientemente elevada para comprimir o ar aprisionado 

a volumes insignificantes, forçando-o a dissolver-se no adesivo. Em alternativa, a 

eliminação de bolhas pode ser conseguida através de vácuo, aplicado durante um tempo 

suficiente e com o adesivo a uma temperatura que o torne suficientemente fluido. O vácuo 

deve ser terminado à temperatura a que a viscosidade do adesivo está num valor mínimo.  

A norma ISO 15166-1:1998 descreve um método de preparação de provetes maciços para 

adesivos bicomponente com recurso a vácuo. A mistura dos componentes deve, se 

possível, ser efectuada em câmara de vácuo, ou então ser sujeita a vácuo antes do 
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vazamento em molde. Isto tem por objectivo evitar o aprisionamento de bolhas de ar no 

interior do adesivo e entre o adesivo e a superfície do molde, principalmente junto as 

arestas. O molde pode conferir a forma final do provete a ensaiar ou a forma de placa a 

partir da qual são maquinados posteriormente os provetes. Todavia, a maquinagem pode 

induzir um estado de tensão inicial com efeitos indesejados [San Róman 2005]. 

Da Silva e outros [2004] obtiveram placas de adesivos para altas temperaturas aplicando 

vácuo para remover bolhas de ar. Os referidos autores concluíram que as temperaturas e os 

tempos de aplicação de vácuo necessários para remover as bolhas conduziam a superfícies 

irregulares dos provetes. Recorreram por isso à técnica definida na norma francesa NF T 

76-142, que se revelou bastante mais simples e eficaz. A primeira etapa desta técnica 

consiste em depositar adesivo sobre uma placa molde numa região delimitada por uma 

barreira metálica. Esta é removida imediatamente antes do fecho do molde, que provoca 

fluxo de adesivo até uma barreira circundante flexível de silicone que, por sua vez, está 

rodeada por barras metálicas mais finas que determinam a espessura final da placa. O fluxo 

do adesivo e a pressão de 2 MPa aplicada ao molde evitam a retenção de bolhas de ar. 

 

1.7 Conclusão 

Apesar da vasta investigação e dos progressos na análise de tensões, não existem ainda 

critérios de rotura das juntas adesivas universalmente aceites. Não obstante, o 

conhecimento das propriedades do adesivo é fundamental para a determinação das tensões 

na junta e para a prever a sua resistência. Este foi precisamente um dos objectivos 

principais deste trabalho, que teve por objecto de estudo três adesivos epóxidos. 

Sabe-se actualmente que é inviável medir certas propriedades do adesivo a partir do ensaio 

de juntas, nomeadamente a resistência à tracção e à compressão. Por conseguinte, recorre-

se frequentemente a ensaios de provetes na forma maciça, ainda que a sua 

representatividade seja algo questionável. Além disso, é difícil produzir provetes maciços 

sem defeitos. Logo, a obtenção de provetes maciços de boa qualidade foi também um dos 

principais desafios deste trabalho. 

Finalmente, a medição do comportamento ao corte através do ensaio de juntas de 

sobreposição com aderentes espessos apresenta também algumas dificuldades na medição 

das deformações que foram também abordadas neste trabalho.  
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2 Procedimentos experimentais 

2.1 Adesivos utilizados 

Utilizaram-se três adesivos neste trabalho (Figura 2.1): 

 Araldit Standard (AS); 

 Henkel Loctite Hysol 9466;  

 Henkel Loctite Hysol 3423. 

 

 

Figura 2.1 - Adesivos utilizados: a) AS; b) Hysol 9466; c) Hysol 3423. 

 

Os três adesivos seleccionados são epóxidos bicomponente (resina e endurecedor) de fácil 

aplicação devido às viscosidades relativamente baixas. A forma bicomponente é vantajosa 

em relação à de filme na medida em que permite flexibilidade na escolha da espessura da 

camada adesiva, incluindo compensar alguma falta de planeza dos aderentes [San Róman 

2005]. O tempo disponível para processamento, aproximadamente 1 hora, é relativamente 

elevado à temperatura ambiente. Os adesivos Hysol 9466 e Hysol 3423 são indicados para 

juntas estruturais. Por seu turno, a Araldit Standard destina-se a uma variada gama de 

aplicações. Os adesivos Araldit Standard e Hysol 9466 são semi-dúcteis (apesar do 

alongamento no catálogo do fabricante do Hysol 9466 ser próprio de um adesivo frágil), 

enquanto o Hysol 3423 é considerado um adesivo frágil. A Tabela 2.1 apresenta algumas 

propriedades dos adesivos que constam das fichas de dados dos fabricantes. 

Todos os adesivos têm ciclos de cura relativamente longos à temperatura ambiente. Daí 

que neste trabalho se tenha optado pela cura a 90 ºC. As fichas de dados dos fabricantes 

sugerem estágios de 1 hora à referida temperatura. Não obstante, optou-se por um ciclo de 

cura de 3 horas para garantir a cura completa. 

O programa de trabalhos consistiu em: 

 Ensaios de tracção de provetes maciços; 
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 Ensaios de compressão de provetes maciços; 

 Ensaios de corte de juntas de sobreposição simples com aderentes espessos; 

 Ensaios de tracção de juntas topo-a-topo; 

 

seguindo respectivamente as normas ISO 527-2:1993, ISO 604:2003, ASTM D5656-04e1 

e ISO 6922:1987, se bem que tenham sido efectuadas algumas alterações nos 3 últimos 

casos. 

 

 Tabela 2.1 - Propriedades dos adesivos usados neste trabalho obtidas nas fichas de dados dos 

fornecedores. 

 AS  Hysol 9466 Hysol 3423 

Temperatura de transição vítrea (ºC) 45 62 55 

Viscosidade a 25 ºC (Pas) 45 15 - 50 100 – 400 

Módulo de Elasticidade à tracção (MPa)
1 

- 1718 1500 

Tensão de rotura à tracção (MPa)
1 

35 32 24 

Alongamento à tracção (%)
1 

- 3 2 

Resistência à compressão (MPa)
2 

- - 64 
1
ISO 527-2, cura à temperatura ambiente; 

2
ISO 604, cura à temperatura ambiente 

 

Os objectivos principais eram os seguintes: 

 Determinar as curvas tensão-deformação com auxílio de vídeoextensómetro; 

 Comparar os comportamentos à tracção, compressão e corte; 

 Comparar as propriedades dos diferentes adesivos; 

 Avaliar o método de fabrico de provetes maciços. 

