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RESUMO 

 

Juntas soldadas de topo e de cisalhamento são comumente utilizadas na confecção de 

elementos estruturais. Dado o aporte de calor intrínseco à operação de soldagem, 

transformações metalúrgicas são passíveis de ocorrência nas vizinhanças da solda, bem como 

se arrisca à produção de um campo de tensões residuais. Além disso, soldas tendem a 

desenvolver, após um determinado período de exposição a uma atmosfera corrosiva, trincas 

significativas que podem comprometer o uso seguro da estrutura. O presente trabalho 

apresenta, portanto, um estudo sobre a utilização de juntas coladas como uma alternativa às 

juntas soldadas convencionais. A utilização de epóxi como adesivo para confecção de juntas 

coladas de substratos metálicos pode representar, sob determinadas circunstâncias, uma boa 

alternativa para os engenheiros. As juntas coladas representam ainda uma boa alternativa para 

a área de exploração marítima da indústria petrolífera (plataformas, navios FSO e FPSO, etc), 

especialmente a partir do desenvolvimento de adesivos estruturais. O trabalho a seguir 

representa a primeira etapa do que seria uma proposta de modelo simples de avaliação da 

resistência de juntas coladas de topo e de cisalhamento. Foram comparados resultados 

experimentais e modelagens dos sistemas analisados a partir do Critério de Von Mises para 

juntas soldadas. Por fim, discutem-se os resultados obtidos à luz de questões estruturais e 

econômicas. 
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ABSTRACT 

 

Butt and fillet welds are usually used in the design of structural elements. Since heat is 

used in the welding operation, there is a possibility of metallurgical changes in the parent 

metal in the vicinity of the weld.  Also, residual stresses may be introduced in the process. 

Besides, weldments in corrosive environments may, over a period of time, develop serious 

cracks. The present work is concerned with the study of the alternative use of bonded joints  

in the place of welded joints. The use of epoxy as adhesive in metallic joints may be, in 

certain circumstances, a good alternative for designers.  For instance, aluminium joints have 

good resistance to corrosion but the welding process is not simple. Bonding can also be a 

good alternative to welding at facilities for offshore oil fields exploitation (platforms, FPSO, 

FSO, etc.), specially after the development of structural adhesives. The present paper is a first 

step to propose a model, as simple as possible, to evaluate the strength of butt and lap bonded 

joints. Experimental data for the rupture strength of lap and but joints are presented and so is 

an analysis based of Von Mises Fracture Criteria for welded joints using the experimental 

data.  Besides, it is discussed in which level of strain the use of  bonding may be  interesting 

both from the structural and economical point of view.  

 



 

7

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 - Junta do tipo single-lap ............................................................................................14 

Figura 2 - Aplicação de juntas de cisalhamento .......................................................................15 

Figura 3- Parâmetros das juntas de cisalhamento.....................................................................16 

Figura 4 - Efeito do comprimento do overlap e largura de junta de uma junta típica. .............22 

Figura 5 - Análise da tensão na ruptura para largura constante da junta colada. .....................23 

Figura 6 - Análise de juntas de dimensões 1cm x 1cm segundo Landrock..............................23 

Figura 7 - Tipos de falha...........................................................................................................24 

Figura 8 - Pontos críticos – visão bidimensional......................................................................25 

Figura 9 - Tensões em juntas de cisalhamento supondo-se um comportamento elástico linear..
..................................................................................................................................................25 

Figura 10 - Contornos críticos na região do overlap. ...............................................................26 

Figura 11 - Junta do tipo 1........................................................................................................28 

Figura 12 - Junta do tipo 2........................................................................................................28 

Figura 13 - Junta de cisalhamento ............................................................................................31 

Figura 14 - Juntas - largura constante.......................................................................................32 

Figura 15 - Juntas - comprimento constante.............................................................................32 

Figura 16 - Dimensões teóricas dos corpos de prova ...............................................................34 

Figura 17 - Overlength (ASTM 1002 - 72). .............................................................................34 

Figura 18 - Estudo de overlength de juntas coladas de cisalhamento. .....................................35 

Figura 19 - Ilustração do ângulo de contato para uma gota molhante sobre uma superfície 
sólida.........................................................................................................................................36 

Figura 20 - Rugosímetro tridimensional...................................................................................38 

Figura 21 - Modelo do dispositivo de colagem - etapas de colagem .......................................41 

Figura 22 - Máquina de ensaios mecânicos - Shimadzu ..........................................................42 

Figura 23 - Exemplo de curva força vs. deslocamento. ...........................................................43 

Figura 24 - Gráfico representativo do grau de afiação dos picos. ............................................45 

 



 

8
Figura 25 - Gráfico representativo da análise de assimetria. ...................................................46 

Figura 26 - Força na ruptura. ....................................................................................................52 

Figura 27 - Tensão na ruptura. .................................................................................................52 

Figura 28 - Força vs. área para variações no comprimento e largura da área colada...............53 

Figura 29 - Tensão de cisalhamento na ruptura das juntas coladas..........................................54 

Figura 30 - Standardized Skewness e Kurtosis para força na ruptura. .....................................55 

Figura 31 -Standardized Skewness e Kurtosis para tensão na ruptura. ....................................56 

Figura 32 - Intervalo de confiança t-Student 99% para força na ruptura .................................56 

Figura 33 - Intervalos de confiança t-Student 99% para tensão na ruptura..............................57 

Figura 34 - Curva força x área - correção com fator de segurança 1,5. ...................................62 

Figura 35 - Região de segurança para trabalho. .......................................................................63 

Figura 36 - Grupos utilizados no planejamento de experimentos - esquema dimensional. .....64 

Figura 37 - Força na ruptura para os pontos do trabalho..........................................................67 

Figura 38 - Tensão na ruptura para os pontos do trabalho. ......................................................67 

Figura 39 - Força na ruptura - ensaio x planejamento..............................................................69 

Figura 40 - Tensão na ruptura - ensaio x planejamento ...........................................................69 

Figura 41- Desenvolvimento do envelope de resultados..........................................................70 

Figura 42 - Resultado final grupo 10........................................................................................71 

Figura 43 - Junta de topo. .........................................................................................................72 

Figura 44 - Comparação de áreas coladas e soldadas em juntas de cisalhamento. ..................73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1 - Dados do adesivo ARC 858 (fabricante) 
 

30

Tabela 2 - Definição dos grupos de trabalho 

 

33

Tabela 3 - Áreas teóricas - comprimento e largura 

 

33

Tabela 4- Fatores e ensaios - planejamento 2x2 

 
48

Tabela 5 - Fatores de entrada e níveis 
 

49

Tabela 6 - Matriz planejamento de experimentos 
 

50

Tabela 7 - Força e tensão na ruptura 
 

51

Tabela 8 - Comparação estatística entre os grupos - força na ruptura. 
 

58

Tabela 9 - Comparação estatística entre os grupos - tensão na ruptura. 
 

60

Tabela 10 - Conjuntos homogêneos - tensão na ruptura. 
 

61

Tabela 11 - Resultados dos grupos utilizados no planejamento de experimentos. 
 

63

Tabela 12 - Efeitos principais e de interação entre comprimento e largura 
 

65

Tabela 13 - Ensaios mecânicos x planejamento de experimentos 
 

68

Tabela 14 - Tensão na ruptura: juntas de topo vs. juntas de cisalhamento (ASTM) 
 

72

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

10
SUMÁRIO 

 
1  INTRODUÇÃO 12 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 14 

2.1 Aspectos Gerais das Juntas coladas 14 

2.2 Tensões nas juntas coladas de cisalhamento  15 

2.3 Parâmetros de influência na distribuição de tensões das juntas de 

cisalhamento 
19 

2.4 Especificidades – pontos singulares, concentração de tensão e fratura 24 

2.5. Sugestão de norma simplificada para dimensionamento de juntas 

coladas 
27 

    2.5.1. Definições Preliminares 27 

    2.5.2 Cálculo aproximado de tensões em juntas complexas 27 

       2.5.2.1. SITUAÇÃO 1  28 

       2.5.2.2. SITUAÇÃO 2 28 

   2.5.3. Critério geral de resistência para juntas 29 

3 METODOLOGIA 30 

3.1 Materiais 30 

    3.1.1 Dimensões dos corpos de prova 30 

3.2 Tratamento superficial 35 

    3.2.1 Ataque mecânico 38 

    3.2.2 Ataque químico 39 

3.3 Colagem 39 

3.4 Ensaios mecânicos 43 

3.5 Análise estatística 43 

    3.5.1 Tratamento dos dados experimentais 43 

    3.5.2 Processamento dos dados 44 

        3.5.2.1. Determinação dos valores de Grau de Afiação Padronizado 

de Picos (Standardized Kurtosis) e Análise de Assimetria Padrão (Standardized 

Skewness).  

44 

        3.5.2.2. Determinação dos intervalos de confiança das amostras 

 
46 

        3.5.2.3. Comparação estatística entre os resultados para os diversos 

grupos 
46 



 

11
3.5.2.4. Análise via planejamento e otimização de experimentos 47 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 51 

4.1 Filtragem dos dados 51 

4.2 Análise dos dados 51 

    4.2.1 Análise estatística 55 

4.3 Análise via planejamento e otimização de experimento 63 

5. PROPOSTA DE NORMA SIMPLIFICADA PARA O 

DIMENSIONAMENTO  DE JUNTAS COLADAS 
72 

6. CONCLUSÕES 74 

7. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 75 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 76 

ANEXO 1- DISPOSITIVO DE COLAGEM 79 

ANEXO 2 – CONTROLE DE QUALIDADE DOS CORPOS DE 

PROVA JATEADOS 
81 

ANEXO 3 – CONTROLE DE QUALIDADE DOS CORPOS DE 

PROVA JATEADOS E ATACADOS QUIMICAMENTE 
82 

ANEXO 4 – SUPERFÍCIES DE FRATURA DOS GRUPOS 

ANALISADOS 
83 

 
 

 

 
 

 
 



 

12
1  INTRODUÇÃO 

 
 

Este trabalho teve como objetivos 

 

(1) analisar experimentalmente a influência da largura e comprimento da região colada na 

força e tensão na ruptura de juntas coladas de cisalhamento; 

(2) Buscar validar e aperfeiçoar uma proposta de norma simplificada para o 

dimensionamento  de juntas coladas feita pelo Laboratório de Mecânica Teórica e 

Aplicada da UFF (LMTA).  

 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão sobre juntas coladas de cisalhamento e seus 

principais parâmetros de influência, onde se verifica a carência de dados experimentais na 

literatura.  

No capítulo 3, a seguir, apresenta-se a metodologia de confecção das juntas coladas 

desenvolvida pelo Laboratório de Adesão e Aderência (LAA/IPRJ/UERJ), sendo também um 

dos objetivos deste trabalho. Neste capítulo são apresentadas a caracterização dos materiais 

utilizados, as diferentes dimensões das juntas coladas confeccionadas, os principais aspectos 

relativos aos tratamentos mecânico e químico e os ensaios mecânicos realizados. Por fim, o 

capítulo 3 trata ainda do tratamento estatístico ao qual foram submetidos os dados 

experimentais obtidos, com destaque para a análise segundo o planejamento e otimização de 

experimentos.  

No capítulo 4 apresentam-se os resultados de força e tensão na ruptura obtidos para as 

diversas configurações de junta confeccionadas. Os resultados foram comparados utilizando 

uma metodologia estatística, definindo, ao fim, um fator de segurança capaz de permitir a 

utilização segura dos valores de tensão de ruptura do adesivo estrutural utilizado obtidos pela 

relação linear τ=F/A prevista pelos ensaios padronizados ASTM. O capítulo 4 traz ainda a 

análise das juntas confeccionadas segundo o planejamento e otimização de experimentos, 

segundo o qual foi possível avaliar as influências individuais e conjunta da largura e 

comprimento da região colada nas propriedades finais da junta.  

Finalmente, no capítulo 5 são apresentados resultados de ensaios realizados em juntas 

de topo32 que, junto com os resultados obtidos  para juntas de cisalhamento permitem concluir 

que o critério proposto pelo Laboratório de Mecânica Teórica e Aplicada da UFF (LMTA) 

pode ser usado com segurança considerando-se valores adequados para os parâmetros 
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analisados durante o estudo das juntas coladas de cisalhamento. Um exemplo no qual se 

calcula a área colada necessária para erguer o tanque de 26 toneladas mostrado na Figura 2 

com um adesivo comercial. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

2.1 ASPECTOS GERAIS DAS JUNTAS COLADAS 

 

A análise e projeto de juntas resistentes e duráveis é reconhecida atualmente como 

uma das áreas de primordial importância na engenharia. Juntas coladas são consideradas a 

principal alternativa às juntas mecânicas convencionais dentre outras razões pela reduzida 

concentração de tensões, pela transferência de carga suave em largas áreas de colagem, pela 

resistência superior à fadiga, pela excelente relação resistência-peso, maior tolerância ao dano 

por conta do amortecimento intrínseco, custo reduzido por conta de processos de fabricação 

mais baratos, pela aerodinâmica otimizada dada a variedade de projetos possíveis, melhor 

aparência visual, excelentes propriedades elétricas e térmicas, além de resistência à corrosão 

no caso de juntas de substratos incompatíveis4,5,15.  

A maioria das aplicações atuais encontra-se na área de desenvolvimento de estruturas 

aeroespaciais, onde juntas feitas de materiais compósitos são utilizadas devido ao peso 

reduzido combinado à possibilidade de diferentes designs que permitem a redução da 

concentração de tensões4. O Boeing 747, por exemplo, apresenta 62% de sua superfície 

construída a partir da colagem adesiva, enquanto o avião Lockheed C-5A possui uma área de 

3250m2 de sua estrutura sob a forma de juntas coladas15. 

