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RESUMO 

Com o crescimento das indústrias, há a necessidade de investimentos em tecnologia buscando 

o desenvolvimento de materiais mais eficientes, mais leves, com boas propriedades mecânicas 

e com o custo menor. Este trabalho tem como objetivo analisar as propriedades mecânicas de 

junta híbrida, composta por substratos metal-compósito, em ensaios de flexão sobre a influência 

de várias temperaturas e posteriormente propor um modelo matemático para o comportamento 

do material. Com isso, as análises elaboradas estão associadas ao conhecimento e à 

confiabilidade deste tipo de sistema por meio da caracterização do comportamento dos 

materiais sob diversas condições de temperaturas. Foram feitos 20 corpos de prova e este 

conjunto possui uma temperatura máxima de serviço indicada de 90ºC, e com base nesta 

informação foram divididos 4 grupos de temperatura de ensaios. 

Palavras-Chave: Compósito, junta colada, ensaio de flexão, temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

With the growth of industries, there is a need for investments in technology seeking the 

development of more efficient, lighter materials, with good mechanical properties and at lower 

cost. This work aims to analyze the mechanical properties of a composite metal-composite 

substrate in flexural tests on the influence of various temperatures and then propose a 

mathematical model for the behavior of the material. Thus, the elaborated analyzes are 

associated to the knowledge and reliability of this type of system by means of the 

characterization of the behavior of the materials under various temperature conditions. Twenty 

specimens were made and this set has a maximum service temperature of 90 °C, and based on 

this information, 4 test temperature groups were divided. 

Key-Words: Composite, sealed board, flexural test, temperature 
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1 INTRODUÇÃO 

Em busca da otimização de materiais, aliando alta resistência, durabilidade e redução de 

massa, é crescente a utilização de ligas metálicas tradicionais combinadas com compósitos de 

matriz polimérica, que são estruturalmente mais eficientes do que metais, além de não estarem 

sujeitos à corrosão galvânica. No entanto, os metais possuem maior resistência mecânica além 

de não estarem sujeitos à degradação por solventes e altas temperaturas assim como os 

polímeros.  

Esse material tem sido muito utilizado na indústria aeronáutica e automobilística devido 

à necessidade de redução massa e consumo de combustível, de baixar os custos e ainda de 

proporcionar uma melhoria no desempenho. Também tem tido uma boa aceitação e se mostrado 

muito promissor em reparos de estruturas metálicas principalmente como placas e tubulações 

principalmente na indústria naval. 

Buscando obter o máximo benefício proporcionado pelos materiais, juntas híbridas de 

compósitos e metais estão sendo cada dia mais pesquisadas. Embora estas estruturas 

proporcionem uma excelente combinação das propriedades mecânicas dos materiais, o seu 

sucesso depende da integridade das juntas. 

Nosso projeto estuda somente juntas híbridas de compósitos e metais de sobreposição 

simples, devido à facilidade de fabricação e ao fato de ser a mais comumente utilizada. 

1.1 MOTIVAÇÃO  

Um dos principais motivos para o estudo de juntas híbridas é a otimização no processo 

de reparo de estruturas metálicas, recuperando a integridade estrutural sem utilização processo 

de soldagem, além de prevenir contra a corrosão devido à excelente combinação das 

propriedades mecânicas da junta. 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

A utilização de juntas de compósitos poliméricos vem sendo cada vez mais difundida 

nas indústrias, principalmente a aeronáutica e automobilística e hoje ganhando cada vez mais 

espaço quando o assunto é reparo e manutenção de estruturas. A união de diferentes tipos de 

materiais, sem a utilização do processo de soldagem, será descrita neste trabalho. Juntas 

hibridas de compósitos e metais apresentam algumas vantagens em relação e juntas unidas de 

modo tradicional como: distribuição uniforme de tensões, amortecimento de vibrações, união 

de chapas e de outras estruturas com contornos regulares sem necessidade de usinagem, redução 

do peso estrutural e maior facilidade para união de materiais heterogêneos.  

1.3 OBJETIVO  

O objetivo do projeto é analisar as propriedades mecânicas de juntas hibridas em ensaios 

de flexão sobre influência da temperatura. 

1.4 METODOLOGIA  

A metodologia deste projeto resume-se em fazer uma análise experimental do 

comportamento mecânico de juntas híbridas metal-compósito em flexão com variação de 

temperatura. O método de ensaio utilizado para este procedimento é o ensaio de flexão de 4 

pontos para que tenha a flexão pura na junta colada. 

A Figura 1.1 demostra a sequência de ações para a realização deste projeto. 

 

Figura 1.1 – Etapas do projeto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 POLÍMEROS 

Os polímeros naturais, derivados de plantas e animais, são utilizados há bastante tempo; 

esses materiais são: a madeira, a borracha, o algodão, a lã, o couro e a seda. Com o avanço na 

pesquisa científica, conseguiram determinar as estruturas moleculares destes materiais e, com 

isso, foi possível criar diversos polímeros que são sintetizados a partir de moléculas orgânicas 

menores. Atualmente, boa parte dos materiais utilizados no cotidiano das pessoas, como 

plásticos, borrachas e materiais fibrosos, consistem de polímeros sintetizados. Após a Segunda 

Guerra os materiais poliméricos passaram a substituir aplicações que usavam metais ou 

madeiras, reduzindo o custo de fabricação e tendo propriedades satisfatórias (Callister, 1999). 

2.1.1 Definição  

Polímeros são macromoléculas constituídas por pequenas e simples unidades estruturais 

denominadas monômeros, ligadas covalentemente e possuem um alto peso molecular (Van Der 

Vegt, 2002). Essas moléculas possuem uma cadeia longa e flexível que são formadas por uma 

sequência de átomos de carbonos que são chamadas de “meros” que significa partes e com o 

prefixo “poli” que significa muitos, dando a origem ao nome Polímero, ou seja, muitas partes. 