 

2.2 Preparação dos provetes 

2.2.1 Provetes de ensaios de tracção 

Os provetes para os ensaios de tracção foram fabricados com a geometria indicada na 

Figura 2.2 e na Tabela 2.2, que corresponde ao tipo 1BA da norma ISO 527-2:1993. Esta 

recomenda diversos tipos de provetes para ensaios de tracção de polímeros em função da 

rigidez do material, variando a geometria e o modo de obtenção dos provetes. O provete 
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1A é um provete multi-ensaios preferível para produção em molde, nomeadamente para 

polímeros de baixa ou média ductilidade. Todavia, optou-se pelo provete tipo 1BA, de 

menores dimensões, que permitiu economia de material. 

 
Figura 2.2 - Geometria do provete característico sugerido na norma ISO 527-2;1993. 

 

  

 

Tabela 2.2 - Dimensões do provete 1BA da norma ISO 527-2;1993. 

 Dimensão Valor 

L1 Comprimento da secção estreita do provete [mm] 30 

L2 Distância entre as secções paralelas extremas [mm] 58 

L3 Comprimento total [mm]  75 

r Raio de concordância 30 

b1 Largura da secção estreita do provete [mm] 5 

b2 Largura nas extremidades [mm] 10 

h Espessura [mm] 2 

Lo Distância entre marcas de medida de deformação [mm] 25 

L Distância inicial entre amarras [mm] L2 + 2 

 

 

Como se viu na Secção 1.6, a principal dificuldade na preparação de provetes maciços é a 

eliminação de bolhas de ar. De facto, a presença de bolhas acarreta redução da secção 

resistente, o que pode provocar rotura prematura do provete. Neste trabalho usaram-se dois 

métodos para tentar evitar que os provetes retivessem bolhas: 

 Desgasificação por vácuo (DV); 
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 Mistura do adesivo bicomponente em recipiente quente (MRQ), método 

desenvolvido no decorrer deste trabalho. 

 

No primeiro caso aplicou-se em câmara de vácuo 0.8 bar durante 40 minutos após 

vazamento do adesivo em molde aberto. O tempo de vácuo utilizado é, obviamente, um 

compromisso entre a capacidade de eliminação de bolhas e o evitar que a cura se 

desenvolva consideravelmente antes de fechar do molde. Para minimizar a possibilidade 

que tal sucedesse, o adesivo foi mantido à temperatura ambiente. Todavia, isto dificultou a 

eliminação de bolhas, dado que a elevação de temperatura permite baixar a viscosidade do 

adesivo. Como consequência, os provetes apresentaram algumas bolhas de ar visíveis a 

olho nu, principalmente nas zonas próximas das superfícies, conforme se exemplifica na 

Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 - Fotografias de provetes obtidos por desgasificação por vácuo. 

 

O segundo processo consistiu na mistura prévia dos componentes do adesivo em recipiente 

de vidro previamente aquecido a 150 ºC, seguida de vazamento no molde. No entanto, esta 

temperatura é muito superior a Tg, pelo que o adesivo cura antes que aconteça a 

ramificação das cadeias. A ideia base subjacente a este método foi baixar suficientemente a 

viscosidade do adesivo de modo a proporcionar a evacuação dos gases contidos no interior 

da mistura. Todavia, o tempo disponível para mistura e vazamento fica limitado. Assim, o 

adesivo foi colocado no vaso de vidro e misturado com uma vareta de vidro durante o 

tempo mínimo sugerido pelo fabricante (30 segundos). Este método evitou o estágio na 

câmara de vácuo e revelou-se bastante eficaz na extracção de bolhas, bem como no 

preenchimento da cavidade moldante. Os provetes foram obtidos com a forma quase-final 
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vazando adesivo em cavidades moldantes maquinadas numa placa de PTFE (Figura 2.4). 

Por sua vez, esta foi envolvida por duas placas de aço.  

 

 
Figura 2.4 - Molde de fabrico de provetes maciços em adesivo. 

 

A escolha deste método em detrimento do fabrico de placa e posterior corte de provetes 

permitiu evitar eventuais danos de maquinagem. Além disso, as cavidades moldantes 

podiam ser facilmente maquinadas com dimensões rigorosas no PTFE, que tem 

propriedades desmoldantes. Todavia, o coeficiente de dilatação térmica do PTFE é 

diferente do coeficiente de dilatação dos adesivos, e esta diferença pode afectar as 

dimensões finais dos provetes de acordo com a temperatura de cura utilizada. De facto, um 

desmoldante líquido poderia contaminar o adesivo ao entrar em contacto com este, 

alterando as suas propriedades [ISO 15166-1:1998]. Para que o adesivo não aderisse à 

placa de aço superior, esta foi coberta por um filme auto-aderente de PVC (Policloreto de 

Vinilo) de 0.08 mm de espessura, que não se degrada à temperatura de cura e que não 

contamina o adesivo. A norma ISO 527-2;1993 autoriza que as extremidades dos provetes 

sejam maiores para aumentar a área de amarração durante o ensaio. Neste trabalho 

adoptou-se um comprimento L3 = 85 mm (Figura 2.2 e Tabela 2.2), que excede em 10 mm 

o mínimo recomendado pela norma ISO 527-2;1993. Isto destinou-se também a facilitar a 

extracção do provete da cavidade moldante, que envolve sempre alguma flexão. 

Posteriormente concluiu-se que é preferível uma placa-molde com furos em vez da 

utilização de cavidades. 

Antes de iniciar o vazamento de novos provetes, procedeu-se a uma limpeza cuidada do 

molde para evitar a contaminação do adesivo por elementos estranhos e garantir que aquele 

não aderisse às placas molde durante a cura. Para tal utilizaram-se espátulas não cortantes e 

acetona. Procedeu-se de seguida à preparação dos adesivos. No caso da AS, a mistura dos 
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componentes foi efectuada manualmente com espátula após vazamento em recipiente dos 

componentes doseados. Recorreu-se depois a uma seringa hipodérmica para vazar o 

adesivo em molde de forma mais homogénea, embora com o inconveniente de se 

aprisionar algum ar no adesivo aquando do enchimento da seringa. No caso dos adesivos 

da Henkel Loctite usaram-se as ponteiras misturadoras fornecidas pelo fabricante, que 

efectuam a mistura dos componentes imediatamente antes do vazamento de forma mais 

expedita, rigorosa e com menos bolhas de ar. Em todos os adesivos, quando se usou o 

método de fabrico com vácuo, o vazamento foi efectuado directamente nas cavidades 

moldantes, sujeitas a estágio de vácuo de 40 minutos antes de fechar o molde. No outro 

processo, os adesivos foram inicialmente vertidos em recipiente quente, do qual foram 

depois vazados nas cavidades moldantes, tendo o molde sido fechado imediatamente. 