Juntas de cisalhamento simples (single-lap joints - SLJ) são caracterizadas por sua 

simplicidade e eficiência, sendo utilizadas em larga escala em diversas aplicações industriais 

além de sua adoção como espécime padrão para teste de adesivos -Figura 11.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1 - Junta do tipo single-lap 

 
A figura a seguir ilustra a utilização de juntas de cisalhamento no deslocamento de 

grandes estruturas de armazenamento. O processo de colagem ou “soldagem a frio” foi 

Substratos Camada 
Adesiva 
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adotado com o objetivo de elevar os tanques sem que fossem danificados a chapa de 3mm de 

espessura e o revestimento interno. Os tanques precisavam ser prontamente deslocados e o 

aporte de calor poderia danificar o revestimento interno além de promover o colapso das 

chapas17.  

 

 

 

Figura 2 - Aplicação de juntas de cisalhamento (Petrobrás SA).17 

(1) Inspeção/medição de rugosidade da superfície; (2) Estruturas já “soldadas a frio”; 
(3) Tanque suspenso sendo levado até o caminhão; (4) Tanque sendo assentado no novo 

local. 
 

Embora a análise de tensões em juntas de cisalhamento simples venha sendo 

investigada por vários pesquisadores durante um longo período de tempo, alguns questões 

ainda permanecem, principalmente no que se referem aos modelos para previsão das tensões 

máximas de cisalhamento nas juntas1. 

 

 

2.2 TENSÕES NAS JUNTAS COLADAS DE CISALHAMENTO  

 

Uma junta adesiva do tipo single-lap é geralmente caracterizada pela elevada 

concentração de tensões no adesivo. As tensões concentradas nas extremidades da junta 

apresentam duas componentes: uma tensão cisalhante no plano (in-plane shear stress), 
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comumente referida somente como tensão cisalhante, e uma tensão normal transversa, 

comumente referida como tensão de descascamento. Alguns autores consideram ainda a 

presença de uma tensão longitudinal, paralela à direção dos substratos, na camada adesiva, 

entretanto, segundo Li et al (1999)3, a partir de seus experimentos, as tensões longitudinais 

tendem a ser relativamente menores que as tensões de descascamento e cisalhantes, tendo, 

portanto, uma influência reduzida nos processos de ruptura das juntas.  

No caso de uma junta ideal (substratos rígidos), espera-se que as tensões cisalhantes 

sejam uniformes ao longo da camada adesiva. Na realidade, entretanto, a carga externa 

aplicada à junta promove deformação nos substratos, que, por sua vez, são impedidos de 

deformar livremente na região próxima à área de colagem. Essa limitação no processo de 

deformação dos substratos promove a deformação diferencial destes, constituindo o que seria 

a fonte inicial das tensões de cisalhamento15. A concentração de tensões cisalhantes nas 

extremidades da junta adesiva pode resultar em escoamentos locais do adesivo.  

As tensões de descascamento são causadas pela excentricidade na aplicação da carga, 

o que pode promover um significativo dobramento dos substratos, aumentando ainda mais o 

módulo das tensões de descascamento. Vale ressaltar que, para a configuração em questão, 

tensões de descascamento são mais prejudiciais ao desempenho da junta do que as tensões de 

cisalhamento. Sob a influência das tensões cisalhantes, o adesivo se deforma plasticamente. 

No caso das tensões de descascamento, os substratos previnem a contração lateral do adesivo 

na direção principal – atuação do cisalhamento – reduzindo a capacidade de deformação 

plástica do adesivo e conduzido à fratura frágil15. 

Ao longo dos anos, várias tentativas têm sido feitas no sentido de modelar o 

comportamento de juntas single-lap coladas adesivamente, sejam por métodos analíticos, ou 

numéricos (por exemplo, técnica de elementos finitos - MEF)5. A deformação do adesivo em 

juntas coladas é usualmente tratada a partir da condição de tensões ou deformação planas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3- Parâmetros das juntas de cisalhamento 
w 

ta 

ts 

L 
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Na figura anterior, L representa o comprimento da região de colagem (ou overlap) e ta 

e ts são, respectivamente, as espessuras da camada adesiva e do substrato. A força F 

representa a solicitação mecânica sobre a junta. 

Kinloch apud Her (1999)1 propôs soluções iniciais relativas às juntas coladas 

adesivamente baseando-se no modelo conhecido como shear lag. O modelo em questão 

considera os substratos como barras unidimensionais, considerando apenas as deformações 

por cisalhamento na camada adesiva. Goland e Reissner apud Vaidya (2006)15 e Her (1999)1 

alteraram o modelo anterior a partir da proposição dos substratos como vigas coladas a 

camadas adesivas deformáveis tanto por tensões cisalhantes quanto por tensões normais 

transversas. As análises eram executadas utilizando-se chapas dobradas cilindricamente, que 

incluíam os efeitos do momento nas extremidades devido à excentricidade do carregamento da 

junta. O modelo considerava ainda os substratos como vigas de comportamento elástico, o que 

permitia o cálculo da distribuição das tensões cisalhantes e de descascamento no adesivo. 

Entretanto, o modelo adotava as considerações anteriores apenas para finas camadas de 

adesivo, negligenciando as propriedades deste no cálculo dos momentos. O modelo ignorava 

ainda a deformação por cisalhamento e a deflexão normal transversa nos substratos a título de 

cálculo de tensões. Segundo Pandey (1999)5, Goland e Reissner apresentaram soluções 

clássicas para duas idealizações físicas limitantes (1) estruturas beam-plate e (2) estruturas 

elásticas contínuas na abordagem do problema proposto. No primeiro caso, a camada adesiva 

era considerada fina e rígida de forma que sua flexibilidade pudesse ser negligenciada; no 

segundo caso, a camada adesiva era considerada macia e flexível e a flexibilidade da junta se 

dava principalmente em função da flexibilidade considerada do adesivo.  

Hart-Smith apud Vaidya (2006)15, Her (1999)1 e Pandey (1999)5 otimizaram o modelo 

descrito por Goland e Reissner, adaptando-o para tratamento de juntas contendo adesivos de 

comportamento elástico-plástico. O modelo contínuo proposto considerava o comportamento 

elástico dos substratos e o comportamento elástico-plástico do adesivo, quando submetido a 

tensões cisalhantes, ou elástico, quando sob tensões transversais. Ele mostrou, assim, que a 

relação tensão-deformação no adesivo poderia ser aproximada como linear elástica e linear 

plástica desde que a área total sob a curva permanecesse a mesma. Este modelo considerava a 

deformação no substrato superior e no substrato inferior separadamente e também levava em 

conta as propriedades do adesivo no cálculo dos momentos. Por outro lado, o modelo em 

questão negligenciava as largas deformações na região do overlap e considerava a deflexão 

apenas no substrato mais externo. Isto limitava o modelo apenas a casos de pequenos 
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comprimentos de colagem e camadas adesivas finas e flexíveis. O modelo também não incluía 

deformação transversal por cisalhamento nem deformações normais. Em seus trabalhos, Hart-

Smith reporta o efeito negativo de desbalanceamentos na resistência das juntas. 

Srinivas apud Pandey (1999)5 desenvolveu uma análise elástica refinada que 

considerava a deformação transversal por cisalhamento e tensões normais transversas. Os 

deslocamentos eram expandidos em termos polinomiais na direção da espessura. Baseado 

neste estudo, ele explanou que juntas poderiam se tornar mais flexíveis tanto pelo acréscimo 

da espessura da camada adesiva quanto pelo decréscimo do módulo elástico do adesivo.  

Yuceoglu e Updike apud Pandey (1999)5 realizaram análises de tensões de juntas de 

cisalhamento coladas adesivamente com substratos relativamente rígidos e camada adesiva 

flexível. Eles determinaram a significância na consideração da flexão dos substratos na 

distribuição de tensões. Mencionam ainda a deformação na espessura dos substratos por 

cisalhamento, o que influenciaria as distribuições de tensão normal e cisalhante no adesivo. 

Eles destacaram que, conforme a espessura diminuía, a magnitude da concentração de tensão 

nas extremidades da junta aumentava significativamente e finalmente se tornava singular 

quando a espessura era reduzida a zero. Por outro lado, Ojalvo e Eidnoff apud Pandey (1999)5 

observaram que, conforme a espessura da camada adesiva diminuía, a tensão de cisalhamento 

máxima prevista aumentava e reduziam-se as tensões de descascamento. 

Oplinger apud Vaidya (2006)15 e Pandey (1999)5 reexaminaram os trabalhos de 

Goland e Reissner e Hart-Smith. A partir daí, foi superada a limitação de comprimento de 

overlap dos trabalhos de Hart-Smith ao incluírem-se largas deflexões nesta região, além de ser 

considerado o efeito da espessura da camada adesiva na distribuição de tensões no adesivo, o 

que será abordado com mais detalhes nas seções subseqüentes. Assim, Oplinger propõe a 

utilização de um modelo mais realístico, no qual as deflexões da camada adesiva poderiam 

causar descolamento desta de ambos os substratos por flexão. Na análise de tensões na camada 

adesiva por Goland e Reissner tal descolamento era considerado. 

Chen e Cheng apud Her (1999)1 e Pandey (1999)5 apresentaram uma solução analítica 

baseada na teoria bidimensional da elasticidade juntamente com o princípio variacional da 

energia complementar, na qual os substratos poderiam ser de diferentes materiais, 

comprimentos e espessuras. Assim, tornou-se possível analisar quaisquer condições de 

camada adesiva, como, por exemplo, adesivos de flexibilidade média, e não somente casos 

extremos de adesivos rígidos ou flexíveis, como propunha Goland e Reissner. Eles 

concluíram, a partir de seu estudo, que, para certas propriedades de aderente e adesivo, haveria 
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uma razão entre as espessuras dos substratos (não idênticos) que conduziam às menores 

tensões na junta.  

Nenhuma das formulações anteriores considera no modelo analítico proposto a 

dependência com o tempo do comportamento do adesivo. Alguma das poucas tentativas neste 

sentido foi feita por Delale e Erdogan apud Pandey (1999)5. Eles realizaram a análise 

comportamento visco-elástico de juntas coladas utilizando Transformadas de Laplace. 

 

2.3 PARÂMETROS DE INFLUÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES DAS 

JUNTAS DE CISALHAMENTO 

 
 
Os parâmetros que influenciam a distribuição de tensões na região colada 

adesivamente podem ser classificados em 2 categorias. A primeira refere-se aos parâmetros 

de material, abrangendo a resistência do material do substrato e o módulo de cisalhamento do 

adesivo. A outra categoria está diretamente relacionada aos parâmetros geométricos da 

junta, notadamente espessura da camada adesiva ( ta ), espessura do substrato ( ts ), 

comprimento da região de colagem ( L ), razão L/ts, largura do substrato ( w ), formato dos 

substratos no que se refere à angulação das faces nas extremidades de colagem (tapering) 

dentre outros1,3,5,9,15. A título de complementação, vale ressaltar que uma junta de 

cisalhamento com uma razão L/ts de 50/1 terá uma resistência que, segundo Owens (2000)9, 

excede 70% da resistência do substrato mais fraco utilizado na confecção da junta. Schijve e 

colaboradores33 apresentaram em 1979 um excelente artigo mostrando que as chapas finas de 

ligas de alumínio 2024-T3 coladas com adesivo FM 123/5, de maneira a formar um material 

de espessura maior, possuíam comportamento à fadiga muito melhor do que o equivalente 

monolítico.  

Vale ressaltar ainda que, segundo alguns autores16, a resistência da estrutura colada é 

diretamente proporcional à largura da junta e o aumento do comprimento do overlap nem 

sempre estará associado a um aumento da resistência. 

É preciso ressaltar ainda que várias questões reais são negligenciadas na maioria das 

análises da distribuição de tensões em juntas coladas de cisalhamento2,4,5. Dentre elas, 

podemos mencionar:  

(i) efeito do filete nas extremidades de colagem, praticamente impossível de ser 

eliminado e capaz de influenciar de forma significativa a distribuição local de tensões;  

(ii) tensões residuais térmicas;  
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(iii) comportamento inelástico do material adesivo;  

(iv) imperfeições advindas de um processo imperfeito de colagem (poros, trincas 

interfaciais etc);  

(v) desbalanceamentos na junta; 

(vi) Preparação superficial e efeitos decorrentes do ambiente no qual a junta será 

utilizada; 

Considerando as assertivas anteriores, é possível destacar como variam as tensões de 

cisalhamento e descascamento em juntas coladas de cisalhamento em função dos principais 

parâmetros geométricos e de material envolvidos no estudo das juntas.  

Segundo Her (1999)1, quanto mais fina for a camada adesiva, maior será a tensão 

cisalhante. Desta forma, a elevada concentração de tensões nas extremidades do overlap 

podem ser reduzidas a partir do acréscimo na espessura da colagem adesiva. A análise por 

elementos finitos implementada por Li et al (1999)3 mostra a distribuição da tensão de 

descascamento ao longo do overlap para diferentes espessuras de adesivo. Na região central 

do overlap, menores espessuras adesivas conduziram a maiores tensões. Segundo trabalho de 

Pandey (1999)5 sobre análise não linear por elementos finitos de juntas de cisalhamento, 

considerando a viscoplasticidade em adesivos, os picos de tensão verificados decrescem com 

o aumento da espessura da camada adesiva. Os valores de tensão descem significativamente 

para espessuras até 0,3 mm, tanto em análise elástica quanto na análise viscoplástica, e um 

aumento maior na espessura da camada adesiva conduz a uma redução insignificante na 

magnitude das tensões.  

Muitos autores reportam valores de espessuras típicas para as regiões de colagem, 

embora se saiba que esta escolha está intimamente ligada às propriedades do adesivo, por 

exemplo, viscosidade, molhabilidade e composição química geral. Segundo Pandey (1999)5, 

espessuras entre 0,05 e 0,6 mm são típicas para a maioria das colagens estruturais. Em seu 

trabalho de modelagem (MEF), Pandey utiliza como substrato um aço com módulo elástico 

E=211MPa e como adesivo o FM-37 (E=2210*10-6 MPa). Owens et al (2000)9, utiliza em seu 

trabalho a espessura de 0,5 mm, pelos mesmos motivos anteriores. Como substratos ele 

utilizou a liga de alumínio 6061-T6511 (σUlt=260MPa) e o compósito Extren 500 

poliéster/Vidro-E pultrusado (σUlt.longitudinal=137MPa). Os adesivos utilizados são epoxídicos 

(adesivo flexível EP21LV - σUlt=45MPa, εf=0.5% e adesivo rígido EP45HT - σUlt=100MPa,  

εf=0.2%  ). De acordo com Chai apud Vaidya (2006)15, a espessura ótima estaria em torno de 

0.25mm. São utilizados substratos de compósitos(carbono/epóxi – E11=50000MPa) e adesivos 

epoxídicos, inclusive reforçados (E=3400MPa). O valor supracitado é citado ainda por 
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Bezemer apud Vaidya (2006)15 como a espessura ótima de colagem para testes estáticos ou de 

média velocidade para adesivos quebradiços. Alguns autores16 entretanto afirmam que, dentro 

de limites razoáveis, a espessura da camada adesiva não influencia significativamente a 

resistência da junta. Características mais importantes como uma espessura uniforme ao longo 

do overlap e ausência de bolhas e vazios devem ser priorizadas. 