(Callister, 1999). 

2.1.2 Classificação 

Os polímeros podem ser classificados de diversas maneiras, de acordo com a sua origem 

que são naturais ou sintéticos; quanto ao número de monômeros que forma a cadeia de 

macromoléculas; em relação ao método de preparação do polímero; conforme a estrutura 

química da cadeia polimérica; pelo encadeamento da cadeia polimérica; quanto à configuração 

dos átomos da cadeia polimérica; segundo a taticidade da cadeia polimérica; através das 

características de fusibilidade e/ou solubilidade; conforme o comportamento mecânico dos 

polímeros (Mano & Mendes, 2004). 
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Tabela 2.1: Classificação dos polímeros. 

Classificação dos polímeros 

Critério Classe do polímero 

Origem do polímero 
 Natural 

 Sintético 

Número de monômeros 
 Homopolímero 

 Copolímero 

Método de preparação do polímero 

 Polímero de adição 

 Polímero de condensação 

 Modificação de outro polímero 

Estrutura química da cadeia polimérica 

 Poli hidrocarboneto 

 Poliamida 

 Poliéster  

 etc 

Encadeamento da cadeia polimérica 

 Sequência cabeça - cauda 

 Sequência cabeça - cabeça, cauda - 

cauda 

Configuração dos átomos da cadeia 

polimérica 

 Sequência cis 

 Sequência trans 

Taticidade da cadeia polimérica 

 Isotático 

 Sindiotático 

 Atático 

Fusibilidade e/ou solubilidade do polímero 
 Termoplástico 

 Termorrígido 

Comportamento mecânico do polímero 

 Borracha ou elastômeros 

 Plástico 

 Fibra 

Fonte: Mano & Mendes (2004) 

A classificação ligada ao comportamento do material é a que mais se utiliza, se referindo 

à fusibilidade e/ou solubilidade e ao comportamento mecânico do polímero, destacando os 

termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. A “Tabela 2.2” demostra as características 

principais destes componentes em destaque (Andrade, 2016). 

Tabela 2.2: Comportamento e estruturas de polímeros. 

Comportamento Estrutura Geral Exemplo 

Termoplástico Cadeias lineares flexíveis Polietileno 

Termorrígido ou termofixo 

Rede tridimensional rígida 

(cadeias lineares ou 

ramificadas) 

Poliuretano 

Elastrômero 
Termoplásticos ou termofixos 

ligeiramente reticulados 
Borracha natural 

Fonte: Andrade (2016) 
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Os termoplásticos são polímeros que ao aquecer ficam moles, possibilitando modelá-

los conforme o formato desejado, podendo ser aquecidos e resfriados várias vezes mantendo 

ainda suas propriedades. São constituídos por cadeias lineares de átomos, podendo apresentar 

casos de ramificações ou retas; cadeias emaranhadas, permitindo que tenha uma boa integridade 

física e, também, apresenta uma boa resistência à fratura e ao impacto (Andrade, 2016). 

Os termofixos são polímeros tridimensionais compostos por macromoléculas 

interligadas por ligações cruzadas em todas as direções, e o agrupamento dessas faz com que 

ocorra a formação tridimensional (Feltre, 2004). Estes possuem uma boa resistência mecânica, 

rigidez e dureza, porém, tem uma baixa resistência ao impacto e ductilidade. Além disso, 

possuem uma temperatura de transição vítrea elevada, tornando-os duros quando aquecidos 

(Andrade, 2016). 

“Os elastômeros são polímeros que apresentam grandes deformações elástica, que 

podem superar 200% quando determinada tensão é aplicada, podendo ter origem natural ou 

sintética” (Andrade, 2016). 

A Figura 2.1 (Nielsen & Landel, 1994) demostra o comportamento mecânico dos três 

polímeros destacados. Os termofixos tem uma baixa deformação, apresentando o aspecto frágil; 

os termoplásticos têm uma ductilidade elevada; os elastômeros têm uma ductilidade elevada, 

porém, apresentam altas deformações com baixas tensões. 

 

Figura 2.1 - a) Curva tensão x deformação termofixos; b) curva tensão x deformação 

termoplásticos; c) curva tensão x deformação elastômeros. 

Fonte: Nielsen & Landel (1994) 
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2.2 COMPÓSITOS 

Com o avanço da tecnologia, os materiais utilizados para a confecção passaram a ter 

propriedades que não são encontradas nas ligas metálicas, cerâmicas e materiais poliméricos 

convencionais. Isso vem acontecendo com mais frequência nas aplicações aeroespaciais, 

subaquáticas, de transporte e em indústria de óleo e gás dentre outras. Segundo (Callister, 1999) 

os engenheiros responsáveis pela fabricação das aeronaves estão procurando cada vez mais os 

materiais estruturais com uma densidade mais baixa, que sejam fortes, rígidos e que não sejam 

corrosivos. Dessa forma, houve a necessidade de desenvolver novos materiais que atendam a 

essas características, que foram denominados compósitos.     

2.2.1 Definição 

Os compósitos são materiais multifásicos feitos artificialmente a partir de dois ou mais 

materiais diferentes, exibindo uma proporção significativa das propriedades das fases que o 

compõem, obtendo uma melhor combinação de propriedades. Estes são criados para obter 

melhores características mecânicas como a tenacidade, a rigidez, a altas temperaturas e, 

também, resistência às condições ambientais. 