O molde fechado foi posteriormente colocado em estufa à temperatura de 90 ± 5 ºC 

durante 3 horas. Completada esta etapa, deixou-se arrefecer o molde à temperatura 

ambiente durante cerca de 9 horas e procedeu-se à extracção dos provetes. Esta operação 

foi delicada, pois era fundamental evitar empenos, gerar fissuras ou até mesmo roturas nos 

provetes. Usou-se um X-acto para levantar uma das extremidades longitudinais dos 

provetes e depois introduziu-se uma espátula de PVC sem arestas cortantes por baixo dessa 

extremidade, fazendo-a percorrer todo o comprimento provete, o que obrigava provete a 

separar-se da cavidade moldante. Finalmente, procedeu-se à medição dos provetes (Figura 

2.5) com paquímetro digital. 

 

 

Figura 2.5 - Aspecto final dos provetes obtidos: AS (amarelo); Hysol 3423 (cinza); Hysol 9466 (branco). 
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2.2.2 Provetes de ensaios de compressão 

Os provetes para ensaios de compressão foram cilindros de 8,5  15 mm. Devido ao 

volume de adesivo necessário para cada provete e à sua forma, não foi possível eliminar 

totalmente as bolhas de ar, como se exemplifica na Figura 2.6. Tal exigiria tempos de 

processamento incompatíveis com o ciclo de cura dos adesivos. Além disso, não se aplicou 

qualquer das técnicas acima referidas, dado que conduziriam à estratificação das bolhas, 

situação considerada pior do que uma distribuição homogénea das mesmas (Figura 2.7). A 

aplicação da Norma Francesa permite extrair as bolhas para este tipo de provetes, mas não 

foi aplicada neste trabalho. 

 
Figura 2.6 - Bolhas de ar em provetes de ensaios de compressão: a) AS; b) Hysol 3423 com ampliação 

da região inferior esquerda; c) Hysol 9466 com ampliação da região superior direita. 
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Figura 2.7 - Gradiente de bolhas com a altura do provete. 

 

    Os provetes foram fabricados numa placa de Teflon maquinada com o diâmetro final 

pretendido, totalmente perfurada, tendo por base uma chapa de aço coberta por uma 

película de PVC e sendo deixado livre no topo superior. Após o vazamento em molde, o 

mesmo foi levado à estufa, onde fez um estágio de 3 horas à temperatura de 90 ± 5 ºC. 

Após arrefecimento, os provetes de AS e de Hysol 9466 foram extraídos facilmente, sendo 

que o adesivo Hysol 3423 exigiu uma ligeira pressão, devido ao facto deste oferecer uma 

menor contracção ao ser curado. As marcas extensométricas foram colocadas a cerca de 9 

mm de distância uma da outra. 

 

2.2.3 Provetes de ensaios de corte 

O provete usado nos ensaios de corte baseou-se na norma ASTM D5656-04e1, tendo 

chapas de aço inoxidável AISI 304. Segundo aquela norma, o provete pode consistir em 

duas barras maciças coladas ou em 4 barras coladas duas a duas, com espaçadores no seu 

interior para garantir a espessura da camada adesiva. A primeira solução só garante a 

espessura da camada adesiva se forem usadas chapas diferentes para cada provete, pois a 

limpeza rigorosa da zona de colagem implica sempre remoção de material. Além disso, o 

provete só pode ser usado para uma espessura de adesivo definida à priori. Na segunda 

configuração verificou-se que as tensões atingidas durante os ensaios provocavam roturas 

localizadas nas extremidades das zonas de colagem próximas da sobreposição. Daí que se 

tenha optado pelo provete representado na Figura 2.8, constituído por 4 barras maciças 

ligadas duas a duas por parafusos M12 e por cavilhas M10. Entre as referidas chapas 

colocou-se uma chapa espaçadora de aço com a espessura pretendida para a camada 

adesiva, neste caso 0.2 mm. De salientar que apesar desta espessura ser geralmente a mais 

apropriada para o fabrico de juntas, as pequenas deformações obtidas nos ensaios são 
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muito difíceis de medir. Uma maior espessura geraria um maior deslocamento tornando 

mais fácil a sua medição. 

 

 
Figura 2.8 - Geometria do provete para ensaios de corte. A largura do provete foi 25 mm. 

 

 

Nestes ensaios mediu-se a tensão de corte  = F/bL, sendo F a força medida pela célula de 

carga, b = 25 mm a largura do provete e L = 10.5 mm o comprimento de sobreposição 

(Figura 2.8). Mediu-se também a deformação de corte aparente 

                                                               











a

a
t


 arctan  (2.1) 

onde  foi o deslocamento medido por videoextensómetro em marcas posicionadas nas 

chapas a uma distância de 25 mm à volta da sobreposição, e ta = 0.2 mm a espessura da 

camada adesiva. Não se trata portanto da verdadeira deformação de corte do adesivo, cuja 

determinação será feita com modelos de elementos finitos em trabalhos futuros. A opção 

pela colocação das marcas na referida posição deveu-se à necessidade de evitar 

deslocamentos muito pequenos, difíceis de medir pelo vídeoextensómetro, e deformações 

de flexão junto às extremidades da sobreposição. Com base em (2.1) definiu-se um módulo 

de corte Ga deformação de rotura ua aparentes. 

 

2.2.4 Provetes para ensaios de junta topo-a-topo à tracção 

Os provetes para ensaios de junta topo-a-topo à tracção tiveram a geometria indicada na 

Figura 2.9, que se desvia algo das formas previstas nas normas (ver Secção 1.5.2). 
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Figura 2.9 - Geometria dos provetes para ensaios de junta topo-a-topo à tracção. 