Diferentes razões entre as espessuras dos substratos (superior e inferior) formadores da 

junta também influenciam a magnitude verificada para as tensões cisalhante e de 

descascamento e suas distribuições. De acordo com Ishii et al (1999)6, em estudo sobre a 

tensão de fadiga de juntas adesivas, uma condição de cisalhamento puro pode ser obtida a 

partir da utilização de um substrato espesso. Segundo Pandey (1999)5, conforme a espessura 

do substrato superior aumenta, o pico de tensão cisalhante decresce; portanto, com o aumento 

da espessura do substrato, a concentração de tensão cisalhante nas extremidades do overlap é 

reduzida. Pode-se dizer que chapas mais espessas tendem a promover uma maior 

uniformidade da distribuição de tensões. Além disso, com um aumento na espessura do 

adesivo, aumenta-se a flexibilidade da junta. Her (1999)1 em seus trabalhos apresenta a 

variação das tensões cisalhantes nas duas extremidades livres da camada adesiva vs. a razão 

entre as espessuras dos substratos superior e inferior. Verificou-se que as máximas tensões 

cisalhantes ocorrem na extremidade livre da camada adesiva que está próxima do lado do 

aderente menos espesso. 

Quanto ao módulo elástico do adesivo, segundo Li et al (1999)3, um adesivo mais 

rígido (maior módulo elástico) irá conduzir a tensões de descascamento mais elevadas. 

Entretanto, embora as máximas tensões de cisalhamento e descascamento não sejam 

fortemente sensíveis ao módulo elástico do adesivo, um adesivo sensivelmente mais rígido 

produzirá deformações consideravelmente menores ao longo da camada adesiva. Por outro 

lado, em seus trabalhos, Her (1999)1 mostra que as tensões cisalhantes nas juntas variam com 

o módulo de cisalhamento do adesivo de forma que, conforme o módulo cisalhante aumenta, 

aumentam também as tensões de cisalhamento.  

Assim como o módulo elástico do adesivo, o módulo elástico dos substratos também 

pode vir a influenciar a distribuição de tensões na junta. Segundo Her (1999)1, quando o 

processo de confecção da junta é utilizado para colar adesivamente dois substratos diferentes, 

as tensões de cisalhamento variam de acordo com a razão entre os Módulos de Young dos 

dois substratos envolvidos. Pode-se constatar que as máximas tensões de cisalhamento 

ocorrem na extremidade livre da região de colagem próxima ao substrato com maior módulo. 

Alguns autores16 reportam que adesivos rígidos apresentam melhor desempenho em 
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cisalhamento enquanto adesivos mais flexíveis tendem a apresentam melhor comportamento 

em descascamento. Embora um adesivo tipicamente resistente esteja muitas vezes associado à 

obtenção de uma junta também resistente, é importante ressaltar que adesivos que permitem 

maiores elongações com baixa tensão de tração podem vir a produzir juntas 

significativamente resistentes em aplicações onde a distribuição de tensões seja não-uniforme. 

Por fim, quando mais rígido o aderente em relação ao adesivo, mais uniforme será a 

distribuição de tensão na junta e maior será a resistência da junta. 

Outra variável constantemente estudada por vários autores é o overlap. Segundo 

Pandey (1999)5, os picos de tensão, tanto de descascamento quanto cisalhante, tendem a 

decrescer com o aumento do comprimento do overlap. Além disso, tanto para uma análise 

linear elástica quanto elastoplástica, as máximas tensões de descascamento das extremidades 

do overlap diminuem e a região central da junta livre de tensões de descascamento aumenta 

com o aumento do comprimento do overlap. Por fim, quanto maior este último, mais próximo 

das extremidades da região de colagem encontram-se os picos máximos de tensão.  

Uma das poucas referências na área sobre a influência de parâmetros geométricos 

como largura de junta e comprimento de overlap de área colada é dada por Landrock (1985)21 

- Figura 4.  

 

Figura 4 - Efeito do comprimento do overlap e largura de junta de uma junta 
típica.(LANDROCK, 1985). 21 

 

Segundo o autor, para um comprimento constante de overlap, a força na ruptura 

cresceria linearmente com a largura da junta. Por outro lado, para juntas com largura 

constante, a força na ruptura tenderia a crescer não linearmente com o comprimento, 

reduzindo-se gradativamente a tensão na junta até um valor nulo, como mostra a figura a 

seguir - Figura 5. 
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Figura 5 - Análise da tensão na ruptura para largura constante da junta colada. 

 

Segundo esta análise, chegaria um momento em que, mesmo apresentando uma área 

colada de grandes dimensões, a junta colada apresentaria uma tensão nula, o que não é 

verdade. Outra questão que merece destaque refere-se aos pontos demarcados na figura a 

seguir no gráfico de Landrock. De forma incorreta, juntas de mesmas dimensões (1cm x 1cm) 

apresentam forças na ruptura diferentes, o que é incoerente.  

 

 

Figura 6 - Análise de juntas de dimensões 1cm x 1cm segundo Landrock. 

 

 Segundo os resultados de Landrock, não haveria um fator de segurança único capaz de 

garantir uma operação segura para toda área colada, independente das variações em 

comprimento ou largura, visto que uma interseção com a curva de variação de força na 

ruptura com comprimento seria inevitável.  
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2.4 ESPECIFICIDADES – PONTOS SINGULARES, CONCENTRAÇÃO DE 

TENSÃO E FRATURA 

 

A fratura de uma junta adesiva depende tanto do ponto de início de propagação de 

trinca quanto do trajeto de sua propagação e pode ser classificada como (a) fratura adesiva, 

entre adesivo e substrato, na qual a trinca se inicia e se propaga na interface, (b) fratura 

coesiva, no adesivo, na qual a trinca se inicia e se propaga na própria camada adesiva e (c) 

fratura inicial nas extremidades da junta (pontos singulares de concentração de tensões) por 

conta da existência de tensões de descascamento e propagação da trinca ao longo do substrato, 

causando fratura interlaminar do mesmo - Figura 7.  

 

 

 

Figura 7 - Tipos de falha.34 

 

Li et al apud Vaidya (2006)15 propõe que a fratura (coesiva), iniciada nas quinas, se 

propagaria na fina camada adesiva na região próxima à interface adesivo-substrato e que, 

finalmente, as fraturas advindas das duas extremidades propagar-se-iam diagonalmente 

através da espessura da camada de adesivo, unindo-se na porção mediana do overlap para 

concluir o processo de falha da junta. 

Um dos aspectos mais importantes relacionados às juntas de cisalhamento refere-se à 

concentração de tensão nas regiões próximas às extremidades do overlap. É comprovado na 

literatura existente que os elevados níveis de tensões cisalhantes e de descascamento 

próximos às extremidades da região de colagem são responsáveis pelos processos de fratura 

de juntas coladas e que, por isso, o processo de fratura coesiva tenderá a ocorrer 

preferencialmente nas quinas da região de colagem, nos pontos mais críticos, A e B, 

apresentados na Figura 8 1,3.  
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Figura 8 - Pontos críticos – visão bidimensional 

  

Vale ressaltar, entretanto, que a maioria dos modelos adota a elasticidade linear, 

segundo a qual tensões infinitas ocorreriam nas extremidades das juntas. Na prática, sabe-se 

que tal fenômeno não ocorre, fazendo com que os resultados obtidos via modelagem sejam 

superestimados. 

Resultados da MEF de mostram que as máximas tensões cisalhantes e de 

descascamento ocorrem a uma pequena distância a partir do final da região de colagem em 

direção à porção central da junta colada1,2,3, com uma distribuição similar à apresentada 

esquematicamente na Figura 9 . A partir de um modelo elástico elaborado é possível verificar 

que exatamente nas extremidades livres a tensão deve atingir valores nulos2.  

 

 

Figura 9 - Tensões em juntas de cisalhamento supondo-se um comportamento elástico 
linear. 

 

Substrato Superior 

 
Substrato Inferior 

B 

A 

Camada de 
Adesivo 

Sentido de solicitação  
da junta 

Sentido de solicitação  
da junta 
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Uma descrição completa do estado de tensões na configuração geométrica das juntas 

de cisalhamento não é, portanto, uma situação simples, visto que existem vários locais onde 

elevados gradientes de tensão são verificados, além de contornos onde singularidades 

matemáticas são esperadas, como mostra a Figura 10. 

 

                          

Figura 10 - Contornos críticos na região do overlap (BOGDANOVICH et al, 1999)4. 

 
(i) Contorno AB, que pertence à interface do substrato inferior e o adesivo; 

(ii) Contorno C’D’, que pertence à interface entre o aderente superior e o adesivo; 

(iii) Contornos BC, CD e DA, que pertencem à interface entre o substrato inferior e o adesivo 

e simultaneamente à respectiva extremidade livre (direita); 

(iv) Contornos A’B’, B’C’,e D’A’, que pertencem à interface entre o substrato superior e o 

adesivo e simultaneamente à respectiva extremidade livre (esquerda)4; 

Na necessidade de reduzir esta concentração de tensão, Sato et al (2000)14 sugere, por 

exemplo, mudanças na configuração dos substratos. Juntas cujos substratos apresentem certa 

angulação na região do overlap (tapering) são úteis para redução destas tensões para 

carregamentos estáticos.  

Chai apud Vaidya (2006)15 investigou o efeito da espessura do adesivo no 

comportamento de fratura em juntas adesivas carregadas. A partir deste estudo, foi possível 

concluir que a energia de fratura torna-se estabilizada para espessuras de colagem inferiores a 

0,03 mm ou superiores a 0,5mm, enquanto a energia máxima de fratura foi observada a 

espessuras de 0,22mm. Segundo Taib et al (2006)18, os fatores que estão de fato associados à 

propagação da trinca em aplicações reais são a espessura da camada adesiva, umidade e 

presença de filete nas extremidades do overlap. Foi possível concluir, segundo o autor, que a 

carga máxima e o máximo deslocamento na junta decrescem significativamente com o 

aumento da espessura da camada adesiva. A seguinte explicação é dada: uma fina camada 

adesiva estará mais suscetível a um estado plano de tensões do que a um estado plano de 
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deformações. O aumento da camada adesiva aumenta a propensão a um estado plano de 

deformações e, como se sabe da literatura, o estado plano de deformações favorece a 

fragilidade (brittleness) do material, favorecendo, conseqüentemente, a propagação de trinca.  

 

2.5. SUGESTÃO DE NORMA SIMPLIFICADA PARA O DIMENSIONAMENTO 

DE JUNTAS COLADAS. 

 

Visando criar procedimentos para o efetivo uso de juntas coladas em projetos de 

engenharia, a seguinte proposta de norma simplificada para juntas coladas foi feita pelo 

Laboratório de Mecânica Teórica e Aplicada da UFF (LMTA/UFF). 

 

2.5.1. Definições Preliminares 

 

A proposta de norma simplificada se baseia no fato de que, nos testes experimentais 

conhecidos realizados em juntas coladas (juntas de topo e juntas de cisalhamento), embora 

haja uma distribuição complexa de tensões, é razoável se considerar que haverá ruptura 

quando:  

c
t

t s
A
Fs <=   , para juntas de topo                                                             (1)                       

      c
c

c t
A
Ft <=      , para juntas de cisalhamento                                                        (2)                       

onde 

tF , cF  são, respectivamente as forças aplicadas na junta de topo e na junta de cisalhamento e 

tA , cA são, respectivamente as áreas coladas na junta de topo e na junta de cisalhamento 

Apesar de haver uma variação da resistência com a área, a dispersão dos resultados é 

tão grande que é razoável usar um valor médio para sc e ct , a partir de corpos de provas 

padronizados, bastando usar um fator de segurança h a ser determinado. Os valores de cs  e 

ct dependem da liga metálica, do adesivo, do acabamento superficial e da espessura.  

 

2.5.2 Cálculo aproximado de tensões em juntas complexas 

 

Para o cálculo aproximado de tensões em juntas complexas foi proposto um 

procedimento análogo ao que é feito para o dimensionamento de juntas soldadas. Neste 
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procedimento simplificado são consideraremos dois tipos de situações. Os valores da 

componentes s e t  calculados são, obviamente, super-dimensionados (havendo, portento 

um erro à favor da segurança).  

  

2.5.2.1. Situação 1  

 

 

V = Esforço cortante 

A = Área submetida ao cisalhamento (hachurada) 

τ´ = Componente da tensão cisalhante associada ao esforço 

cortante 

τ´ = Componente da tensão cisalhante associada ao 

momento torsor.  

M = Momento torsor 

J = Momento de inércia polar  

r = Raio de torção 

Figura 11 - Junta do tipo 1. 

 

2.5.2.2. Situação 2 

  

 

 

V = Esforço cortante 

A = Área submetida ao cisalhamento (hachurada) 

τ = Tensão de cisalhamento associada ao esforço cortante 

σ = Tensão normal associada ao momento fletor 

M = Momento fletor 

I = Momento de inércia da área   

d = Altura da área A 

Figura 12 - Junta do tipo 2. 
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2.5.3. Critério geral de resistência para juntas 

 

No caso mais complexo, temos duas componentes atuando na junta (normal s e 

cisalhante t ).  Aparentemente existe uma relação entre cs  e ct . A idéia é definir uma 

tensão equivalente eqs  e um critério do tipo: 

 

                               eqs  =  { }2 2 2m ax ( ) ( )s h t j+ <                                                 (3) 

 

para uma junta com estado misto de tensões, onde h  e j são constantes.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Os corpos de prova de cisalhamento foram preparados a partir do aço ASTM A36. 