2.2.2 Classificação 

De acordo com (Callister, 1999), os materiais compósitos são compostos por duas fases 

que são: fase matriz (aglomerante) e a fase dispersa (reforço). As propriedades dos compósitos 

são uma função das propriedades das fases que o compõem, das suas quantidades relativas e da 

geometria da fase dispersa. Este compreende a forma das partículas, o tamanho, a distribuição 

e a orientação. A Figura 2.2 representa, esquematicamente, diversas características geométricas 

e espaciais das partículas da fase dispersa que podem influenciar as propriedades dos 

compósitos. 

 

Figura 2.2 - a) concentração; b) tamanho; c) forma; d) distribuição; e) orientação. 

Fonte: (CALLISTER, 1999) 
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A Figura 2.3 mostra, de forma simplificada, a classificação dos materiais compósitos, 

que consiste em três divisões principais que são: compósitos reforçados com partículas, 

compósito reforçado com fibra de vidro e compósitos estruturais. Os reforçados por partículas 

são compostos pela fase dispersa com dimensões, aproximadamente, iguais em todas as 

direções; as de fibras são compostas pela fase dispersa com grande razão entre o comprimento 

e o diâmetro; os estruturais são caracterizados pela combinação de materiais compósitos e 

homogêneos (Andrade, 2016). 

 

Figura 2.3 – Classificação dos materiais compósitos. 

Fonte: (CALLISTER, 1999) 

 

2.2.3 Compósitos Reforçados com Fibra 

Como já mencionado, a utilização das fibras de vidro incorporada à matriz dos materiais 

compósitos tem como objetivo melhorias como a resistência ou rigidez, proporcionando uma 

combinação de propriedades que não é obtida analisando os componentes de forma isolada. De 

acordo com (Mallick, 2007), as fibras são componentes que agem contendo o carregamento e 

a matriz mantém as cargas na localização e direção desejada, protegendo de danos ambientais 

como as altas temperaturas e umidade. Na figura 2.4, (Callister, 1999) mostra um exemplo 

padrão de deformação da fase matriz com a aplicação de uma carga de tração nas fibras, 

permitindo a conclusão de que existe um comprimento crítico das fibras para que aconteça o 

aumento da resistência e endurecimento do material compósito. 
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Figura 2.4 – Padrão de deformação na matriz em volta de uma fibra que está sujeita à 

aplicação de uma carga de tração. 

Fonte: (CALLISTER, 1999) 

Segundo (Andrade, 2016), “a subclassificação “contínuo” de compósitos reforçados por 

fibras é designada para casos em que o comprimento da fibra utilizada como reforço é muito 

superior ao valor do comprimento crítico, o que proporciona melhorias significativas na 

resistência do material. Já para casos em que o comprimento é menor do que o crítico, a 

denominação apresentada é “descontínuo”, havendo uma transferência de tensão menor entre a 

matriz e a fibra. As propriedades do material também são altamente influenciadas pelo arranjo 

ou orientação das fibras umas em relação às outras, sendo possível verificar casos de 

alinhamento paralelo ao eixo longitudinal das fibras em uma única direção (mais eficiente) ou 

alinhamento aleatório. ” A Figura 2.5 mostra essas diferentes orientações das fibras. 

 

Figura 2.5 – Representação esquemáticas de compósitos reforçados com fibras; a) 

contínuas e alinhadas; b) descontínuas e alinhadas; c) descontínuas e orientadas 

aleatoriamente. 

Fonte: (CALLISTER, 1999) 
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As fibras são divididas em três formas que são: whiskers, que são monocristais muito 

finos com comprimento elevado em comparação ao diâmetro e, mesmo sendo um material 

resistente, não é muito utilizado por ter um valor de mercado elevado; arames, que normalmente 

são de aço, molibdênio ou tungstênio, possuem diâmetros elevados e são usados como reforços 

radiais em pneus, carcaça de foguetes e mangueira de alta pressão; fibras, que tem diâmetros 

pequenos, podem ser amorfos quanto policristalinos e são geralmente polímeros ou cerâmicas 

(Callister, 1999). 

De acordo com (Callister, 1999), a fase matriz dos compósitos reforçados com fibras 

pode ser de metal, polímero ou cerâmica. Porém, utiliza-se os metais e polímeros, pois precisa 

de alguma ductilidade. A fase tem várias funções: “ela liga as fibras umas às outras e atua como 

o meio através do qual uma tensão aplicada externamente é transmitida e distribuída para as 

fibras; apenas uma proporção muito pequena da carga aplicada é suportada pela fase matriz. 

Além disso, o material da matriz deve ser dúctil. A segunda função da matriz é a de proteger as 

fibras individuais contra danos superficiais, como resultado da abrasão mecânica ou de reações 

químicas com o ambiente. Tais interações podem introduzir defeitos de superfície capazes de 

formar trincas, as quais podem levar a falhas mesmo sob baixos níveis de tensão de tração. 

Finalmente, a matriz separa as fibras umas das outras e, em virtude da sua relativa moleza e 

plasticidade, previne a propagação de trincas frágeis de uma fibra catastrófica; em outras 

palavras, a fase matriz serve como uma barreira contra a propagação de trincas. Embora 

algumas das fibras individuais possuam eventualmente falhas, a fratura total do compósito não 

irá ocorrer até que um grande número de fibras adjacentes, uma vez tenham falhado, formem 

um aglomerado com dimensões críticas. ” 