 

 

A variação de secção permitiu colocar um espaçador para fixar a espessura da camada 

adesiva em 0.2 mm. O provete teve na parte superior um furo para transmissão de carga 

por cavilha. A espiga da zona inferior foi presa por amarras em cunha com cavidades em V 

ranhuradas. Isto permitiu melhorar o alinhamento do provete e evitar tensões iniciais 

elevadas geradas pelas amarras de cunha. Os aderentes foram maquinados em aço 

inoxidável AISI 304. As marcas extensométricas foram colocadas a cerca de 25 mm para o 

ensaio deste tipo de provetes. Todavia, as medições de deformações não se revelaram 

suficientemente estáveis e rigorosas. Foram também efectuados testes com as marcas 

extensométricas com uma distância de cerca de 5 mm entre si, de forma a poder usar-se 

uma combinação de duas lentes. Procurou-se deste modo minorar os erros associados aos 

desalinhamentos, mas a oscilação nos valores instantâneos da deformação manteve-se, 

mostrando que não se deviam à distância de focagem do videoextensómetro ou à deficiente 

focagem deste, mas sim às oscilações dos provetes. A influência dos substratos é 

determinante neste tipo de ensaios. Por conseguinte, os resultados destes ensaios foram 

apenas as tensões de rotura. 
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2.3 Ensaios 

Os ensaios foram efectuados na máquina universal de ensaios Shimadzu 50 kN-AG (Figura 

2.10) do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro.  

 

 

Figura 2.10 - Dispositivo de ensaios: a) máquina de ensaios e videoextensómetro; b) amarras da 

máquina. 

 

Para garantir uma boa resolução nas medições, as células de carga usadas foram de 500 N 

nos ensaios de tracção de provetes maciços e de 50 kN nos restantes. Nos ensaios de 

tracção de provetes maciços utilizou-se na base uma das amarras de cunha do fabricante da 

máquina, enquanto o topo foi preso por uma maxila lisa em alumínio que evitou o 

escorregamento dos provetes e a geração de pré-cargas. Usaram-se ainda as amarras 

específicas já mencionadas nos capítulos anteriores.  

As deformações foram medidas com vídeoextensómetro Messphisik ME 46TM, usando 

marcas ópticas previamente coladas nos provetes. Os ensaios foram efectuados num 

laboratório à temperatura ambiente. O módulo de Young foi calculado por regressão linear 

a partir da primeira zona linear do gráfico, numa gama de coeficientes de correlação muito 

próximos de 1, devido à instabilidade verificada no início de cada ensaio. A velocidade nos 

ensaios seguiu a estipulada pelas normas, ou seja, 1 mm/min. Não obstante, realizaram-se 

alguns ensaios de compressão a 5 mm/min. A amostra mínima foi de 5 provetes de cada 

tipo. Todavia, para que os resultados sejam comparáveis é necessário que a velocidade de 

deformação do adesivo seja semelhante entre os diversos tipos de provetes comparados. O 

facto de ter sido utilizado um valor de velocidade de ensaio semelhante para os diferentes 
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tipos de ensaio implicou uma diferente velocidade de deformação do adesivo para os 

diferentes provetes.  

 

3 Resultados e discussão 

3.1 Ensaios de tracção de provetes maciços 

3.1.1 Araldit Standard 

A Figura 3.1 mostra as curvas tensão-deformação dos provetes de Araldit Standard (AS) 

obtidos por desgasificação por vácuo (DV) e por mistura em recipiente quente (MRQ). As 

propriedades principais são resumidas na Tabela 3.1.  
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a)  

b)  
Figura 3.1 - Curvas tensão-deformação à tracção dos provetes de AS obtidos por a) DV e b) MRQ. 
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Tabela 3.1 - Propriedades dos provetes de adesivo AS à tracção. 

 
(*) Valores não considerados devido a zonas lineares mal definidas. 

 

Verifica-se que os módulos e as tensões de rotura medidas nos provetes obtidos por DV e 

MRQ não foram significativamente diferentes. A dispersão foi, porém, consideravelmente 

maior nos provetes obtidos por DV. Notar que praticamente todos os provetes sofreram 

rotura na zona de medida (Figuras 3.2 e 3.3), validando portanto os valores da tensão de 

rotura.  

 

     

Figura 3.2 - Fotografias pós-ensaio dos provetes de AS obtidos por DV. 
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Figura 3.3 - Fotografias pós-ensaio dos provetes de AS obtidos por MRQ. 

 

 

Por outro lado, a deformação à rotura foi muito diferente nos dois grupos de provetes, 

registando-se elevada dispersão nos provetes obtidos por DV (Tabela 3.1). Isto deveu-se 

claramente às bolhas de ar, dado que o plano de fractura atravessou pelo menos uma bolha 

(Figura 3.4).  

 

P1  P2  P3  

P4  P5  

 

Figura 3.4 - Fotografias dos planos de fractura dos provetes de AS obtidos por DV. 
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De facto, verificou-se que, por terem bolhas de muito menores dimensões no plano de 

fractura, os provetes 1 e 2 alcançaram maiores deformações (Figura 3.1a). Por seu turno, 

apenas um dos provetes (P4) obtidos por MRQ tinha uma pequena bolha (Figura 3.5), 

enquanto outro (P3) ficou com uma imperfeição na superfície causada por uma pequena 

irregularidade no molde. Conclui-se portanto que a presença de bolhas teve um efeito 

significativo na deformação de rotura.  

 

P1  P2  P3  

P4  P5  

 

Figura 3.5 - Fotografias dos planos de fractura dos provetes de AS obtidos por MRQ. 

 

Os resultados aqui obtidos (Tabela 3.1) podem ser comparados com alguns dos valores 

apresentados pelos fabricantes e em outros trabalhos de investigação [Silva e outros 2006, 

Solano 2004] (Tabelas 3.2 e 3.3), dado que o adesivo Araldit Standard é produzido com a 

designação Araldit 2011 [Huntsman 2004, Huntsman 2007] ou Araldit AW106 + Hardener 

HV 953U.  

 

Tabela 3.2 - Valores das propriedades do adesivo AS obtidos em [Solano 2004].  
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Tabela 3.3 - Valores das propriedades do adesivo AS obtidos em [Silva e outros 2006]. 

 
 

A Huntsman e a Ceys (Fabricante que produziu o Araldit Standard utilizado) apresentam 

valores de tensão de rotura de 33 e 35 MPa, respectivamente. A Huntsman refere também 

uma deformação à rotura de 9 %, o que é manifestamente pouco para um adesivo dúctil. 

Verifica-se portanto que os valores aqui obtidos para o módulo de elasticidade e para a 

tensão de rotura foram algo superiores aos das referências. O mesmo se passou para a 

deformação à rotura dos provetes obtidos por MRQ. 