Logo após a usinagem, as chapas receberam uma camada de óleo STARRETT, Microleo – 

M1, a fim de evitar a oxidação.  

Foram realizados 2 lotes de colagem, cada um com 6 corpos de prova para cada grupo de 

trabalho. 

No processo de colagem foi utilizado o adesivo ARC 858 (Fornecedor Macseal 

Chesterton) fornecido pela PETROBRAS SA. A proporção peso resina/peso endurecedor foi 

4/1. Os dados técnicos fornecidos pelo fabricante referentes a este adesivo se encontram na 

tabela a seguir –Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Dados do adesivo ARC 858 (fabricante) 

Propriedade Norma base para determinação Valores 

Densidade do Curado ---------- 1,6g/cc 

Resistência à Compressão ASTM D 695 910 kg/cm2 

Resistência à Flexão ASTM D 790 620 kg/cm2 

Módulo de Flexão ASTM D 790 6,9*104 kg/cm2 

Resistência à Tração ASTM D 638 430 kg/cm2 

Dureza Hockwell  ASTM D 785 R105 

 

 Trata-se de um adesivo estrutural, amplamente utilizado na indústria de transporte de 

petróleo e seus derivados.  

 

3.1.1 Dimensões dos corpos de prova 

 

O corpo de prova base para este trabalho foi corpo de prova para confecção de juntas 

de cisalhamento, confeccionado segundo as técnicas e dimensões previstas na norma ASTM 

1002-72, como mostra a Figura 13 - Junta de cisalhamento* a seguir. 
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Figura 13 - Junta de cisalhamento*1 

 

A partir das dimensões padrão de corpo de prova (identificados a partir de agora como 

grupo 3), foram determinadas as variações de comprimento (L) e largura (w) da área colada, 

resultando em outros 8 grupos, de acordo com os esquemas a seguir 

 

                                                 
*1 Dimensões em milímetros. 
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Figura 14 - Juntas - largura constante 

 

Figura 15 - Juntas - comprimento constante 

 

w6=2w 
A6=2A 

Comprimento Constante = L (padrão) 

w7=1,5w 
A7=1,5A 

w3=w 
A3=A 

w8=0,75w 
A8=0,75A 

w9=0,5w 
A9=0,5A 

- 25% de w 

- 50% de w + 100% de w 

+ 50% de w 

Padrão 
ASTM 

L1=2L 
A1=2A L2=1,5L 

A2=1,5A L3=L 
A3=A L4=0,75L 

A4=0,75A 
L5=0,5L 
A5=0,5A 

Largura constante = w (padrão) 

- 25% de L 

- 50% de L 

Padrão 
ASTM 

+ 100% de L 

+ 50% de L 
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Os valores de comprimento e largura e a área resultante da combinação destes para 

cada grupo analisados (Figura 14 e Figura 15) são apresentados na  

2. 

 
Tabela 2 - Definição dos grupos de trabalho 

Grupo Comprimento Largura Área 

1 2L W 2A 

2 1,5L W 1,5A 

3 (Padrão ASTM) L W A 

4 0,75L W 0,75A 

Análise da Influência 

da variação do 

comprimento da 

região colada 
5 0,5L W 0,5A 

6 L 2w 2A 

7 L 1,5w 1,5A 

8 L 0,75w 0,75A 

Análise da Influência 

da variação da largura 

da região colada 
9 L 0,5w 0,5A 

 

A partir dos valores propostos na norma ASTM 1002-72 e de acordo com as relações 

adotadas para a largura e comprimento das áreas coladas, definem-se a seguir as dimensões 

teóricas das chapas utilizadas para análise dos grupos - Figura 16 e Tabela 3. 

                        

Tabela 3 –Áreas Teóricas - Comprimento e Largura 

grupo 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Área 

(mm2) 

1 25,0 25,0 625,0 
2 18,8 25,0 470,0 

3 (Padrão ASTM) 12,5 25,0 312,5 
4 9,4 25,0 235,0 

Análise da Influência 

da variação do 

comprimento 

da região colada 
5 6,3 25,0 157,5 
6 12,5 50,0 625,0 
7 12,5 37,5 468,8 
8 12,5 19,0 237,5 

Análise da Influência da 

variação da largura da região 

colada 
9 12,5 12,5 156,3 
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Figura 16 - Dimensões teóricas dos corpos de prova 

 

Vale ressaltar neste momento que a chamada distância de overlength, correspondente à 

distância desde o final da região colada até o início da área de fixação do corpo de prova na 

garra de ensaio mecânico, foi sempre mantida constante, visto que ensaios preliminares 

mostraram que diferentes comprimentos de overlength conduzem a diferentes resultados de 

resistência para juntas apresentando a mesma área colada (área padrão ASTM 1002-72). A 

figura a seguir ilustra a região de overlength com o valor de 63.5mm padronizado pela norma 

ASTM 1002-72 e utilizado como padrão nas juntas confeccionadas neste trabalho.  

 

 

Figura 17 - Overlength (ASTM 1002 – 72). 
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Nos ensaios preliminares mencionados no parágrafo anterior foram utilizados valores 

de overlength maiores e menores que aqueles previstos pela norma, como mostra a figura a 

seguir. 

 

 

Figura 18 - Estudo de overlength de juntas coladas de cisalhamento. 

 

3.2 TRATAMENTO SUPERFICIAL 

 

Várias questões de caráter prático são negligenciadas durante a análise e 

principalmente durante a simulação computacional da resistência mecânica de juntas de 

cisalhamento coladas. Dentre eles, mencionamos os ataques mecânico e químico dos 

substratos metálicos, relacionados à promoção das macro ou microrugosidades; alinhamento e 

posicionamento dos substratos metálicos durante a colagem, garantindo o alinhamento das 

tensões cisalhantes durante os ensaios mecânicos; a natureza do adesivo, que terá influência 

direta no processo adotado para confecção da junta e na propriedade final da junta; a 

molhabilidade verificada da superfície tratada do substrato  dentre outros.  

Grande parte dos fatores supracitados estará intimamente ligada aos processos de 

adesão e aderência das juntas. As teorias da interligação mecânica propõem o mecanismo de 

adesão através da penetração do adesivo nas irregularidades superficiais, promovendo, dessa 

maneira, o ancoramento entre os substratos. Logo, o ancoramento depende tanto da 

preparação da superfície quanto das características do adesivo a ser usado.  

Para se estimar a eficiência do processo de adesão, e consequentemente a eficiência da 

aderência, utiliza-se normalmente o conceito de molhabilidade, ou seja, capacidade do 

adesivo líquido de molhar o substrato. Essa capacidade do adesivo em molhar uma superfície, 

é quantificada através da deposição de uma gota deste adesivo sobre a superfície e em seguida 

determinar o ângulo de contato (cosθ). O ângulo de contato depende das tensões superficiais 

do adesivo e do substrato, da rugosidade e da viscosidade do adesivo. Portanto, a aplicação 
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destes conceitos na tecnologia de adesivos está diretamente ligada ao início da preparação da 

junta. É fundamental para se obter um bom processo de adesão, que o adesivo molhe 

completamente o substrato. Para isso deve-se obter o valor do ângulo de contato (cosθ) o mais 

próximo possível de zero - Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Ilustração do ângulo de contato para uma gota molhante sobre uma superfície sólida.*2 

 

Considere-se o caso de uma gota de fluido em contato com um sólido e num meio de 

vapor, ilustrado na Figura 19. A linha pela qual as três fases se encontram, que na verdade 

forma um círculo, é denominada “linha de contato”.36 As tensões superficiais resultantes das 

interações entre os três meios (sólido, líquido e vapor), representadas por σ
lv
, σ

sl
, σ

sv
, para as 

interfaces líquido-vapor, sólido-líquido e sólido-vapor, respectivamente, são as responsáveis 

pelas forças superficiais, que agem tangencialmente na interface. O ângulo de contato θ é 

determinado a partir de um balanço de forças devido as tensões superficiais ao longo da linha 

de contato. 

Se o volume da gota é fixo, ou seja, se não ocorre vaporização nem condensação, 

então, então o aumento do ângulo de contato θ representa uma diminuição da área de interface 

sólido-líquido. Por outro lado, uma diminuição deste ângulo representa um espalhamento do 

líquido, aumentando a área da interface entre sólido-líquido. No limite, quando 0→θ o líquido 

forma um filme fino, que se espalha por toda a superfície.  

Retornando a Figura 19, um balanço de forças na direção horizontal deve ser igual a 

zero para uma gota em equilíbrio estático, assim:  

 

θσσσ coslvslsv +=                                                          (4) 

                                                 
*2 Fabiano G. Wolf; Luis O.E. dos Santos; Paulo C. Philippi - Formation and dynamics of the liquid-vapor interface 
simulated by the Lattice-Boltzmann method, Revista Brasileira do Ensino de Física, v. 28. n2. São Paulo, abr/jun 
2006.   
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conhecida como Fórmula de Neumann ou Equação de Young – Eq. (4) 

Segundo Kinloch apud Limaverde Filho (2006)24, para o desenvolvimento de juntas 

com alta aderência é necessário que: 

(i) O adesivo presente um ângulo de contato pequeno, ou seja, molhe a superfície do 

substrato. 

(ii) durante sua aplicação sobre o substrato, o adesivo tenha uma viscosidade 

relativamente baixa, para permitir seu espalhamento sobre toda a superfície do substrato. 

(iii) seja depositado a uma taxa e por um método que não permita o aprisionamento de 

bolhas de ar. 

(iv) Que as superfícies dos substratos estejam limpas e sem contaminação com óleo, 

graxa, óxidos, etc. 

A rugosidade responsável pelo mecanismo de adesão por ancoramento pode ser 

produzida, dentre outros processos, por tratamentos superficiais como a irradiação com laser, 

o jateamento com granalha de aço ou o lixamento manual, que promovem a 

macrorugosidades, ou por tratamento químico com soluções ácidas, que promovem a 

microrugosidades. Estudos feitos por Sampaio (1998)34 revelam que a utilização destes dois 

tipos de tratamentos em conjunto promove um controle maior da rugosidade associado a uma 

melhora nas propriedades de aderência do sistema. Outros tratamentos, tais como tratamentos 

eletrolíticos (Kalnins et al, 1997)26, a utilização de agentes de silanização (Critchlow et al, 

1997, 2000 27 ; Knox & Cowling, 2000 28) e mais recente tratamentos com Laser, revelam as 

vantagens de utilização deste método, como juntas com excelente durabilidade, sem risco de 

contaminação ambiental e pequeno tempo de pré-tratamento (Lawrence & Li, 2000 29 ; Broad 

et al, 1999 30). 

Como propõe Limaverde Filho (2006)24,35, embora as juntas de cisalhamento venham 

sendo estudadas há muito tempo, ainda é recente o estudo do comportamento mecânico das 

juntas metálicas coladas com os adesivos estruturais de alta viscosidade. Esses adesivos, 

apesar de facilitarem a aplicação em campo, principalmente nas áreas de transporte de 

petróleo e seus derivados, não possuem a característica de molhabilidade. O espalhamento 

uniforme e a penetração do adesivo nas irregularidades da superfície do substrato são 

conseguidas através da aplicação de força pelo operador.  

Trabalhos recentes de Limaverde Filho et al (2006)24,35 utilizando adesivo do tipo 

massa, propuseram a comparação entre as propriedades finais de juntas produzidas a partir de 

substratos metálicos (aço A36) jateados com granalha de aço (G25 – maior granulometria ou 
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G40 – granulometria mais fina) e juntas produzidas a partir de substratos irradiados com laser. 

Os resultados obtidos mostraram que os maiores valores verificados de tensão de 

cisalhamento máxima foram obtidos para as juntas confeccionadas a partir dos substratos com 

maiores valores dos parâmetros de Ra (rugosidade média) e Rt (pico máximo do perfil de 

rugosidade), ou seja, para as superfícies jateadas com granalha G25 e atacadas quimicamente.  

 

3.2.1 Ataque mecânico 

 

Antes de serem submetidas ao ataque mecânico, o filme de óleo protetor das chapas 

foi retirado com auxílio de papel toalha.  

As chapas foram jateadas na região de colagem com granalha de aço G25, tipo de 

granalha angular capaz de fornecer elevados níveis de rugosidade (Limaverde Filho, 2006)24, 

compatíveis com as exigências do adesivo utilizado. O jateamento foi feito na Empresa Areia 

Branca – Nova Friburgo / RJ. 

O controle de rugosidade foi realizado segundo o procedimento do Laboratório de 

Adesão e Aderência, a partir da avaliação do parâmetro Rt, segundo as técnicas e 

considerações previstas na norma ISSO 4288:1996 (E), utilizando-se o Rugosímetro 

Tridimensional TalyScan – Taylor Hobson - Figura 20. 

 

 

 

Figura 20 - Rugosímetro tridimensional 
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3.2.2 Ataque químico 

  

Após o tratamento mecânico, as chapas metálicas foram submetidas a ataque químico 

em Solução Ácida Nítrico-fosfórico no Laboratório de Adesão e Aderência, conforme ASTM 

D 2651-01 (aço carbono), por 5 minutos. Em seguida, as chapas foram lavadas em água 

destilada (pH=7) e posteriormente em acetona, de forma a minimizar o efeito negativo da 

umidade das superfícies no procedimento de colagem adesiva. 

Após o ataque químico, as superfícies foram submetidas a novo controle de qualidade 

do perfil de rugosidade, a fim de verificar se os níveis de rugosidade se encontravam dentro 

do intervalo exigido pelas normas adotadas. 

 

3.3 COLAGEM 

 

Para que as juntas coladas satisfaçam os padrões de qualidade da norma ASTM, é 

necessário o desenvolvimento de moldes e dispositivos de colagem. Estes devem garantir uma 

espessura constante do adesivo na área de colagem e o alinhamento das partes coladas - 

Figura 21 .  