Segundo (Andrade, 2016), “As propriedades de um material compósito que possui suas 

fibras alinhadas são altamente anisotrópicas, ou seja, elas dependem da direção na qual são 

medidas. Considerando o comportamento tensão-deformação no caso de aplicação de uma 

carga na direção longitudinal de alinhamento das fibras, supostamente frágeis, com a fase 

matriz razoavelmente dúctil, verifica-se que o material irá exibir uma resposta de tensão 

uniaxial. ” (Andrade, 2016) também mostra que a Figura 2.5 “ilustra o comportamento padrão 

de tensão-deformação deste material, onde é possível identificar a influência do reforço das 

fibras na rigidez do compósito. Também se verifica que na região inicial correspondente ao 

estágio I, tanto a fibra quanto a matriz se deformam elasticamente de forma linear, enquanto no 

estágio II a matriz escoa se deformando plasticamente, conforme as fibras continuam a se 

deformar elasticamente devido ao seu maior limite de resistência. Por fim, deve-se observar 
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que a falha identificada do compósito não é catastrófica, visto que nem todas as fibras falham 

ao mesmo tempo e que após a falha das fibras a matriz ainda continua preservada. “ 

 

Figura 2.6 – a) curva tensão x deformação de materiais com fibras frágil e matriz dúctil; 

b) curva tensão x deformação de materiais reforçados com fibras alinhadas que está 

exposto a uma tensão uniaxial que é aplicada na direção do alinhamento. 

Fonte: (CALLISTER, 1999) 

Há uma grande variedade de aplicação dos compósitos reforçados com fibras e as 

principais áreas são: aviões, aeroespacial, automotiva, artigos esportivos, marinha e de 

infraestrutura. Além disso, estes são aplicados em uma menor escala a eletrônicos, construção 

civil, móveis, indústria de petróleo e medicina. Em aeronaves militares e comerciais, esses 

materiais são bastante usados, pois a redução do peso é importante para conseguir chegar a 

velocidades mais altas e maiores cargas suportadas (Mallick, 2007). 

2.2.4 Compósito com Matriz Polimérica 

Os compósitos com matriz polimérica (PMC – Polymer-matrix composites) são 

materiais que possuem uma resina (termo usado para identificar um plástico de reforço com 

alto peso molecular) polimérica como a fase matriz e fibras como uma forma de reforço. Estes 

são utilizados em diversas aplicações por causa das suas propriedades à temperatura ambiente, 

da facilidade de fabricação e de seu custo (Callister,1999). 

 Os compósitos PMC são divididos em plásticos reforçados e compósitos avançados, 

cuja diferença é pelas propriedades mecânicas, principalmente, a resistência e a rigidez, não 

tendo uma limitação que os separe. Os plásticos são baratos e são formados por resina poliéster 

reforçada com fibra de vidro de baixa rigidez. Entretanto, os avançados possuem rigidez 
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superior e são caros, são usados em aplicações aeroespaciais (Advanced Materials by Design, 

1988). 

2.2.4.1 Resina Epóxi 

As resinas epóxi são termorrígidos aplicados em vários segmentos da indústria como a 

eletrônica, de embalagens, construção civil, transporte e espacial. As mais utilizadas têm como 

base o diglicidil éter do bisfenol A e sua estrutura química é a seguinte (Neto & Pardini, 2006): 

 

Figura 2.7 – a) Estrutura química de uma resina epóxi diglicidil A. 

Fonte: Neto & Pardini (2006) 

Vários materiais são utilizados no processo de cura da resina epóxi, afetando as 

propriedades do material. Este processo transforma a resina líquida para o estado sólido através 

da adição de agentes endurecedores antes de acrescentar fibras na mistura do líquido, gerando 

um aumento do peso molecular do polímero (Neto & Pardini, 2006). 

O tempo e a temperatura de cura dependem do tipo e da quantidade do agente de cura. 

Para alguns agentes o processo é realizado a temperatura ambiente e para outros é preciso de 

um aquecimento. Podem ser acrescidos aceleradores para acelerar a reação química diminuindo 

o tempo de cura (Mallick, 2007).  

A quantidade da mistura entre o epóxi e o endurecedor é importante para estabelecer as 

propriedades a serem obtidas. Para ter condições mais favoráveis na obtenção das propriedades 

desejadas, é preciso que não haja nenhuma parte do epóxi ou do agente de cura que não tenha 

reagido após a realização do processo de cura (Neto & Pardini, 2006). 

2.2.5 Compósitos Poliméricos Reforçado com Fibras de Vidro 

A aplicação da fibra de vidro em materiais compósitos está cada vez mais em uso por 

causa da facilidade de ser estirado no formato de fibras de elevada resistência a partir do estado 

fundido, isso proporciona um material compósito de alta resistência e, também, tem uma inércia 

química que permite utilizá-lo em diversos ambientes corrosivos quando associados a diferentes 

polímeros. De acordo com (Callister, 1999), mesmo apresentando uma elevada resistência, é 

limitado por não possuir uma alta rigidez, fazendo que ocorra uma restrição em sua aplicação 
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como parte de componentes estruturais em pontes e aviões. Além disso, esses materiais se 

limitam a uma temperatura de serviço inferior à 200ºC, podendo atingir, no máximo 300ºC 

através de sílica fundida de elevada pureza e certos polímeros com resinas poliimidas, assim, 

se trabalhar com temperaturas elevadas ocorre o escoamento do material ou este se deteriora 

(Callister,1999). 

A orientação das fibras de vidro pode estar de forma contínua ou descontínua em uma 

matriz polimérica, com um diâmetro variando entre 3µm a 20µm. A Tabela 2.3 mostra a 

composição da fibra de vidro. Esse material tem duas características principais que são a 

transparência ótica e a relativa facilidade que eles podem ser fabricados (Callister, 1999). 

Tabela 2.3: Composição característica da fibra de vidro. 