 

3.1.2. Hysol 3423 

As curvas tensão-deformação dos provetes Hysol 3423 são representadas na Figura 3.6, 

enquanto a Tabela 3.4 resume as propriedades principais. Constata-se novamente que os 

módulos e as tensões de rotura medidas nos provetes obtidos por DV e MRQ foram muito 

semelhantes. Além disso, praticamente todos os provetes sofreram rotura na zona de 

medida (Figuras 3.7 e 3.8). Tal como nos provetes de AS, a deformação à rotura foi maior 

nos provetes obtidos por MRQ do que nos de DV (Tabela 3.4), mas agora as diferenças 

foram muito inferiores e os valores mantiveram-se relativamente baixos. Isto é consistente 

com a natureza frágil do adesivo, mas constatou-se que as bolhas voltaram a ter um efeito 

relevante. De facto, o plano de fractura dos provetes obtidos por DV atravessava sempre 

uma bolha (Figura 3.9). Além disso, existiu uma boa correlação entre o tamanho das 

bolhas e o valor da deformação à rotura. Notar também uma zona esbranquiçada à volta 

das bolhas, provavelmente associada à deformação plástica antes da rotura. De referir 

ainda que, ao contrário do que sucedeu com a AS, o método MRQ não foi eficaz na 

remoção de bolhas (Figura 3.10), se bem que estas tenham sido geralmente de menores 

dimensões do que com o método DV. Isto deveu-se à maior viscosidade deste adesivo. 

Relativamente aos dados apresentados na ficha de dados do fabricante (para os quais não 

especifica a temperatura de ensaio), verificou-se que (Tabela 3.4): 

a) O módulo de elasticidade de 1.50 GPa é semelhante aos valores médios de 1.55 e 

1.61 GPa medidos para os provetes de DV e MRQ, respectivamente; 
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b) A tensão de rotura de 24 MPa foi aqui significativamente ultrapassada, quer pelos 

provetes de DV (média 30.1 MPa) quer pelos de MRQ (média 29.4 MPa); 

c)  A deformação de rotura de 2 % foi também consideravelmente excedida pelos 

provetes de DV (média 3.0 %) e de MRQ (média 3.8 %), ainda que os valores se 

tenham mantido baixos. 

 

a)  

b)  
Figura 3.6 - Curvas tensão-deformação à tracção dos provetes Hysol 3423 obtidos por a) DV e b) 

MRQ. 
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 Tabela 3.4 - Propriedades dos provetes do adesivo Hysol 3423 à tracção. 

 

(*) Valor não considerado devido a zona linear mal definida 

(+) Valores desprezados por serem claramente não representativos 

 

     

Figura 3.7 - Fotografias pós-ensaio dos provetes de Hysol 3423 obtidos por DV. 

 

 



Universidade de Aveiro 2010                           Departamento de Engenharia Mecânica 
 

43 

 

     

Figura 3.8 - Fotografias pós-ensaio dos provetes de Hysol 3423 obtidos por MRQ. 

 

P1  P2  P3  

P4  P5  

 

Figura 3.9 - Fotografias dos planos de fractura dos provetes de Hysol 3423 obtidos por DV. 
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P1  P2  P3  

P4  P5  

 

Figura 3.10 - Fotografias dos planos de fractura dos provetes de Hysol 3423 obtidos por MRQ. 

 

3.1.3. Hysol 9466 

A Figura 3.11 mostra as curvas tensão-deformação dos provetes de Hysol 9466 e a Tabela 

3.5 apresenta as propriedades principais. Constata-se que os provetes obtidos por DV 

tiveram em média um módulo apenas 7.5 % inferior aos dos provetes obtidos por MRQ, 

mas apresentaram tensões de rotura 12 % superiores. A explicação para tal não reside na 

zona de rotura, que ocorreu quase sempre na zona de medida em ambos os tipos de 

provetes (Figuras 3.12 e 3.13). A presença de bolhas também não explica estes resultados, 

dado que todos os provetes obtidos por DV apresentaram bolhas nas superfícies de fractura 

(Figura 3.14), enquanto que isso só se verificou em dois provetes de MRQ (Figura 3.15). 

Logo, a diferença entre tensões de rotura deveu-se provavelmente a alguma degradação do 

lote de adesivo usado para fabricar os provetes por MRQ. 

A presença de bolhas foi, ao invés, decisiva na diferença de deformações à rotura entre os 

provetes obtidos por DV e MRQ, tal como sucedeu com os provetes de AS. Todavia, a 

dispersão nas deformações à rotura dos provetes de MRQ foi muito elevada, mesmo se 

tivesse sido excluído da Tabela 3.5 o valor medido para o provete P6. Isto reforça a ideia 

de ter havido alguma degradação do lote de adesivo usado para fabricar os provetes de 

MRQ. 

Finalmente, constatou-se que as propriedades medidas (Tabela 3.5) superaram 

significativamente as que constam da ficha de dados do fabricante (ver Tabela 2.1), 
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embora os provetes do fabricante tenham sido curados durante 7 dias a 21 ºC, 

nomeadamente: 

a) O módulo de elasticidade de 1.71 GPa, a comparar com os valores médios de 1.95 

e 2.10 GPa medidos para os provetes de DV e MRQ, respectivamente; 

b) A tensão de rotura de 32 MPa, contra os valores médios de 43.1 e 38.3 MPa 

obtidos para os provetes de DV e MRQ, respectivamente; 

c)  A deformação de rotura de 3 % versus os valores médios de 5.6 e 18.0 % 

medidos para os provetes de DV e MRQ, respectivamente, sendo que este último 

é que é consistente com a natureza dúctil do adesivo. 
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a)  

b)  
Figura 3.11 - Curvas tensão-deformação dos provetes de Hysol 9466 obtidos por a) DV e b) MRQ. 
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Tabela 3.5 - Propriedades dos provetes do adesivo Hysol 9466 à tracção. 

 

(*) Valor não considerado devido a zona linear mal definida 

(+) Valores desprezados por serem claramente não representativos 

 

     

Figura 3.12- Fotografias pós-ensaio dos provetes de Hysol 9466 obtidos por DV. 
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Figura 3.13 - Fotografias pós-ensaio dos provetes de Hysol 9466 obtidos por MRQ. 