No caso do modelo de dispositivo desenvolvido pelo LAA obteve-se o seguinte padrão 

de controle de espessura: 

 
 
 
 colagem 
 
 
 
                           Lâmina do cp                            Batente 

 
 
 
 
 
 

• Espessura Máxima = Batente Máximo – Lâmina Mínimo = 2,11 – 1,61 = 0,50 mm  
 

• Espessura Mínima = Batente Mínimo – Lâmina Máximo = 2,09 – 1,63 = 0,46 mm 
 

• A espessura máxima é 8,7% maior que a espessura mínima. 
 

1,62 ± 0,01 mm 

[ 1,61 ; 1,63 ] mm 
2,10 ± 0,01 mm 

[ 2,09 ; 2,11 ] mm

batente
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• Se for necessário medir a junta colada para controle de qualidade, a altura total deve se 

enquadrar no intervalo a seguir: 
 

• Altura Máxima = Lâmina Máximo + Espessura Máxima + Lâmina Máximo 
  =  1,63 + 0,50 + 1,63 =  3,76 mm 

 
• Altura Mínima = Lâmina Mínimo + Espessura Mínima + Lâmina Mínimo 

=  1,61 + 0,46 + 1,61 =  3,68 mm 
 

• A altura máxima é 2,2% maior que a altura mínima. 
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Figura 21 - Modelo do dispositivo de colagem - etapas de colagem 
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Todo o procedimento de colagem foi realizado em ambiente com temperatura e 

umidade relativa do ar controladas (250C e UR 50 %). 

O dispositivo de colagem utilizado e confeccionado especificamente para o 

procedimento recebeu uma fina camada de cera, de forma a facilitar a retirada posterior de 

adesivo que viesse a aderir na superfície do dispositivo por conta do excesso de cola durante o 

processo de colagem - Figura 21.   

O adesivo foi aplicado nas duas áreas de colagem com auxílio de espátula. A colagem 

no dispositivo foi efetuada de forma a molhar ambas as superfícies, primeiramente 

posicionando o CP da parte inferior e fazendo o encaixe da junta cuidadosamente com o CP 

superior. 

A espátula foi utilizada também na retirada do excesso de adesivo, procurando 

promover um filete de 450 graus na extremidade de colagem do plano das chapas. Em 

seguida, contra pesos foram adicionados em suas posições no dispositivo, de forma a 

pressionar a camada de cola, conduzindo-a à espessura de projeto prevista (0,4 mm). 

Em seguida, procedeu-se com o acondicionamento em estufa a 400C durante 24hs. 

 

3.4 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

 Os ensaios mecânicos de cisalhamento das juntas coladas foram realizados em uma 

Máquina Universal Shimadzu ( Shimadzu do Brasil Comércio Ltda – Divisão Analítica)  

modelo Autograph AG-IS MO - Figura 22 -, com capacidade de 100KN, segundo a norma 

ASTM D 3163. 

 

                                  Figura 22 - Máquina de ensaios mecânicos - Shimadzu 

 

 



 

43
3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

3.5.1 Tratamento dos dados experimentais 

 

Os dados obtidos a partir do ensaio de cisalhamento das juntas coladas foram 

processados levando-se em consideração os seguintes aspectos: 

 

(i) Perfil do gráfico tensão-deformação ou, equivalentemente, da curva força-

deslocamento obtida nos ensaios mecânicos de cisalhamento: segundo este critério, foram 

excluídos todos os ensaios cujo perfil da curva em questão diferiu significativamente daquele 

previsto na literatura vigente sobre o assunto, como mostra a curva abaixo.  
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Figura 23 - Exemplo de curva força vs. deslocamento. 

 
 Regiões não coladas, defeitos pontuais ou mesmo escorregamento das garras durante o 

ensaio mecânico são eventos que conduzem a valores de resultados que não representam o 

estado real de resistência da junta colada sob estudo. Estes resultados devem ser, desta forma, 

excluídos durante o processamento dos dados. 

 
(ii) Média e desvio-padrão das variáveis analisadas (força e tensão na ruptura): Foram 

analisados a média e o desvio-padrão referentes às medidas de cada um dos grupos. Os corpos 

de prova que apresentaram resultados significativamente afastados dos valores médios foram 

eliminados. Para cada um dos grupos, procurou-se manter os desvios-padrão na ordem de até 

10-20% do valor da média correspondente ao grupo em questão; 
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(iii) Critérios Estatísticos: Após a filtragem inicial dos dados pelos fatores anteriores, 

adotou-se um valor para o fator de multiplicação k da incerteza expandida, de forma a 

estipular limites de tolerância de acordo com a confiabilidade requerida. Supondo-se a 

normalidade da distribuição estatística (verificada neste trabalho por métodos apresentados a 

seguir) com média e desvio-padrão desconhecidos, os referidos limites de tolerância serão 

definidos como 

                                                                                ksx ±                                                                           (5) 

 

onde x e s são, respectivamente a media e o desvio-padrão da distribuição. A constante k, 

neste caso, é a responsável por determinar um equilíbrio entre os erros tipo I, ou seja, o risco 

de um ponto experimental correto não pertencer ao intervalo de tolerância adotado, e erros 

tipo II, ou seja, o risco de um ponto pertencer ao intervalo de tolerância mesmo tendo um 

valor que denote falha no experimento)23.  

Como mostra a literatura23,31, para distribuições normais e nível de confiabilidade de 

95%, deve-se adotar um valor de k igual a 1,96.  

O ideal é que após a filtragem dos dados pelos métodos anteriores, os valores 

considerados válidos das juntas analisadas sejam superiores ao número de corpos de prova 

exigidos na normalização ASTM utilizada na realização dos ensaios. Comumente utilizam-se 

6 corpos de prova. De acordo com a ASTM 1002, um mínimo de 30 corpos de prova deve ser 

ensaiado, a menos que seja efetuado um tratamento estatístico dos dados obtidos, como é o 

caso deste trabalho. 

 

3.5.2 Processamento dos dados 

 

Após a filtragem inicial dos dados, os seguintes passos foram seguidos para 

determinação do perfil estatístico dos dados experimentais obtidos. 

 

3.5.2.1. Determinação dos valores de Curtose (Standardized Kurtosis) e Assimetria 

(Standardized Skewness) da distribuição estatística. 

 

Uma tarefa fundamental em muitas análises estatísticas é a caracterização da 

localização e variabilidade dos dados analisados. Neste momento, torna-se, portanto, 

necessária a análise de curtose a assimetria da distribuição.  
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Determinação da assimetria (Skewness), como o próprio nome indica, consiste em uma 

avaliação do grau de assimetria da distribuição dos dados. Uma distribuição estatística é dita 

simétrica se seus dados distribuem-se simetricamente ao redor do valor médio (caudas iguais 

a direita e esquerda) - Figura 25. 

Análise da Curtose (Kurtosis) consiste em verificar se uma dada distribuição de dados 

apresenta-se com picos mais ou menos pronunciados do que o que seria esperado para uma 

distribuição normal associada aos dados. Assim, dados distribuídos que apresentem elevado 

valor de curtose tendem a se concentrar próximos ao valor médio, acentuando-se o “pico” da 

distribuição (sharp peak). Valores de curtose menores estarão associados a distribuições com 

menores picos em torno da média (flat peak).  

 

 
                                                                     x 

Figura 24 - Gráfico representativo do grau de afiação dos picos.*3 

 

Para uma distribuição normal, tem-se um valor de assimetria igual a zero. Qualquer 

distribuição estatística que apresente um comportamento simétrico apresentará, portanto, um 

valor de assimetria próximo de zero. Valores negativos de assimetria indicam que a 

distribuição de dados tem sua simetria deslocada para a esquerda (cauda esquerda maior que 

cauda direita) enquanto valores positivos indicam um deslocamento de simetria para a direita 

(cauda direita maior que cauda esquerda).  

 

                                                 
*3 Fonte: http://www2.ufpa.br/dicas/biome/bionor.htm  

P(x) 
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Figura 25 - Gráfico representativo da análise de assimetria. *4 

 

 O valor de curtose para uma distribuição normal padrão é zero. Valores positivos de 

curtose indicam uma distribuição com pico pronunciado enquanto um valor negativo de 

curtose indica uma distribuição com caudas mais pronunciadas e menos concentrada ao redor 

da média.  

A partir das considerações anteriores, se todos os resultados apresentarem os valores 

dos parâmetros analisados padronizados (relacionando-se, portanto, a uma distribuição 

normal, padrão) dentro do intervalo de -2 a 2, podemos afirmar com segurança que se trata de 

uma amostra retirada de uma população que apresenta distribuição normal de 

probabilidade para todos os parâmetros analisados. 

 

3.5.2.2. Determinação dos intervalos de confiança das amostras 

 

Para ensaios com número de corpos de prova relativamente pequeno e que 

representem amostras extraídas de populações com distribuição estatística normal, devem ser 

determinados os intervalos de confiabilidade adotando-se a distribuição do tipo t-Student. 

Para tato, foi utilizado um software estatístico.  

 

3.5.2.3. Comparação estatística entre os resultados para os diversos grupos 

 

De forma a verificar se os grupos apresentaram resultados em média 

significativamente distintos uns dos outros do ponto de vista estatístico, utilizou-se a 

comparação dos resultados segundo o método de Student-Newman-Keuls a 95,0% de 

confiabilidade. Deve-se verificar, na utilização do método, se a ordem de grandeza das 

                                                 
*4 Fonte: http://www2.ufpa.br/dicas/biome/bionor.htm 

 

(cauda) (cauda) 
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variâncias de todos os resultados comparados é comparável. Para tato, foi utilizado um 

software estatístico.  

 

3.5.2.4. Análise via Planejamento e Otimização de Experimentos 

 

Muitos estudos experimentais são realizados sem planejamento estatístico, o que 

ocasiona muito trabalho e poucas respostas conclusivas para o pesquisador. O estudo 

estatístico possibilita ao pesquisador organizar o experimento de forma a minimizar a 

quantidade de experimentos e maximizar a qualidade das respostas obtidas. 

Como primeiro passo a ser tomado, o pesquisador deve determinar quais são as 

variáveis (fatores) a serem controladas. Um segundo passo é definir claramente qual é o 

objetivo que se quer alcançar com o experimento, pois dependendo de cada objetivo se terá 

um planejamento diferente para cada experimento.  

No caso de nosso trabalho, o planejamento de experimentos será executado como uma 

ferramenta de tratamento dos dados obtidos. Assim, será possível analisar a influência de 

variações na geometria da área colada na resistência final das juntas a partir do processamento 

dos resultados, segundo a metodologia descrita a seguir, de alguns dos grupos de juntas 

confeccionadas neste trabalho (correspondentes ao formato proposto para o planejamento 

utilizado). 

O projeto de experimentos, segundo Neto (1996)22 e Montgomery (1994)23 baseia-se 

em um planejamento fatorial que requer a execução de experimentos para todas as possíveis 

combinações de variáveis em seus respectivos níveis. Entende-se por nível de uma variável 

um valor a ela atribuído. Os valores atribuídos aos níveis de uma variável/fator não precisam 

necessariamente valores numéricos. Por exemplo, dois tipos diferentes de tratamentos 

químicos podem representar dois níveis de uma variável. Entretanto, ressaltamos que 

planejamentos mais sofisticados muitas vezes restringem sua aplicação a matrizes em que os 

níveis das variáveis são representados apenas por valores numéricos. Nas análises a seguir 

adota-se um planejamento fatorial em que cada variável pode apresentar dois níveis, tal como 

descrito anteriormente.  

O planejamento fatorial 22 constitui uma ferramenta adequada quando as informações 

relacionadas a um dado sistema de interesse são escassas. Este planejamento permite analisar 

duas variáveis que afetam os resultados finais. Cada uma destas variáveis deve adquirir dois 

níveis: superior (+1) e inferior (-1). Os diferentes níveis das diferentes variáveis são cruzados 

em ensaios práticos e os resultados obtidos permitem direcionar qual é a combinação dos 
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níveis das variáveis analisadas capaz de gerar resultados satisfatórios. O número de 

experimentos necessários para que todos os níveis de todas as variáveis analisadas se cruzem 

será o número de níveis adotado para cada variável elevado ao número de variáveis 

selecionadas para análise. Como neste caso analisamos duas variáveis a dois níveis cada, 

temos 22 = 4 experimentos. Para cada experimento foram feitos 12 corpos de prova. A 

descrição dos níveis de cada fator utilizados em cada um dos experimentos é apresentada nas 

colunas 3 e 4 da Tabela 4. 

Quando se analisam fatores dentro de um planejamento experimental tem-se por 

objetivo verificar se os fatores selecionados influenciam as respostas esperadas e, em caso 

afirmativo, como isto se dá. O efeito isolado de uma variável sobre as respostas obtidas é 

chamado de efeito principal da variável. Entretanto, em alguns ensaios podemos perceber 

que a variação de um fator estará relacionada muitas vezes com a variação dos demais. Neste 

caso, as propriedades finais obtidas (respostas) decorrem da ação combinada dos fatores de 

entrada – 2, neste caso –, e não seriam obtidas a partir de uma ação isolada de cada um deles. 

Desta forma, os fatores devem ser analisados em conjunto e não isoladamente. Quando este 

fenômeno ocorre, verificamos a existência de um efeito de interação entre os diversos fatores 

analisados que determinarão as propriedades finais do produto.  

Se observarmos a  

Tabela 4, podemos, a partir dos dados ali contidos, representativos da forma geral do 

projeto proposto, calcular o efeito principal de um dado fator A, que é, por definição, a média 

do efeito, sobre a variável de resposta, da variação deste fator em cada um dos dois níveis do 

outro fator analisado (B), no caso de um planejamento 2 x 2. O cálculo do efeito principal 

para o fator B é feito de forma análoga.  