Composição (% p) 

 SiO2 CaO Al2O3 B2O3 MgO 

Fibra de Vidro 55 16 15 10 4 

Fonte: Callister (1999) 

As fibras de vidro são aplicadas em carcaças de meios de transporte automotivos e 

marítimos, tubulações de plástico, recipientes para armazenamento e pisos industriais. As 

indústrias de transporte, com o objetivo de reduzir o peso e aumentar a eficiência dos 

combustíveis, vem utilizando cada vez mais o plástico reforçado com fibra de vidro 

(Callister,1999). 

2.2.6 Compósitos Laminado 

Um compósito laminar, conforme (Callister, 1999), “é composto por folhas ou painéis 

bidimensionais que possuem uma direção preferencial de alta resistência, tal como encontrado 

na madeira e em plásticos reforçados com fibras contínuas e alinhadas. As folhas são 

empilhadas e subsequentemente cimentadas umas às outras, de tal modo que a orientação da 

direção de alta resistência varia de acordo com cada camada sucessiva. ” A Figura 2.8 demostra 

o empilhamento de camadas de um compósito laminar. 
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Figura 2.8 – Empilhamento de camadas sucessivas reforçadas com fibras para formar 

um compósito laminado. 

Fonte: Mallick (2007) 

 

Existem alguns tipos de orientação das lâminas e os mais comuns são: angle-ply, as 

fibras estão posicionadas com ângulos alternados da forma /θ/- θ/ θ/- θ/ conforme a Figura 2.9; 

cross-ply, as fibras estão posicionadas na forma /0º/90º/0º/90º/ conforme a Figura 2.10. 

 

Figura 2.9 – Laminado angle-ply. 

Fonte: Mallick (2007) 

 

Figura 2.10 – Laminado cross-ply. 

Fonte: Mallick (2007) 

2.3 JUNTAS COLADAS 

2.3.1 Definição e Características 

As juntas coladas vêm ganhando cada vez mais espaço em diferentes campos da 

indústria e, também, na área de pesquisa e desenvolvimento por causa das vantagens como o 
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baixo custo de fabricação, resistência a corrosão, melhor eficiência na transferência de carga e 

redução da concentração de tensão (Vaidya, 2005). 

Estudos feitos por (Andrew, 2008) para se obter, com as juntas coladas, uma maior 

eficiência, têm que seguir alguns princípios básicos no processo de união das partes que são: 

ter uma área colada ampla, respeitando as restrições e limitações da geometria e peso; máxima 

porcentagem da área colada colaborando para a resistência da junta; tensionar o adesivo na 

direção de máxima resistência; minimizar as tensões na direção que tem a menor resistência. 

A Figura 2.11 demostra alguns tipos de juntas coladas mais usadas. 

 

Figura 2.11 – Tipos de juntas coladas mais usadas. 

Fonte: Andrew (2008) 

A junta colada do tipo cisalhamento simples, conforme mostra a Figura 2.11a, é a mais 

utilizada em aplicações industriais por ser eficiente e simples e, também, é um modelo padrão 

para ensaios de adesivos. Estas são compostas por dois substratos unidos por uma camada 

adesiva (Andrade, 2016). 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

As juntas de cisalhamento simples híbridas são constituídas por dois materiais distintos, 

formadas por um componente de metálico, substrato 1, e um compósito laminado de matriz 

polimérica, substrato 2, que são unidos por um adesivo epóxi conforme mostra a Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Junta hibrida de cisalhamento simples colada. 

Para a fabricação das juntas híbridas foram utilizados para o substrato 1 o aço 1020 e 

para o substrato 2 um compósito feito pela resina da fabricante Epoxyfiber denominada MC 

109 e o endurecedor da mesma fabricante denominado FD 131 e, também, o adesivo da 

fabricante Huntsman, para a união dos substratos, denominado Rengel SW 404 BR. A Figura 

3.1 mostra os corpos de prova. 

 

Figura 3.2 – Corpos de prova; a) substrato 1 alinhado no gabarito; b) colagem do 

substrato 2 no substrato 1; c) corpo de prova confeccionado. 
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3.1.1 Substrato 1 – Aço 1020 

O aço SAE 1020 é um dos aços mais comuns existentes no mercado e possui uma 

excelente relação custo-benefício quando comparado com aços utilizados para o mesmo 

propósito. É bastante utilizado em componentes mecânicos de uso como engrenagens, eixos, 

virabrequins, eixos-comando, pinos guia, etc. É um aço de boa soldabilidade e forjabilidade, 

porém apresenta uma baixa resistência mecânica e usinabilidade. 

As propriedades mecânicas do aço SAE 1020 são apresentadas na tabela a seguir. 

Tabela 3.1: Propriedade mecânicas de liga de aço 1020. 

Peso 

Específico 

(ib/pol³) 

Módulo de 

Elasticidade 

(Gpa) 

Limite de 

Escoamento 

(Mpa) 

Limite de 

Resistência 

(Mpa) 

Alongamento 

Percentual 

0,283 207 210 380 25 

3.1.2 Resina MC 109 

Diglicidil Éter de Bisfenol A, modificado com diluente reativo fabricado pela empresa 

brasileira Epoxyfiber. As propriedades da resina epóxi são apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.2: Propriedade da resina epóxi. 

Propriedades da Resina Epóxi 

Viscosidade a 25ºC, µ (cP) 12000 – 13000 

Densidade, ρ (kg/m3 ) 1160 

Temperatura de distorção ao calor (ºC) 50 

Módulo de Elasticidade, E (GPa) 2,4 – 5,0 

Resistência a Flexão (MPa) 60 

Resistência a Tração (MPa) 73 

Temperatura de Transição Vítrea (ºC) 70 

Tempo de Cura (h) 24 

Temperatura de Cura (ºC) 60 

Estiramento Máximo (%) 4 

Fonte: Albuquerque (2015) 
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3.1.3 Endurecedor FD 131 

Poliamina modificada fabricada pela empresa brasileira Epoxyfiber. 