 

P1  P2  P3  

P4  P5  

 

Figura 3.14 - Fotografias dos planos de fractura dos provetes de Hysol 9466 obtidos por DV. 
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P1  P2  P3  

P4  P5  P6  

Figura 3.15 - Fotografias dos planos de fractura dos provetes de Hysol 9466 obtidos por MRQ. 

 

3.2 Ensaios de compressão de provetes maciços  

3.2.1 Araldit Standard  

A Figura 3.16 apresenta as curvas tensão-deformação medidas nos ensaios de provetes de 

AS realizados a 1 mm/min e a 5 mm/min (por forma a testar o efeito da velocidade de 

deformação na resistência à compressão), e a Tabela 3.6 resume as principais propriedades. 

De salientar dificuldades na medição do módulo de elasticidade devido a irregularidades 

nas curvas e/ou zonas lineares muito limitadas. Isto deveu-se provavelmente às bolhas e ao 

pequeno comprimento de referência para medida das deformações. Estes factores estarão 

também na base da dispersão relativamente elevada nos módulos. Não obstante, verifica-se 

na Tabela 3.6 que o módulo de Young médio a 1 mm/min foi apenas 12 % inferior ao 

medido à tracção (Tabela 3.1). É preciso ter presente que a velocidade de deformação à 

compressão foi diferente da velocidade de deformação à tracção, apesar da velocidade do 

travessão da máquina ser a mesma. 

Por seu turno, a tensão de rotura foi definida no primeiro pico ou patamar, ainda que tenha 

havido posteriormente um aumento de tensão apreciável associado ao embarrilamento dos 

provetes (Figura 3.17). Essa zona não foi considerada de interesse e por isso não foi 

incluída na maior parte dos gráficos da Figura 3.16. Nos gráficos apenas foi incluída a 

zona até 10% de deformação. Nos provetes em que houve um pico claro de tensão definiu-

se na Tabela 3.6 o valor da deformação correspondente. Nos casos em que não houve um 
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pico claro de tensão a deformação, definiu-se como a deformação correspondente ao ponto 

onde se inicia um aumento linear da tensão após o patamar. Como é habitual nos 

polímeros, a tensão de rotura à compressão foi bastante superior à de tracção (Tabela 3.1). 

Finalmente, quer o módulo quer a tensão de rotura foram algo sensíveis à velocidade de 

deformação, mas as diferenças de valores médios foram apenas de 12.9 e 10.1 % 

respectivamente. 

Na Tabela 3.7 podem ser comparadas as propriedades à compressão com as propriedades à 

tracção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade de Aveiro 2010                           Departamento de Engenharia Mecânica 
 

51 

 

a)  

b)  
Figura 3.16 - Curvas tensão-deformação à compressão medidas nos ensaios de provetes de AS 

realizados a a) 1 mm/min e b) 5 mm/min. 
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Tabela 3.6 - Propriedades do adesivo AS à compressão. 

 

 (*) Valores não considerados devido a zonas lineares mal definidas 

(+) Valores desprezados por serem claramente não representativos 

(x) Valores não considerados por não haver pico de carga bem definido 

 

 

Figura 3.17 - Fotografia de um dos provetes de AS ensaiado, mostrando o embarrilamento 

considerável e a expansão de algumas bolhas. 

 

Tabela 3.7 -  Propriedades do adesivo AS à tracção e à compressão 
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3.2.2 Hysol 3423 

A Figura 3.18 mostra as curvas tensão-deformação obtidas dos ensaios de provetes de 

Hysol 3423 realizados a 1 mm/min e a 5 mm/min. As principais propriedades são 

resumidas na Tabela 3.8. Mantiveram-se as dificuldades na medição do módulo de 

elasticidade já referidas. Todavia, verificou-se agora que o módulo de Young médio foi 

superior ao medido nos ensaios de tracção (Tabela 3.4). Isto pode dever-se à presença de 

bolhas nos provetes de tracção e ao maior efeito destas no comportamento à tracção. A 

diferença nas velcidades de deformação é outro factor a que pode dever-se esta diferença. 

A tensão de rotura e a deformação correspondente foram definidas tal como para a AS. 

Porém, o embarrilamento dos provetes de Hysol 3423 foi muito menos relevante, devido 

ao desenvolvimento de fissuras (Figura 3.19), que se explica pela relativa fragilidade do 

adesivo. De resto, a tensão de rotura à compressão foi bastante superior à de tracção 

(Tabela 3.8). Já o módulo de Young e a tensão de rotura foram menos sensíveis à 

velocidade de deformação do que nos ensaios de AS.  

 



Universidade de Aveiro 2010                           Departamento de Engenharia Mecânica 
 

54 

 

a)  

b)  
Figura 3.18 - Curvas tensão-deformação à compressão medidas nos ensaios de provetes de Hysol 3423 

realizados a a) 1 mm/min e b) 5 mm/min. 
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Tabela 3.8 - Propriedades do adesivo Hysol 3423 à compressão. 

 

(*) Valores não considerados devido a zonas lineares mal definidas 

(+) Valores desprezados por serem claramente não representativos 

(x) Valores não considerados por não haver pico de carga bem definido 

 

Figura 3.19 - Fotografias de provetes de Hysol 3423 ensaiados, mostrando o rebentamento de uma 

bolha (a) e fissuras (b, c). 

 

 

Finalmente, é de referir que as tensões de rotura medidas (Tabela 3.8) são bastante 

inferiores ao valor de 64 MPa dado pelo fabricante. Isto pode dever-se à presença de 

bolhas ou ao ponto que se toma para definição da tensão de rotura, pois, apesar das 

fissuras, a tensão aumentava para grandes deformações. Todavia, este regime não foi aqui 

considerado. 
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Na Tabela 3.9 podem ser comparadas as propriedades à compressão com as propriedades à 

tracção para o Hysol 3423. 

 

Tabela 3.9 - Propriedades do adesivo Hysol 3423 à tracção e à compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade de Aveiro 2010                           Departamento de Engenharia Mecânica 
 

57 

 

3.2.3 Hysol 9466 

As curvas tensão-deformação medidas nos ensaios de provetes de Hysol 9466 são 

apresentadas na Figura 3.20, enquanto a Tabela 3.10 resume as principais propriedades.  

 

a)

b)  
Figura 3.20 - Curvas tensão-deformação à compressão de provetes de Hysol 9466 medidas em ensaios 

realizados a a) 1 mm/min e b) 5 mm/min. 
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Tabela 3.10 - Propriedades do adesivo Hysol 9466 à compressão. 