 

Tabela 4- Fatores e Ensaios - Planejamento 2x2 

Código do Ensaio 
Resultado 

do Ensaio
Fator A Fator B Interação AB 

1 y1 -1 -1 +1 

2 y2 +1 -1 -1 

3 y3 -1 +1 -1 

4 y4 +1 +1 +1 
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As colunas 1 e 2 codificam, respectivamente, o experimento realizado e seu respectivo 

resultado, correspondente à média dos 12 corpos de prova ensaiados. Os valores yi´s podem 

ser qualquer variável de saída sob análise, neste trabalho elas serão força e tensão na ruptura 

da junta colada. As colunas 3 e 4 apresentam os níveis que foram utilizados em cada um dos 

ensaios. É possível perceber que, do ensaio 1 ao 4, todas combinações possíveis de níveis dos 

fatores 1 e 2 são feitas.   

Para uma análise onde são feitas n replicatas, definem-se os efeitos principais A e B 

dos fatores em análise (Fator A e Fator B) da seguinte forma – eq. (6) e (7), 

respectivamente: 

[ ]13422
1 yyyy
n

A −−+=                                                 (6) 

 

[ ]12432
1 yyyy
n

B −−+=                                                 (7)  

 

O efeito de interação – Eq. (8) – pode ser definido como 

[ ]32142
1 yyyy
n

AB −−+=                                             (8)        

 

De forma a analisar a influência individual (efeitos principais) da largura e do 

comprimento da área colada (fatores de entrada) nas propriedades finais das juntas coladas, 

foi utilizada a metodologia estatística baseada na análise fatorial via planejamento de 

experimentos. Foram adotados 2 fatores a 2 níveis (Planejamento 2 x 2 ou  22), como 

apresentado na Tabela a seguir. 

Tabela 5 - Fatores de Entrada e Níveis 

Fatores Nível Baixo Nível Alto 
Comprimento L 2L 

Largura w 2w 
 

 As variáveis são, então, relacionadas a partir de seus níveis, tomados aos pares em 

todas as combinações possíveis, o que resulta em 4 combinações para análise. A Tabela a 

seguir ilustra a combinação dos fatores de entrada em seus níveis. 
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Tabela 6 - Matriz Planejamento de Experimentos 

Experimento Comprimento Largura 
grupo  

Correspondente 
 

1 L W grupo 3 
2 2L W grupo 1 
3 L 2w grupo 6 
4 2L 2w grupo 10 (Extra) 

 

A análise via planejamento de experimentos permitiu ainda a verificação do grau de 

interação entre as variáveis de entrada. Assim, verificou-se como largura e comprimento de 

área colada influenciam a força e tensão na ruptura quando variados simultaneamente. Para 

tanto, foi confeccionado um grupo extra, como apresentado anteriormente, em que tanto a 

largura quanto o comprimento da região colada eram o dobro do valor previsto por norma.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 FILTRAGEM DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

 

Após o processamento com base nos critérios estabelecidos em seções anteriores, a 

maior parte dos resultados referentes à força na ruptura e tensão na ruptura apresentou desvios 

inferiores a 20% em relação às suas médias. Manteve-se, ao mesmo tempo, um número de 

corpos de prova por grupo igual ou superior a 9, acima dos valores exigidos pelas normas 

utilizadas. Considerando cada grupo individualmente, verificou-se ainda que cada corpo de 

prova apresentou o resultado de força e tensão na ruptura dentro do intervalo previsto para 

uma confiabilidade de 99%.   
 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 
 

A Tabela 7 a seguir apresenta os resultados referentes à força e tensão na ruptura para 

os grupos analisados neste trabalho após as filtragens descritas na seção de metodologia.  

  Tabela 7 - Força e tensão na ruptura 

Grupo 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Área 

(mm2)

força na rupture 

(kN)*5 

tensão na ruptura 

(N/mm2) *6 

1 25,0 25,0 625,0 6,16 ± 1,03 (16,74%) 10,23 ± 2,00 (19,58%) 

2 18,8 25,0 470,0 5,45 ± 0,96 (17,58%) 12,08 ± 2,00 (16,53%) 

3* 12,5 25,0 312,5 3,70 ± 0,58 (15,75%) 12,57 ± 2,47 (19,68%) 

4 9,4 25,0 235,0 3,62 ± 0,40 (11,04%) 16,87 ± 2,92 (17,32%) 

Análise da 

Influência 

da variação do 

comprimento 

da região colada 5 6,3 25,0 157,5 2,97 ± 0,45 (14,99%) 21,70 ± 4,27 (19,67%) 

6 12,5 50,0 625,0 6,96 ± 0,86 (12,33%) 11,84 ± 1,78 (15,02%) 

7 12,5 37,5 468,8 6,43 ± 0,63 (9,79%) 14,68 ± 2,24 (15,25%) 

8 12,5 19,0 237,5 3,40 ± 0,44 (12,82%) 15,06 ± 2,24 (14,88%) 

Análise da 

Influência da 

variação da 

largura da 

região colada 
9 12,5 12,5 156,3 2,26 ± 0,25 (10,86%) 15,55 ± 1,72 (11,09%) 

* Corpo de prova padrão ASTM 
                                                 
*5 O valor percentual apresentado entre parênteses é denominado desvio-padrão relativo (RSD).   
  
*6 Análogo nota 5 para tensão na ruptura e, a saber, 1 N/mm2= 1 MPa. 
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É importante ressaltar que cada uma das juntas confeccionadas teve sua área colada 

medida para que, a partir deste valor, pudessem ser calculados, a partir dos resultados de força 

na ruptura, os resultados de tensão na ruptura das juntas. Os valores de tensão apresentados na 

tabela anterior são, portanto, para cada um dos grupos, uma média dos valores de tensão 

calculados com as áreas exatas de cada junta ensaiada.   

As figuras a seguir – Figura 26 e Figura 27 – ilustram os resultados da Tabela anterior, 

permitindo a comparação entre os grupos analisados.  

A Figura 26 mostra que, quanto menor a área colada, menor é a força na ruptura das 

juntas, tanto para variações de comprimento quanto para variações de largura.   

 
Figura 26 - Força na ruptura. 

 

 
Figura 27 - Tensão na ruptura. 
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É possível verificar, percorrendo-se as colunas de 1 a 5 da Figura 27, que uma redução 

da área colada por redução de comprimento das juntas conduziu a um aumento na tensão na 

ruptura dos materiais, principalmente para os 2 últimos grupos (grupos 4 e 5 – menores áreas 

obtidas por redução de comprimento). Por outro lado, a redução da área colada por redução da 

largura (grupos 6 a 9) parece não ter promovido variações tão pronunciadas. De qualquer 

forma, é importante verificar desde já que a tensão não é constante como prevê a relação linear 

entre a força e área a partir das dimensões normalizadas na ASTM.  

O gráfico a seguir - Figura 28 - mostra comparativamente, em um gráfico típico força 

vs. área, como a largura ou comprimento da área colada da junta afetou os resultados da força 

na ruptura. Vale relembrar neste momento que foram analisadas tanto áreas superiores ao 

valor previsto por norma (grupo 3 – ASTM 1002-72 – área=312,5mm2) quanto áreas 

inferiores a este valor. O valor da força na ruptura obtida para a junta confeccionada a partir 

padrão proposto pela ASTM 1002-72 – daqui para frente referenciado como área padrão 

ASTM – foi aquele tomado como base para traçado da reta pela origem que representa a 

relação proporcional entre força e área a partir dos resultados da junta ASTM. 
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Figura 28 - Força vs. área para variações no comprimento e largura da área colada. 

 

Mostramos também a variação da tensão na ruptura - Figura 29 - com as áreas 

estudadas neste trabalho. 
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Figura 29 - Tensão de cisalhamento na ruptura das juntas coladas. 

 

A partir da figura é possível verificar que, para áreas inferiores à do padrão ASTM 

(comprimentos reduzidos – grupos 4 e 5 – e larguras reduzidas – grupos 8 e 9), todos os 

valores obtidos experimentalmente foram superiores àqueles previstos a partir dos resultados 

da junta padrão ASTM. Nestes casos, a adoção da relação linear conduz a uma situação de 

segurança visto que práticaPadrãoASTMteórica ττ ≤)( .  

Para os grupos cujo comprimento foi reduzido para redução da área colada (grupos 4 e 

5), os valores obtidos foram cerca de 45% maiores que aqueles previstos a partir dos 

resultados da junta padrão ASTM para as áreas correspondentes. Quanto aos grupos cuja 

largura foi reduzida para redução da área colada (grupos 8 e 9), os valores obtidos foram 22% 

maiores que aqueles previstos a partir dos resultados da junta padrão ASTM para as áreas 

correspondentes. Notadamente, o grupo 5 apresentou um valor 31% maior que o grupo 9, 

enquanto que o grupo 4 foi apenas 6% maior que o grupo 8. 

Para áreas superiores ao padrão ASTM (comprimentos aumentados – grupos 1 e 2 – e 

larguras aumentadas – grupos 6 e 7), alguns dos valores obtidos, especialmente aqueles 

relacionados a um aumento de comprimento, foram inferiores àqueles previstos a partir dos 

resultados da junta padrão ASTM. Nestes casos, a adoção da relação linear conduz a uma 

situação de risco visto que práticaPadrãoASTMteórica ττ >)( .  
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Para os grupos cujo comprimento foi aumentado para aumento da área colada (grupos 

1 e 2), os valores obtidos na prática foram, em média, 9% menores que aqueles previstos a 

partir dos resultados da junta padrão ASTM para as correspondentes áreas. Quanto aos grupos 

cuja largura foi aumentada para aumento da área colada (grupos 6 e 7), verificou-se que o 

grupo 6 apresentou valores 16% maiores e o grupo 7 apresentou valores cerca de 6% menores 

que aqueles previstos a partir dos resultados da junta padrão ASTM para as áreas 

correspondentes.  

Os grupos 6 e 1 (maiores áreas coladas adotadas no experimento) representam pontos 

críticos em que tanto um aumento na largura quanto um aumento no comprimento, 

respectivamente, contribuíram para juntas com limite de resistência inferior ao teórico (Padrão 

ASTM), representando uma situação de risco.  

Observando o gráfico da tensão na ruptura vs. área colada - Figura 29 -, verifica-se que 

as variações na tensão são menos pronunciadas quando a área colada era aumentada ou 

diminuída alterando-se a largura das chapas coladas.  

 

4.2.1 Análise Estatística 

 

Após a filtragem pelos métodos explicitados em seções anteriores, verificou-se que 

todos os grupos, tanto para força quanto para tensão na ruptura, encontravam-se dentro de um 

intervalo de -2 a 2 com relação aos seus valores correspondentes de standardized skewness e 

standardized kurtosis, como mostram as figuras a seguir - Figura 30 e Figura 31. 
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Figura 30 - Standardized Skewness e Kurtosis para força na ruptura. 
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Figura 31 -Standardized Skewness e Kurtosis para tensão na ruptura. 

 
A partir daí, é possível afirmar que os grupos constituem amostras retiradas de 

populações que apresentam distribuição estatística normal. 

 De forma a trabalhar com confiabilidade sobre os resultados obtidos 

experimentalmente, foram definidos os intervalos de confiança dos grupos (Figura 32 e Figura 

33), considerando-se 99% de confiabilidade, utilizando-se como distribuição a distribuição do 

tipo t-Student, dado o número de corpos de prova associados a cada um dos grupos. 
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Figura 32 - Intervalo de confiança t-Student 99% para força na ruptura 
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Figura 33 - Intervalos de confiança t-Student 99% para tensão na ruptura. 

 

 É possível verificar a partir das figuras anteriores que os intervalos de confiança de 

muitos dos grupos apresentam grandes intervalos de intersecção, o que demonstra, em alguns 

casos, certo grau de semelhança estatística, como veremos a seguir.  

Dada a ordem de grandeza da diferença percentual entre os resultados dos grupos, foi 

realizada a análise estatística dos resultados, de forma a verificar quais grupos eram 

estatisticamente semelhantes ou distintos uns dos outros quanto aos resultados referentes à  

força e à tensão na ruptura. O procedimento de comparação múltipla dos grupos utilizado para 

as análises de força e tensão foi o Student-Newman-Keuls a 95% de confiabilidade. Com este 

método ao nível de confiabilidade adotado, há uma chance de apenas 5,0% de serem 

considerados distintos grupos que sejam, de fato, estatisticamente semelhantes. 

Os resultados referentes à comparação dos grupos segundo os valores obtidos de força 

na ruptura são apresentados na tabela a seguir – Tabela 8. 
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Tabela 8 - Comparação Estatística entre os grupos - força na ruptura. 

grupos Comparados e Relação L:w

Área 
grupos variados 

em 

Comprimento 

grupos variados 

em Largura 

Conclusão 
Diferença (kN) 

(∆F) 

L w L W 
2A 1 

2 1 
6 

1 2 
distintos -0,80 

L w L W 
1,5A 2 

1,5 1 
7 

1 1,5 
distintos -0,98 

L w L W 
0,75A 4 

0,75 1 
8 

1 0,75
semelhantes 0,23 

L w L W 
0,50A 5 

0,50 1 
9 

1 0,50
distintos 0,71 

 

O sinal negativo na tabela anterior indica que o primeiro grupo analisado (grupo com 

área variando em comprimento) apresenta valor de força na ruptura inferior ao grupo 

correspondente em área, mas variado em largura. 

A tabela anterior apresenta a comparação da força na ruptura entre grupos contendo a 

mesma área, porém variando-se, individualmente, o comprimento e a largura da região colada. 

Foi possível verificar que, com exceção dos grupos 4 e 8, as juntas contendo áreas coladas 

aumentadas ou reduzidas pela variação do comprimento de overlap apresentaram força na 

ruptura estatisticamente distinta da força na ruptura obtida para juntas cujas áreas coladas 

foram variadas a partir de uma variação de largura. Verificou-se que os grupos 1 

(comprimento 100% maior que o padrão ASTM) e 6 (largura 100% maior que o padrão   

ASTM) apresentaram-se estatisticamente distintos quanto à força na ruptura, assim como os 

pares 2 (comprimento 50% maior que o padrão ASTM) e 7 (largura 50% maior que o padrão   

ASTM), e 5 (comprimento 50% menor que o padrão ASTM) e 9 (largura 50% menor que o 

padrão   ASTM). Assim, conclui-se que alterações iguais ou maiores a 50% nos valores 

padrão ASTM de comprimento ou largura, seja para redução ou aumento da área colada, 

influenciaram na obtenção de juntas com valores distintos de força na ruptura quando se 

variava o comprimento em relação às juntas que variaram a largura.  No caso de valores 

inferiores a 50%, basta observar que os grupos 4 (comprimento 25% menor que o padrão 

ASTM) e 8 (largura 25% menor que o padrão ASTM) apresentaram-se estatisticamente 
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semelhantes, ou seja, a variação de área influenciou a força de ruptura como um todo, sem 

importar se a redução se deu por redução de comprimento ou largura. 