3.1.4 Rengel SW 404 BR 

De acordo com os dados do fabricante (Huntsman, 2010), o “RenGel® SW 404 / Ren® 

HY 404, é um sistema epóxi carregado, com excelente resistência à abrasão, utilizado como 

camada de superfície em diferentes aplicações. O sistema possui excelente resistência mecânica 

e química além de apresentar uma superfície muito dura. ” A Figura 3.4 mostra as propriedades 

do adesivo após a cura. A proporção em peso utilizada da resina e do endurecedor, conforme o 

fabricante, é de 100g por 9g respectivamente.   

 

Figura 3.3 – Propriedades mistura após cura. 

Fonte: Huntsman, anexo 1: Datasheet Rengel SW 404 

3.1.5 Dimensões do Corpo de Prova 

As dimensões utilizadas para a confecção dos corpos de provas estão presentes na tabela 

3.3. A espessura adotada do adesivo é de 1.3 mm estabelecida de acordo com Technical 

DataSheet, com uma faixa que varia entre 0,76 à 1,52 mm de espessura. O compósito foi feito 

com 16 camadas, correspondendo a uma espessura de 4,5 mm. 

Tabela 3.3: Características dimensionais do corpo de prova. 

Juntas de 

Cisalhamento 

Híbridas 

Espessura 

[mm] 

Coprimento 

[mm] 

Largura 

[mm] 

Comprimento 

de 

sobreposição 

(overlap) 

[mm] 

Área de 

cisalhamen 

[mm2] 

Compósito 4,0 100 
25 17 425 

Aço 1,5 100 
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3.1.6 Substrato 2 – Compósito de Fibra de Vidro 

O Compósito é feito com a mistura de resina com camadas de fibra de vidro 

bidirecionais. Segundo (Matheus, 2016), esse compósito pode ser aplicado para reparo de 

tubulações e estruturas ou controlar corrosões internas e externas. Dentre as suas aplicações, há 

também: a integridade, transmissão e distribuição de tensões em tubulações, reparo em partes 

de soldagens em embarcações, risers, flanges, entre outras. A proporção dos componentes 

presente é, aproximadamente, de 30% da resina e 70% de tecido de fibra de vidro. 

Para a fabricação do compósito foram utilizadas duas placas de metal, cera desmoldante, 

rolete para laminação, acetona, béquer, espátula, pincel, batentes e prensa hidráulica. 

A placa de metal é usada como base de apoio para a laminação da placa de compósito. 

Esta é limpa com acetona para tirar qualquer tipo de sujeira e gordura presente, aplica-se o 

desmoldante para não grudar a resina. Prepara-se a resina de acordo com medida estabelecida 

pelo fabricante (5 de resina para 1 do endurecedor). Após isso, coloca-se posicionado na placa 

de metal uma tira de fibra de vidro, pincelada com resina e passa-se o rolete de laminação para 

tirar o excesso de resina e deixar mais homogênea a tira de fibra de vidro, fazendo esse processo 

nas 16 camadas. Ao finalizar a quantidade de camadas desejada colocam-se batentes para 

delimitar a espessura, é passado o desmoldante na outra placa de metal, colocando está por cima 

da placa de compósito laminada, assegurando que os batentes estejam posicionados 

corretamente e, para finalizar, coloca-se todo esse conjunto em uma prensa hidráulica com uma 

pressão de 4 toneladas, com o objetivo de tirar as bolhas de ar presentes no processo de 

laminação que podem gerar descontinuidades na placa de compósito.  

O processo de cura da resina, conforme apresentado pelo fabricante, é de 24 horas. Após 

esse período a placa de compósito é desenformada e é feito o corte das tiras de compósito com 

as dimensões desejadas para a fabricação dos corpos de prova.   

3.1.7 Método Experimental 

O ensaio realizado foi o de flexão de quatro pontos para poder avaliar o momento fletor 

atuante nas juntas e, com este ensaio, há a flexão pura no adesivo da junta. Foram feitos ensaios 

em diferentes temperaturas para avaliar o comportamento do adesivo utilizado. A figura 3.4 

mostra o planejamento dos ensaios realizados com 3 corpos de prova para cada temperatura. 

Os resultados dos ensaios e as análises são apresentados no Capítulo 4. 
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Figura 3.4  – Experimentos. 

3.1.8 Preparo das Juntas 

No substrato compósito a espessura adotada foi de 4 mm, que deu uma proporção de 16 

camadas de 0,28 mm de espessura da fibra de vidro. A espessura da camada de adesivo foi de 

1,3 mm dentro do recomendado pela Technical DataSheet. Os substratos de metal SAE 1020 

foram obtidos através de um chapa de 1,5 mm cortados nas dimensões 100 mm por 25 mm. 

Como não existe uma norma para ensaios de flexão para juntas híbridas de substrato metal-

compósito foram adotadas as dimensões apresentadas na tabela 3.3. 