 

(*) Valores não considerados devido a zonas lineares mal definidas 

(+) Valores desprezados por serem claramente não representativos 

(x) Valores não considerados por não haver pico de carga bem definido 

 

Persistiram as dificuldades já referidas na medição do módulo e as dispersões 

relativamente elevadas. Mesmo assim, os valores médios do módulo foram muito 

semelhantes ao que foi medido à tracção (Tabela 3.5). A tensão de rotura foi, porém, 

bastante superior à de tracção. Além disso, apesar do embarrilamento por vezes apreciável 

(Figura 3.21), a tensão tendeu a estabilizar num patamar. O efeito da velocidade de 

deformação não foi significativo. 

 

 

Figura 3.21 - Fotografias de provetes de Hysol 9466 ensaiados mostrando o embarrilamento, que foi 

mais pronunciado em zonas com bolhas próximas das superfícies.  
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Tabela 3.11 - Propriedades do adesivo Hysol 9466 à tracção e à compressão 

 

 

3.3 Ensaios de corte de juntas de sobreposição  

3.3.1 Araldit Standard  

A Figura 3.22 mostra as curvas tensão-deformação aparente medidas nos ensaios de 

provetes de AS, enquanto as propriedades principais ao corte de cada provete são 

apresentadas na Tabela 3.12. 

 

 
Figura 3.22 - Curvas tensão-deformação aparente ao corte medidas nos ensaios de juntas de 

sobreposição de AS. 
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Tabela 3.12 - Resultados dos ensaios de corte de juntas de sobreposição do adesivo AS. 

 

(+) Valores desprezados por serem não representativos 

 

 

Foram notórias as dificuldades na medição das deformações na zona inicial de 

carregamento, onde os deslocamentos são muito pequenos e ainda ocorrem algumas 

oscilações dos provetes. Estas dificuldades reflectiram-se no módulo de corte aparente, 

sendo agravadas pelo facto da zona linear ser muito limitada. Notar que, face ao valor 

médio do módulo de elasticidade E = 1.97 GPa medido nos ensaios de tracção de provetes 

maciços (Tabela 3.1) e admitindo um coeficiente de Poisson a = 0.35 a 0.40, seria de 

esperar um módulo de corte do adesivo G = 0.70 a 0.73 GPa, que é cerca de 6 vezes 

superior a Ga. Admitindo que este factor de conversão de deformações se mantém, a 

deformação de rotura média do adesivo seria da ordem dos 200 %, valor muito elevado, 

mas que está em linha com estudos publicados [Tomblin e outros 2002, Geiss e outros 

2008]. Apesar das elevadas deformações de rotura, a observação visual das superfícies de 

fractura indica rotura adesiva (Figura 3.23), se bem que tenham sempre ficado partículas 

de adesivo de pequenas dimensões na superfície do substrato. Por outro lado, os valores da 

tensão de rotura ao corte foram muito consistentes. De referir ainda que a tensão de rotura 

ao corte medida (Tabela 3.12) foi ligeiramente superior ao valor de 22.5 MPa apresentados 

nas fichas de dados da Huntsman. 

Na Tabela 3.13 podem ser comparadas as propriedades ao corte com as propriedades à 

tracção e à compressão para o adesivo AS.  

Os valores para a resistência à tracção são 65 % e 55 % superiores ao da tensão de corte 

para os métodos DV e MRQ respectivamente. Em relação aos valores obtidos para a 
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resistência à compressão, estes são 135 % e 159 % superiores ao da tensão de corte para as 

velocidades de 1mm/minuto e 5mm/minuto respectivamente. 

 

 

Tabela 3.13 - Propriedades do adesivo AS à tracção, à compressão e ao corte. 

 

 

 

   
Figura 3.23 - Fotografias de superfícies de fractura de juntas de AS. 

 

 
Figura 3.24 - Fotografias de superfícies de fractura de juntas de AS. 

3.3.2 Hysol 3423  

As curvas tensão-deformação aparente medidas nos ensaios de provetes de Hysol 3423 são 

representadas na Figura 3.25 e a Tabela 3.14 apresenta as propriedades principais de cada 

provete. Mais uma vez, houve dificuldade em medir as deformações iniciais e daí a grande 

dispersão no módulo aparente. O módulo de corte do adesivo estimado como 
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anteriormente é cerca de 5.5 vezes o módulo aparente. Usando novamente este factor para 

estimar a deformação a rotura do adesivo, obtêm-se valores acima dos 100 %, apesar de se 

tratar de um adesivo relativamente frágil. A rotura foi sempre coesiva (Figura 3.26) e as 

tensões de rotura muito consistentes. Além disso, o valor médio foi claramente superior 

aos 13 a 17.5 MPa que constam da ficha de dados do fabricante. 

 

 
Figura 3.25 - Curvas tensão-deformação aparente ao corte medidas nos ensaios de juntas de 

sobreposição de Hysol 3423. 

 

 

Tabela 3.14 - Resultados dos ensaios de corte de juntas de sobreposição do adesivo Hysol 3423. 

 

(+) Valores desprezados por serem não representativos 
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Na Tabela 3.15 podem ser comparadas as propriedades ao corte com as propriedades à 

tracção e à compressão para o adesivo Hysol 3423.  

Os valores para a resistência à tracção são 43 % e 39 % superiores ao da tensão de corte 

para os métodos DV e MRQ respectivamente. Em relação aos valores obtidos para a 

resistência à compressão, estes são 140 % e 158 % superiores ao da tensão de corte para as 

velocidades de 1mm/minuto e 5mm/minuto respectivamente. 

 

Tabela 3.15 - Propriedades do adesivo Hysol 3423 à tracção, à compressão e ao corte. 

 

 

 

 

 
Figura 3.26 - Fotografia de superfícies de fractura de uma junta de Hysol 3423. 

 

3.3.3 Hysol 9466 

A Figura 3.27 mostra as curvas tensão-deformação aparente medidas nos ensaios de corte 

de provetes de Hysol 9466, enquanto as propriedades principais são apresentadas na 

Tabela 3.16. Para além das dificuldades na medição das deformações e das elevadas 
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deformações de rotura, verificou-se que este adesivo tinha um comportamento algo 

diferente do observado para os outros adesivos, pois a tensão de corte continuou a 

aumentar significativamente após a cedência. Isto fez com a tensão de rotura fosse atingida 

a deformações elevadas, tendo valores bastante mais elevados do que os adesivos AS e 

Hysol 3423. Não obstante, a rotura pareceu ser adesiva (Figura 3.28), ainda que com a 

presença de pequenas partículas de adesivo nas superfícies do substrato. Mais uma vez, a 

resistência ao corte média foi consideravelmente superior à que é apresentada na ficha de 

dados do fabricante (23 MPa). 