Outro aspecto importante relacionado à diferença estatística dos resultados reside na 

comparação intragrupos, ou seja, comparação entre os diversos grupos que variaram o 

comprimento da área colada e comparação entre os diversos grupos que variaram a largura da 

área colada. Quanto aos grupos relacionados à variação do comprimento da área colada, 

verificou-se que os grupos 1 e 2 apresentaram-se estatisticamente distintos entre si e do 

conjunto homogêneo*7 formado pelos grupos 3,4 e 5, como pode ser confirmado graficamente 

pela disposição dos intervalos de confiança na Figura 32. Este resultado mostra que as 

variações do comprimento do overlap na direção do aumento da área colada (grupos 1 e 2) 

foram aqueles que realmente conduziram a resultados estatisticamente diferentes daqueles 

obtidos com o padrão ASTM. A semelhança estatística observada entre os grupos 3,4 e 5 

mostra que as variações na direção da redução de área pelo comprimento não influenciaram 

significativamente os valores de força na ruptura.  

Quanto aos grupos relacionados à variação da largura da área colada, verificamos a 

semelhança entre os grupos 6 e 7 e entre os grupos 3 e 8, ficando o grupo 9 distinto de todos 

os demais. Verificou-se assim que, diferentemente dos grupos relacionados à variação no 

comprimento, o aumento da largura em 50% produziu juntas com força na ruptura 

estatisticamente semelhante ao grupo de juntas cuja largura foi 100% maior que o valor 

padrão ASTM. Ratificando as assertivas anteriores, verificou-se que uma redução de 25% na 

largura das juntas (grupo 8) produziu juntas com força na ruptura estatisticamente semelhante 

às juntas padrão ASTM. 

A seguir, faz-se a mesma análise realizada para a força na ruptura, desta vez para a 

tensão na ruptura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
*7 conjunto em que os Grupos apresentaram valores de força na ruptura semelhantes do ponto de vista 
estatístico; 
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 Tabela 9 - Comparação Estatística entre os grupos - tensão na ruptura. 

grupos Comparados e Relação L:w

Área 
grupos variados 

em 

Comprimento 

grupos variados 

em Largura 

Conclusão 
Diferença (MPa)

(∆F) 

L w L w 
2A 1 

2 1 
6 

1 2 
semelhantes -1,61 

L w L w 
1,5A 2 

1,5 1 
7 

1 1,5 
semelhantes -2,60 

L w L w 
0,75A 4 

0,75 1 
8 

1 0,75
semelhantes 1,81 

L w L w 
0,50A 5 

0,50 1 
9 

1 0,50
distintos 6,16 

 

O sinal negativo na tabela anterior indica, da mesma forma que no caso anterior, que o 

primeiro grupo analisado (grupo com área variando em comprimento) apresenta valor de 

tensão na ruptura inferior ao grupo correspondente em área, mas variado em largura. 

Diferentemente do observado na análise de força na ruptura, a análise da tensão na 

ruptura parece estar fundamentada muito mais no valor da área em si do que em sua relação 

comprimento vs. largura. Assim, verificou-se que, com exceção dos grupos 5 e 9, áreas iguais 

conduziram a valores de tensão na ruptura estatisticamente semelhantes independente de sua 

relação largura vs. comprimento. O único par de grupos para o qual não se verificou tal 

conclusão foi para os grupos com a menor área analisada (grupos 5 e 9). 

 Verificamos, no caso da tensão, a formação de vários conjuntos homogêneos. Um 

conjunto homogêneo, neste caso, é um conjunto em que os grupos que apresentaram valores 

de tensão na ruptura semelhantes do ponto de vista estatístico. Podemos assim determinar os 

conjuntos: 
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Tabela 10 - Conjuntos Homogêneos - tensão na ruptura. 

Conjunto grupos 

A 1 2 3 6 

B 2 3 6 7 

C 3 7 8 

D 4 7 8 9 

E 5 

 

 A partir da análise do conjunto A, verifica-se que o aumento do comprimento da área 

colada em 100% não promoveu mudanças significativas na tensão na ruptura das juntas de 

cisalhamento (grupo 1 vs. grupo 3). Da mesma forma, pela semelhança entre os grupos 1 

(comprimento 100% maior que o valor padrão ASTM) e 6 (largura 100% maior que o valor 

padrão ASTM), verificou-se, como dito anteriormente, que na análise de tensão mais 

importante parece ser a área do que propriamente a relação comprimento vs. largura. 

A partir da análise do conjunto B, verifica-se que o aumento da largura da área colada 

em até 100% (grupo 6) não promoveu mudanças significativas na tensão na ruptura das juntas 

de cisalhamento. Da mesma forma, pela semelhança entre os grupos 2 e 7, verificou-se, como 

dito anteriormente, que na análise de tensão mais importante parece ser a área do que 

propriamente a relação comprimento vs. largura. Observamos que alguns grupos presentes no 

conjunto homogêneo B também estão presentes em outros conjuntos, como no A, por 

exemplo. Isto se dá pela proximidade verificada nos resultados referentes às juntas para as 

áreas adotadas neste trabalho, como mostram as Figuras relativas aos intervalos de confiança 

dos grupos - Figura 32 e Figura 33. 

O conjunto C mostra que as variações na área variando-se a largura das juntas em 50% 

de aumento (grupo 7) ou 25% de redução (grupo 8) em relação ao padrão ASTM não 

promoveram mudanças significativas do valor de tensão na ruptura obtido a partir a junta 

padrão ASTM (grupo 3).  

O conjunto D traz conclusões, até certo ponto, semelhantes ao A, só que agora para a 

largura. Assim, se verifica que uma redução em até 50% da largura da junta (grupo 9) não 

conduziu a variações estatisticamente significativas da tensão de ruptura da junta padrão 

ASTM (grupo 3). Além disso, pela semelhança entre os grupos 4 (comprimento 25% menor 

que o padrão ASTM) e 8 (largura 25% menor que o padrão ASTM), verificou-se, como dito 

anteriormente, que na análise de tensão mais importante parece ser a área do que propriamente 

a relação comprimento vs. largura. 
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 O conjunto E mostrou apenas que o grupo 5 mostrou-se estatisticamente distinto dos 

demais. Trata-se do grupo que apresentou maior valor de desvio-padrão dentro da análise de 

tensão na ruptura, da ordem de grande do dobro dos demais grupos. Por ser uma junta colada 

com área bastante reduzida, os valores de desvio verificados podem estar associados a 

dificuldades intrínsecas ao processo de colagem.  

Para a realização da comparação entre os diversos grupos, tanto na análise de força 

quanto de tensão, consideramos uma aproximação da variância dos grupos como sendo 

semelhantes quanto à ordem de grandeza. As conclusões descritas anteriormente podem ser 

ratificadas a partir dos gráficos de Intervalo de Confiança - Figura 32 e Figura 33. A adoção 

de outros métodos estatísticos de análise bem como de níveis diferentes de confiabilidade 

podem conduzir a suaves variações em algumas das conclusões feitas. 

Como alguns resultados de força na ruptura mostraram-se inferiores àqueles previstos 

pela norma ASTM, foi necessário definir um fator de segurança que englobasse todos os 

resultados experimentais, determinando uma área segura de trabalho para o adesivo em 

questão. Neste caso, verifica-se que, nas condições laboratoriais em que foram confeccionadas 

e ensaiadas as juntas, um fator de segurança de 1,5 mostrou-se eficiente na determinação de 

uma região segura de trabalho.  

O gráfico a seguir - Figura 34 - ilustra os resultados obtidos variando-se 

individualmente largura e comprimento e a curva teórica ASTM corrigida do fator 1,5.  
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Figura 34 - Curva força x área - correção com fator de segurança 1,5. 
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O gráfico mostra que se determina uma boa margem de segurança para trabalho, 

conduzindo à confecção de juntas em laboratório, nas condições descritas neste trabalho, 

capazes de resistir a solicitações de cisalhamento superiores àquelas previstas pelos modelos 

teóricos- ASTM. 

 

      

Figura 35 - Região de segurança para trabalho. 

 

4.3 ANÁLISE VIA PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS 

 

Com o objetivo de compreender melhor como largura e comprimento influenciam a 

tensão e força na ruptura das juntas quando variados individual ou simultaneamente, foram 

realizados os experimentos propostos na seção de metodologia, incluindo-se o grupo extra 

(grupo 10), representativo do aumento simultâneo de comprimento e largura da região colada. 

São apresentados a seguir os resultados de tensão e força na ruptura dos grupos utilizados no  

planejamento, bem como um esquema das juntas analisadas. 

Tabela 11 - Resultados dos grupos utilizados no planejamento de experimentos. 

Exp grupo 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Área 

(mm2)

força na ruptura 

(kN) 

tensão na ruptura 

(N/mm2) 

1 3 12,5 25,0 312,5 3,70 ± 0,58 (15,75%) 12,57 ± 2,47 (19,68%) 

2 1 25,0 25,0 625,0 6,16 ± 1,03 (16,74%) 10,23 ± 2,00 (19,58%) 

3 6 12,5 50,0 625,0 6,96 ± 0,86 (12,33%) 11,84 ± 1,78 (15,02%) 

4 10 25,0 50,0 1250,0 12,01 ± 1,44 (12,03%) 9,61 ± 1,16 (12,03%) 
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                       Exp 1        Exp 2               Exp 3                              Exp 4 

 

Figura 36 - grupos utilizados no planejamento de experimentos - esquema dimensional. 

 

 Assim como para os demais grupos (1, 3 e 6), a força de ruptura relativa às juntas do 

grupo 10 pode ser representada estatisticamente por uma distribuição normal de 

probabilidade.  Os valores dos parâmetros standardized skewness e standardized kurtosis 

foram, respectivamente, 0,42 e 0,14 e o intervalo de confiança da força de ruptura para um 

grau de confiança de 95% é [10,98 ; 13,05] kN com base na distribuição do tipo t-student. 

Com relação à força na ruptura, os grupos 10 e 3, representativos da maior e menor área 

utilizada no planejamento de experimentos mostraram-se estatisticamente diferentes de todos 

os demais grupos do planejamento. Os grupos 1 e 6, de mesma área mas de diferentes razões 

L/w, apresentaram-se estatisticamente semelhantes. Em todos os casos adotou-se um grau de 

confiabilidade de 95% para o Teste de Comparação Múltipla Student-Newman-Keuls.  

 Os valores de standardized skewness e kurtosis para a tensão na ruptura das juntas do 

grupo 10 foram, respectivamente, 0,41 e 0,14, o que mostra que a tensão na ruptura também 

pode ser representada por uma distribuição estatística normal. O intervalo de confiança neste 

caso foi de [8,78 ; 10,44]MPa. Para um nível de confiabilidade de 95% com base no método 

comparativo de Student-Newman-Keuls, as juntas do grupo 10 mostraram-se estatisticamente 

semelhantes às juntas do grupo 1 quanto à tensão na ruptura.  

w10=2w  
L10=2L 
A10=4A L3=L 

w3=w 
A3=A 

L6=L 
w6=2w 
A6=2A 

L1=2L 
w1=w 
A1=2A 
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A Tabela a seguir - Tabela 12 - mostra os efeitos principais e de interação de largura e 

comprimento de área colada na força e na tensão na ruptura das juntas confeccionadas. 

 

Tabela 12 - Efeitos Principais e de Interação entre comprimento e largura 

 força na ruptura (kN) tensão na ruptura (MPa) 

Efeito Principal do Comprimento 3,87 ± 0,26 -2,15 ± 0,40 

Efeito Principal da Largura 4,46 ± 0,26 -0,76 ± 0,40 

Efeito de Interação entre largura e 

comprimento 
1,19 ± 0,26 -0,07 ± 0,404 

  

Com base nos resultados obtidos para efeitos principais, verificou-se que tanto a 

variação no comprimento quanto a variação na largura da área colada influenciam a força na 

ruptura das juntas coladas. Esse efeito foi cerca de 15% maior para a largura da área colada. 

Este resultados mostra que um aumento na largura da junta colada promove um aumento na 

força de ruptura superior ao que seria produzido por um aumento no comprimento que 

conduzisse a uma área equivalente. Quanto ao efeito de interação entre largura e comprimento 

da área colada na força de ruptura das juntas, podemos afirmar que o mesmo existe, porém é 

70% inferior aos efeitos principais para estes fatores de entrada. Este efeito de interação de 

valor reduzido mostra que podemos analisar variações no comprimento da área colada de 

forma independente das variações na largura, justificando a metodologia apresentada em 

seções anteriores, quando os fatores de segurança de largura e comprimento foram 

multiplicados para que se obtivesse o fator de segurança da área colada como um todo.  

 A partir dos sinais positivos dos efeitos principais de comprimento e largura, podemos 

afirmar que tanto o aumento na ruptura quanto aumento no comprimento conduz a juntas com 

maior força na ruptura. O sinal positivo do efeito de interação nos indica que o aumento 

combinado de comprimento e largura tende a promover, da mesma forma, juntas com maior 

força na ruptura.  

 Analisando os resultados referentes à tensão na ruptura, verifica-se que o comprimento 

da área colada parece ser o fator que exerce maior influência na tensão na ruptura das juntas. 

Isto pode ser verificado pela ordem de grandeza do efeito principal do comprimento na tensão 

na ruptura, significativamente superior (183%) ao efeito principal da largura na mesma 

variável. Este comportamento já havia sido verificado anteriormente: quando se variou a 

largura das juntas coladas em 100% não houve aumento ou redução significativo da tensão na 
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ruptura, pelo menos se comparado às variações provocadas na tensão por conta de aumentos 

ou reduções no comprimento da área colada.  