Com os substratos fabricados, o primeiro passo é o preparo superficial destes. O 

substrato metálico realiza-se, em sua extremidade, um processo de jateamento com granalha de 

aço, dentro de um gabinete de jateamento, para ter uma rugosidade necessária proporcionando 

uma boa aderência do adesivo. No substrato compósito o preparo superficial é feito com acetona 

para tirar qualquer tipo de impureza e desengordurado, deixando a superfície sem nada que 

comprometa os resultados dos ensaios. Após o preparo superficial aplica-se cera desmoldante 

na superfície da base do gabarito para que o adesivo não grude, comprometendo os corpos de 

prova ao tirar; coloca-se os pinos que delimitam uma dimensão padrão do comprimento dos 

corpos de prova e, em seguida, o substrato de metal. Para obter a espessura do adesivo, coloca-

se um batente com uma determinada espessura que proporciona uma base para o substrato de 

compósito, para adquirir a espessura do adesivo adequada conforme mostra na figura 3.5. Ao 

colocar os batentes, faz-se a mistura do adesivo com o endurecedor aplicando-a, em seguida, à 

região jateada do substrato metálico. Terminando de aplicar o adesivo, posicionam-se os 

substratos de compósito mostrados na figura 3.2 e a base superior do gabarito. Finalizado todo 

esse processo, o gabarito com os corpos de prova é colocado na prensa hidráulica com uma 

pressão de 2 toneladas e deixado por um tempo de cura de 24 horas. Terminado o tempo de 

Ensaio de Flexão 
de 4 pontos

3 corpos de prova 
𝑇1 = 25°𝐶

3 corpos de prova -
𝑇2 = 50°𝐶

3 corpos de prova -
𝑇3 = 70°𝐶

3 corpos de prova -
𝑇4 = 90°𝐶



20 
 

cura, é realizado um acabamento nos corpos de prova com uma retífica para tirar todas as 

rebarbas no contorno do adesivo para serem ensaiadas.  

 

Figura 3.5 – Posição do batente para confecção do corpo de prova. 

3.1.9 Ensaios de Flexão em 4 Pontos 

Os ensaios foram realizados com temperaturas diferentes conforme apresentado na 

figura 3.4, com 3 corpos de prova para cada uma temperatura, tendo um total de 12 juntas 

hibridas ensaiadas. As temperaturas foram definidas a partir da temperatura ambiente até a 

temperatura máxima para o sistema de reparo de tubulações para material compósito. 

Os ensaios foram realizados na máquina de ensaio Shimadzu AG-X onde é possível 

encaixar uma câmera térmica que mantem a temperatura constante. Para a realização do ensaio 

foi necessário fazer ajustes apropriados nos componentes da máquina para realizar o ensaio de 

4 pontos nas juntas. A figura 3.6 mostra o conjunto montado com o corpo de prova posicionado 

para o ensaio. 

 

Figura 3.6 – Ensaio de flexão em 4 pontos. 

Para o ensaio de 4 pontos, os componentes foram posicionados conforme apresentado 

na figura 3.7 com o diagrama de momento fletor podendo observar a flexão pura no adesivo, 

entre as forças F(t) dos dois pontos superiores. Ao utilizar as peças da máquina, foi necessário 

colocar espaçadores para que o corpo de prova ficasse horizontalmente na máquina de ensaio.  
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Figura 3.7 – Dimensões dos entre os 4 pontos do ensaio de flexão e o diagrama do 

momento fletor. 

No diagrama do momento fletor a força concentrada F(t) é aplicada em dois pontos com 

uma distância entre eles de 47 mm; a distância entre o ponto de apoio da força de reação e a 

força F(t) é de 20 mm. De acordo com (Andrade, 2018), o momento fletor M é constante entre 

as forças F(t), conforme a equação (1), a energia do carregamento externo é de acordo com a 

equação (2), onde 
𝑑𝛿(𝑡)

𝛿𝑡
 é a taxa de deslocamento vertical onde a força F(t) é aplicada em cada 

ponto. 

𝑀 = 𝐹(𝑡) . 𝑥0                          (1) 

𝑃𝑒𝑥𝑡 = 2 . 𝐹(𝑡).
𝑑𝛿(𝑡)

𝛿𝑡
                (2) 

𝑊(𝑡) =  ∫ 𝑃𝑒𝑥𝑡(𝜏) 𝑑𝜏
𝑡

0
            (3) 

(Andrade, 2018) diz que a energia obtida experimentalmente em função do tempo W(t) 

pode ser calculada a partir da área sobre a curva F(t) x 𝛿(𝑡) obtida no ensaio, conforme 

mostrado na figura 3.8 e demostrado na equação (3). 

 

Figura 3.8 – Energia obtida experimentalmente. 
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4 RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ENSAIO DE FLEXÃO DE 4 PONTOS 

A figura 4.1 apresenta o gráfico de força gerado no ensaio para as diferentes temperaturas. 

Observa-se que não houve variação na rigidez e nem na força máxima nas temperaturas de 25°C 

e 50°C, mostrando que a junta pode ser usada nessa faixa de temperatura sem que haja 

mudanças significativas em suas propriedades.  

Quando a temperatura é elevada para 70 °C começam a perder as propriedades do 

material, ocorrendo a deformação do compósito sem que houvesse ruptura da junta nos três 

corpos de prova, conforme mostra a figura 4.2. Isso ocorre, pois, a temperatura de 70 °C é a 

temperatura de transição vítrea (Tg) da resina matriz do compósito, conforme apresentado na 

tabela 3.2, onde o material passa do estado vítreo para o maleável, facilmente deformável.  

Aumentando a temperatura para 90°C, ocorre a delaminação do compósito, conforme 

mostra a figura 4.3, e o adesivo também não suporta tal temperatura, fazendo com que a junta 

falhe por completo.  

 

Figura 4.1 – Gráfico força x deslocamento. 
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Figura 4.2 – Flexão do compósito na temperatura de 70°C. 

 

Figura 4.3 – Delaminação do compósito na temperatura de 90°C. 



24 
 

Vale também ressaltar que a rigidez à flexão, medida através do ângulo de inclinação 

da curva no gráfico da força, é reduzida com o aumento da temperatura, fazendo com que o 

ângulo de inclinação diminua.  

A tabela 4.1 apresenta a energia de ruptura e o momento fletor calculados para as juntas 

ensaiadas de acordo com a variação de temperatura. 