 

Figura 3.27 - Curvas tensão-deformação aparente ao corte medidas nos ensaios de juntas de 

sobreposição de Hysol 9466. 
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Tabela 3.16 - Resultados dos ensaios de corte de juntas de sobreposição do adesivo Hysol 9466. 

 

(+) Valores desprezados por serem não representativos 

 

Na Tabela 3.17 podem ser comparadas as propriedades ao corte com as propriedades à 

tracção e à compressão para o adesivo Hysol 9466.  

Os valores para a resistência à tracção são 46 % e 30 % superiores ao da tensão de corte 

para os métodos DV e MRQ respectivamente. Em relação aos valores obtidos para a 

resistência à compressão, estes são 87 % e 95 % superiores ao da tensão de corte para as 

velocidades de 1mm/minuto e 5mm/minuto respectivamente. 

 

Tabela 3.17 - Propriedades do adesivo Hysol 9466 à tracção, à compressão e ao corte. 
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Figura 3.28 - Fotografias de superfícies de fractura de juntas de Hysol 9466. 

 

3.4 Ensaios de tracção de juntas topo-a-topo 

A Tabela 3.18 resume as tensões de rotura medidas para os três adesivos. O elevado 

número de ensaios de provetes de AS deveu-se sobretudo às tentativas de medir 

deformações (ver Secção 2.2.4). Verificou-se que as tensões de rotura dos provetes de AS 

e Hysol 3423 foram próximas das tensões de rotura à tracção dos provetes maciços 

(Tabelas 3.1 e 3.4), se bem que ligeiramente inferiores. Todavia, a tensão de rotura dos 

provetes de Hysol 9466 foi bastante superior à dos provetes maciços (Tabela 3.5), e 

excedeu os 43 MPa referidos na ficha de dados do fornecedor. Os valores obtidos para a 

tensão de rotura não são relacionáveis com os encontrados para os obtidos pelo ensaio à 

tracção de provetes maciços, porque os substratos influenciam o comportamento do 
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adesivo. A diferença na velocidade de deformação do adesivo também tem forte 

contribuição na tensão de rotura obtida. A rotura foi adesiva para os provetes de AS 

(Figura 3.29), coesiva para os de Hysol 3423 (Figura 3.30) e predominantemente coesiva 

para os de Hysol 9466 (Figura 3.31), ainda que com zonas de rotura aparentemente 

adesiva. 

Tabela 3.18 - Tensões de rotura medidas nos ensaios de tracção de juntas topo-a-topo. 
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Figura 3.29 - Superfícies de fractura de juntas topo-a-topo de AS. 

 

 

   

 Figura 3.30 - Superfícies de fractura de juntas topo-a-topo de Hysol 3423. 
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Figura 3.31 - Superfícies de fractura de juntas topo-a-topo de Hysol 9466. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Conclusões 
 

Neste trabalho foram realizados um conjunto de ensaios que procurou caracterizar as 

principais componentes do comportamento mecânico de três adesivos epóxidos: Araldit 

Standard (AS), Loctite Hysol 3423 e Loctite Hysol 9466. O programa de ensaios incluiu 

ensaios de tracção de provetes maciços, ensaios de compressão de provetes maciços, 

ensaios de corte de juntas de sobreposição simples com aderentes espessos e ensaios de 

tracção de juntas topo-a-topo. 

Ensaiaram-se à tracção provetes maciços obtidos por vazamento em molde com 

desgasificação por vácuo (DV) ou após mistura dos componentes do adesivo em recipiente 

quente (MRQ), método desenvolvido no decorrer deste trabalho. O primeiro não foi eficaz 

na remoção de bolhas de ar, enquanto que o segundo permitiu obter provetes isentos de 

bolhas, excepto no caso do adesivo Hysol 3423, de viscosidade bastante superior à dos 

restantes adesivos. Relativamente aos dados dos fabricantes e de outros estudos 

publicados, os módulos de elasticidade e tensões de rotura medidas foram geralmente mais 
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elevadas, sobretudo estas últimas. Todavia, as maiores diferenças registaram-se nas 

deformações de rotura dos provetes obtidos por MRQ, sobretudo nos adesivos AS e Hysol 

9466, em que o método evitou a retenção de bolhas. De facto, verificou-se que a presença 

destas afectou sobretudo a deformação de rotura dos provetes obtidos por DV.   

Nos provetes maciços de compressão não foi possível eliminar bolhas de ar, mas, apesar 

dos reduzidos comprimentos de medida dificultarem medições de deformações, os 

módulos de elasticidade foram razoavelmente consistentes com os de tracção. Como é 

habitual nos materiais poliméricos, as tensões de rotura foram bastante superiores às de 

tracção, mesmo não considerando acréscimos de tensão após o primeiro pico, associados 

ao embarrilamento dos provetes. 

Nos ensaios de corte usou-se uma nova conFiguração do ensaio de aderentes espessos, mas 

houve dificuldades na medição de deformações, cuja análise será feita em trabalhos futuros 

com modelos de elementos finitos. Não obstante, os resultados indicam deformações de 

rotura elevadas, mesmo para o adesivo frágil Hysol 3423 e para os provetes de AS, que, 

aparentemente, tiveram rotura interfacial. Além disso, mediram-se tensões de rotura 

superiores às que constam das fichas de dados dos fabricantes. 

Finalmente, nos ensaios de tracção de juntas topo-a-topo, as resistências medidas para os 

provetes dos adesivos AS e Hysol 3423 foram semelhantes às tensões de rotura à tracção 

de provetes maciços, se bem que os primeiros tenham sofrido rotura interfacial. Já os 

provetes de Hysol 9466 tiveram resistências superiores, o que se deve à sua ductilidade e 

ao estado de tensão nas juntas não ser uniaxial. 

Para além das análises de elementos finitos já referidas, os trabalhos futuros a realizar 

nesta área deverão também contemplar: 

 A utilização de tratamentos superficiais mais elaborados para os substratos, 

sobretudo para as juntas do adesivo AS; 

 Novos métodos de obtenção de provetes maciços de compressão isentos de bolhas. 
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