Tabela 4.1: Momento Fletor e Energia de Falha com Variação de Temperatura. 

ENSAIO DE TRAÇÃO 4 PONTOS 

TEMPERATURA(°C) 
ENERGIA DE RUPTURA 

(N.mm) 

MOMENTO FLETOR 

(N.m) 

25 2060.761 ± 0.905 1.030 ± 0.437 

50 1464.073 ± 0.784 0.732 ± 0.380 

70 - - 

90 1169.154 ± 0.503 0.585 ± 0.210 

 

Com os resultados observa-se a influência da temperatura no momento fletor e na 

energia de ruptura das juntas. Há uma queda de aproximadamente 30% com o aumento da 

temperatura de 25 °C para 50 °C. Analisando a variação de temperatura de 50 °C para 90 °C, a 

tendência de decréscimo no valor continua tendo uma queda aproximada de 20%. 

Na energia de ruptura observa-se o mesmo efeito decrescente nos valores obtidos, tendo 

uma redução de 30% para a primeira rampa de temperatura e de 20% para a segunda rampa, 

mantendo a mesma porcentagem de queda do momento fletor. 

As figuras 4.4 e 4.5 mostram, respectivamente, a regressão linear utilizada para 

representar a relação entre o momento fletor máximo e a temperatura, e entre a energia de 

ruptura e a temperatura. 
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Figura 4.4 – Gráfico momento fletor x temperatura. 

 

Figura 4.5 – Gráfico energia de ruptura x temperatura. 

4.2 ANÁLISE DE FALHAS 

Com a fragilidade do adesivo causado pelo aumento da temperatura, ficou comprovado 

a diminuição da resistência do adesivo nos ensaios. Quando o ensaio é realizado em 

temperaturas abaixo da Tg, o adesivo tem o comportamento rígido e, com temperaturas maiores, 

o comportamento é maleável, não suportando as cargas que suportaria em temperaturas 

menores.  

A figura 4.5 mostra as falhas que ocorreram nos ensaios para cada temperatura. As 

falhas apresentadas nos corpos de prova ensaiados nas temperaturas de 25°C e 50°C foram 

falhas adesivas conforme esperado, onde o adesivo soltou do substrato compósito, 

permanecendo colado no substrato metálica, sem ocorrer deformações plásticas, apresentando 

o mesmo comportamento nos reparos de tubulações realizados com materiais compósitos.  

Na temperatura de 70°C não houve o rompimento do corpo de prova por ser a Tg da 

resina da matriz do substrato, ocorrendo a deformação do material conforme mostrado na figura 
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4.6. Com a temperatura de 90°C, acima da Tg, houve o descolamento e o amolecimento do 

adesivo, não suportando a carga aplicada, desprendendo todo o material adesivo do substrato 

de compósito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Corpo de prova após o ensaio a 70°C. 

Figura 4.6 – Falhas dos corpos de prova. 
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5 CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

O objetivo deste projeto foi analisar as propriedades mecânicas de juntas de 

cisalhamento simples híbridas metal-compósito em ensaios de flexão de 4 pontos sobre 

influência da temperatura. Esse material compósito feito com a resina Epoxyfiber  mc 109 e o 

adesivo Rengel SW 404 BR são aplicados em sistemas de reparo de tubulações com defeitos 

localizados transpassantes e corrosão.  

As tubulações por terem condições de temperaturas elevadas, faz com que haja uma 

preocupação com a utilização dos materiais compósitos para reparas. Com isso, há a 

necessidade de fazer estudos para obter conhecimentos sobre o comportamento dos materiais 

utilizados para os reparos das tubulações. Com o ensaio de 4 O objetivo deste projeto foi 

analisar as propriedades mecânicas de juntas de cisalhamento simples híbridas metal/compósito 

em ensaios de flexão de 4 pontos sobre influência da temperatura. Esse material compósito feito 

com a resina MC 109 da Epoxyfiber reforçado com fibra de vidro, juntamente com o adesivo 

Rengel SW 404 BR da Maxiepoxi são aplicados em sistemas de reparo de tubulações com 

defeitos localizados transpassantes e de corrosão.  

As tubulações, por trabalharem em condições de temperaturas elevadas, geram uma 

preocupação com a utilização dos materiais compósitos para reparos. Com isso, há a 

necessidade de se fazer estudos para obter conhecimentos mais a fundo sobre o comportamento 

dos materiais utilizados nesses reparos. Com o ensaio de 4 pontos, foi possível coletar 

informações sobre as falhas baseando-se na energia crítica de ruptura em função do aumento 

de temperatura nas juntas fabricadas com esse material empregado em sistemas de reparo. 

Foram observadas falhas adesivas em temperaturas abaixo da temperatura de transição 

vítrea e pôde-se observar também a perda das suas propriedades quando aplicada uma 

temperatura acima desta. Outro resultado observado foram as diminuições da energia de ruptura 

e do momento fletor com o aumento da temperatura.  
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Pela observação dos dados analisados, os resultados obtidos são eficientes para a 

apresentação do comportamento do material analisado com temperaturas variadas, 

apresentando uma faixa de temperatura onde não ocorre mudanças nas propriedades do material 

e o comportamento maleável que apresenta com temperaturas acima da temperatura vítrea.  

Para trabalhos futuros referentes ao tema proposto para este projeto, pode-se fazer a 

análise do material do adesivo para determinar a temperatura de transição vítrea e comprovar o 

comportamento da junta híbrida variando a temperatura. Analisar o efeito da variação da 

velocidade no ensaio de flexão de 4 pontos para híbrida. Influência do efeito do envelhecimento 

com variados fatores ambientais para ver a durabilidade das juntas. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1: DATASHEET RENGEL SW BR  
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