Isto mostra que, ao se aumentar a largura da área colada, tem-se um aumento 

aproximadamente proporcional da força na ruptura, fazendo com que a tensão permaneça 

aproximadamente constante, respeitando a relação linear τ=F/A e demandando um pequeno 

fator de segurança. Por outro lado, um aumento no comprimento da área colada tende a 

produzir um aumento na área que não é acompanhado por um aumento equivalente na força 

na ruptura das juntas. Sendo assim, o que se verifica é uma redução da tensão verificada na 

prática e a necessidade de maiores fatores de segurança, visto que a linearidade entre força e 

área passa a não ser respeitada. Assim, as variações no comprimento da área colada tendem a 

alterar o estado de tensões na junta, o que ocorre de forma significativamente reduzida quando 

variações na largura são efetuadas. Em seus trabalhos, Landrock (1985)21 propõe conclusões 

semelhantes ao afirmar que a força na ruptura varia linearmente com a largura e não 

linearmente com o comprimento – Figura 4. 

O valor reduzido do efeito de interação entre comprimento e largura verificado neste 

caso indica que largura e comprimento podem ser tratados independentemente, sem que uma 

variável exerça influência significativa no comportamento da outra.  

 Os sinais negativos verificados para os efeitos principais de comprimento e largura na 

tensão indicam que um aumento no comprimento ou na largura estará diretamente associado a 

uma redução na tensão de ruptura das juntas coladas. O sinal negativo presente no efeito de 

interação indica que, embora a interação entre comprimento e largura seja pequena, a atuação 

de uma variável sobre a outra pode se dar de forma diferenciada, dependendo do nível em que 

se encontrarem. Em outras palavras, o aumento do comprimento, por exemplo, pode 

influenciar o efeito da variação da largura na tensão na ruptura das juntas de forma 

diferenciada, dependendo de como serão os níveis de aumento do comprimento.  

Apresentamos a seguir as superfícies de resposta de força e tensão na ruptura para os 

valores de comprimento e largura de região colada utilizados neste trabalho. Foram incluídos 

todos os grupos, inclusive aqueles não utilizados no processamento via planejamento e 

otimização de experimentos.  

 

 



 

67

 
 

Figura 37 - Força na ruptura para os pontos do trabalho. 

 
Figura 38 - Tensão na ruptura para os pontos do trabalho. 

 

As equações que descrevem as figuras apresentadas são apresentadas a seguir. 
 

 

( )Força na ruptura L,w  = 0,109 + 0,02464*L + 0,0358*w +0,0076*Lw
                (9) 

 

( )Tensão na ruptura L,w  = 15,136 - 0,15448*L - 0,02136*w -0,0004768*Lw        (10) 
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 As equações obtidas são de primeira ordem em L e w por conta da ordem do 

planejamento de experimentos (2ª ordem). Verifica-se, comparando-se os coeficientes que 

acompanham os termos Lw com aqueles que acompanham L ou w separadamente, tanto na 

equação da tensão quanto para a equação da força, que o efeito de interação entre L e w (L*w) 

é inferior aos efeitos principais destas duas variáveis isoladamente (L ou w).  

 A Tabela e os gráficos a seguir apresentam os resultados obtidos a partir dos ensaios 

mecânicos e o comportamento esperado com base na equação do Planejamento de 

Experimentos. 

 

Tabela 13 - Ensaios Mecânicos x Planejamento de Experimentos 
 

grupos Analisados força na ruptura (kN)  tensão na ruptura (MPa) 

Grupo L (mm) w (mm) Ensaio dp Planej Diff% Ensaio dp Planej Diff% 

1 25 25 6,16 1,03 6,37 3,41 10,23 2,00 10,44 2,07 

2 18,8 25 5,45 0,96 5,04 -7,54 12,08 2,00 11,47 -5,02 

3* 12,5 25 3,70 0,58 3,69 -0,35 12,57 2,47 12,52 -0,38 

4 9,4 25 3,62 0,40 3,02 -16,53 16,87 2,92 13,04 -22,72

5 6,3 25 2,97 0,45 2,36 -20,67 21,70 4,27 13,55 -37,54

6 12,5 50 6,96 0,86 6,96 -0,04 11,84 1,78 11,84 -0,01 

7 12,5 37,5 6,43 0,63 5,32 -17,23 14,68 2,24 12,18 -17,03

8 12,5 19 3,40 0,44 2,90 -14,64 15,06 2,24 12,69 -15,76

9 12,5 12,5 2,26 0,25 2,05 -9,20 15,55 1,72 12,86 -17,28
 

* = Corpo de prova padrão ASTM 

Dp = desvio padrão dos resultados obtidos via ensaios mecânicos 

Diff% = Diferença percentual entre os resultados do Planejamento e dos Ensaios 

  

Comparando os grupos variados em comprimento com aqueles variados em largura na 

tabela anterior, verifica-se que, de uma forma geral, os grupos que tiveram o comprimento 

variado apresentaram desvios superiores em relação aos resultados previsto pelo 

planejamento, visto que, na prática, mostraram um comportamento com não-linearidade 

pronunciada.  Os grupos que apresentaram maiores diferenças percentuais entre o resultado do 

ensaio e do planejamento foram os grupos com menores valores de comprimento e 

maximizados na largura (grupos 4 e 5). Para estes dois grupos, a diferença entre os resultados 
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do planejamento e o resultado da prática chegam a diferir em até uma ordem de 35%, porém 

sempre a favor da segurança. 

 Os gráficos a seguir para força e tensão na ruptura mostram que as equações obtidas a 

partir do planejamento de experimentos representam boas aproximações do comportamento 

real na ruptura das juntas coladas.  
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Figura 39 - Força na ruptura - ensaio x planejamento. 
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Figura 40 - Tensão na ruptura - ensaio x planejamento 

 

 Por fim, traçando-se visualmente curvas de tendência lineares para os gráficos de força 

x área obtidos a partir de todas as variações de comprimento e largura de área colada deste 
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trabalho, verifica-se, como mostra o gráfico a seguir, que áreas superiores, como a do grupo 

10, variadas tanto em largura quanto em comprimento, tendem a se localizar em uma região 

entre a curva de força x área para variações de comprimento (limite inferior) e a curva força x 

área para variações na largura (limite superior), formando um envelope de resultados.  
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Figura 41- Desenvolvimento do envelope de resultados. 
 

Verifica-se ainda que o fator de segurança 1,5, obtido a partir da análise dos resultados 

em seções anteriores, é suficiente para garantir a utilização em segurança das juntas 

confeccionadas, visto que, para o novo grupo produzido (grupo 10), o valor previsto de força 

na ruptura pela curva ASTM corrigida de um fator de segurança de 1,5 é 18% menor que o 

valor verificado de resistência à ruptura real da junta de cisalhamento colada. Este resultado 

pode ser verificado na figura a seguir. 
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Figura 42 - Resultado final grupo 10. 
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5. PROPOSTA DE NORMA SIMPLIFICADA PARA O DIMENSIONAMENTO  DE 

JUNTAS COLADAS 

 

Com o intuito de determinar valores adequado para as constantes h  e j  que 

aparecem na Eq. (3), os resultados obtidos com o ensaio das juntas de cisalhamento foram 

comparados com resultados obtidos a partir de juntas de topo no LAA, utilizando-se a mesma 

metodologia de preparo superficial, sobre substrato de mesmo tipo e utilizando-se o mesmo 

adesivo (ARC 858). A seguir, apresenta-se um esquema da junta de topo. 

 

 
Figura 43 - Junta de topo. 

 
Foram comparados os valores de tensão na ruptura das juntas de cisalhamento e topo, 

a partir de juntas padronizadas pelas normas ASTM D 1002-72 e ASTM D 897-78, 

respectivamente.  

Os resultados são comparados na tabela a seguir: 

Tabela 14 - Tensão na ruptura: juntas de topo vs. juntas de cisalhamento (ASTM) 

Junta ASTM Área colada (mm2) Tensão na ruptura (N/mm2) 

Cisalhamento 312,5 12,57 ± 2,47 (19,6%) 

Topo 113,09 10,9 ± 2,6 (23,8%) 

 

Comparando-se os resultados, verificou-se que, para um grau de confiança de 99% 

segundo o Método Student-Newman-Keuls, as tensões de ruptura nas juntas ASTM de topo e 

cisalhamento podem ser consideradas iguais.  

Portanto,  a partir dos resultados obtidos, é possível sugerir usar  o procedimento 

proposto pelo Laboratório de Mecânica Teórica e Aplicada da UFF pode ser usado com 

segurança considerando-se h =1 e ( )c / 3j t=  na equação (3) onde cs  é a tensão média 

de ruptura para uma junta de cisalhamento padrão ASTM. 
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Por exemplo, para se erguer o tanque de 26 toneladas mostrado na Figura 2 com um 

adesivo com ct = 12 MPa seria necessário uma área colada de                  

(260.000/12) = 21.666,67 mm2. Dividindo esta área por 9 temos 2.407,41 mm2 que é 

equivalente a um quadrado de 49 mm de lado. Portanto, para erguer esse tanque de 26 

toneladas, com um fator de segurança superior a 3, bastariam 9 áreas coladas de 150 mm de 

lado. A Figura 2 mostra o caso real desse tanque de 26 toneladas no qual o dimensionamento 

da área colada foi feito usando-se uma simulação por elementos finitos. 

Na realidade, o “segredo” das juntas coladas não está na resistência das mesmas, que 

é muito baixa (cerca de 10 vezes menos do as soldas comuns). Contudo, como a área colada 

é muito maior do que a área resistente num cordão de solda, a junta colada acaba tendo 

um desempenho igual (ou até superior) ao de uma junta soldada. Por exemplo, se um 

adesivo possui uma resistência ao cisalhamento 10 vezes menor do que uma solda, mas a área 

colada é 10 vezes maior do que a do cordão de solda, as juntas suportarão cargas semelhantes. 

Sugestão para a dimensão das áreas coladas: essas áreas não deverão ser muito pequenas e 

nem muito grandes, pois, devido a diversos fatores, a variação da resistência de uma colagem 

para outra é muito grande.  Supondo uma área retangular, os lados não devem ter tamanhos 

muito diferentes. Sugere-se uma das dimensões seja, no máximo, o dobro da outra. Menor 

dimensão sugerida – lado de 25 mm. Maior dimensão sugerida – lado de 250 mm. Os valores 

máximos de área colada devem ser definidos a partir da dificuldade associada à metodologia 

de colagem utilizada e da natureza do adesivo e superfícies envolvidos. No caso de ser 

necessária uma área colada muito grande, esta  deve ser subdividida em subáreas menores.  

 

 

Figura 44 - Comparação de áreas coladas e soldadas em juntas de cisalhamento. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A partir dos resultados apresentados nas seções anteriores é possível tecer as seguintes 

conclusões: 

 

• A análise da resistência à ruptura do adesivo ARC 858 pode ser feita adotando-se o 

ensaio de cisalhamento ou o ensaio de topo, visto que os valores de tensão na ruptura 

apresentaram-se estatisticamente semelhantes, com um grau de confiabilidade de 99%; 

• Portanto,  a partir dos resultados obtidos, é possível sugerir que  o procedimento 

proposto pelo Laboratório de Mecânica Teórica e Aplicada da UFF possa ser usado 

com segurança considerando-se h =1 e ( )c / 3j t=  na equação (4) onde cs  é a 

tensão média de ruptura para uma junta de cisalhamento padrão ASTM. 

• Quanto à variação da geometria da área colada a partir dos valores propostos na norma 

ASTM 1002-72, verificou-se que o comprimento da junta colada foi o fator que 

influenciou de forma mais significativa a resistência da junta. De uma forma geral, 

para juntas de mesma área, um aumento no comprimento produz uma junta com 

resistência à ruptura inferior às juntas aumentadas em largura; 

• Uma vez determinada a área colada desejada a partir da norma ASTM 1002-72, 

sugere-se a utilização de um fator de segurança mínimo de 1,5, considerando-se as 

condições laboratoriais descritas neste trabalho. Cenários que envolvam condições de 

colagem em campo ou solicitações não estáticas possivelmente exigirão fatores 

superiores; 

• De forma a otimizar o desempenho da junta colada planejada, é desejável que a maior 

dimensão da área seja posicionada ortogonalmente à solicitação mecânica, visto que, 

desta forma, os valores obtidos de tensão na ruptura são superiores; 

• De forma a não serem produzidas juntas excessivamente estreitas em qualquer uma de 

suas dimensões, sugere-se a adoção da dimensão mínima de 25 mm proposta pela 

ASTM. Em todo caso, deve-se manter uma relação de 2:1 entre as dimensões. Os 

valores máximos de área colada devem ser definidos a partir da dificuldade associada 

à metodologia de colagem utilizada e da natureza do adesivo e superfícies envolvidos.  
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7. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, sinalizam-se os seguintes estudos: 

 

• Mais estudos experimentais envolvendo outros adesivos estruturais 

comercialmente competitivos, de forma a verificar de forma conclusiva a 

adequação do uso da norma simplificada proposta pelo LMTA (Laboratório de 

Mecânica Teórica e Aplicada – UFF), incluindo a ordem de grandeza dos fatores 

de segurança exigidos e a possibilidade de estudo de resistência adotando-se 

apenas ensaios de cisalhamento ou apenas ensaios de topo; 

• Análise variacional das juntas a partir do planejamento de experimentos, adotando-

se adesivos de diferentes naturezas químicas e diferentes aplicações, espessuras 

diferenciadas para as juntas coladas e diferentes tratamentos superficiais, de forma 

a otimizar a compreensão da influência destas variáveis nas propriedades finais das 

juntas coladas; 

• Análise do comportamento dos adesivos sob condições de fluência e fadiga; 
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Anexo 1 – Dispositivo de Colagem (Desenho Técnico) 

 

 
Figura 1.1 – Desenho técnico – Molde de colagem (1). 
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Figura 1.2 – Desenho técnico – Molde de colagem (2). 
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Anexo 2 – Controle de Qualidade dos corpos de prova jateados 

 
 
 

Corpos de Prova Jateados com granalha G25 (LAA) fora do LAA (Indústria)  
Data do controle e qualidade: 07 de julho de 2006 
 
 

Metodologia 
 
Área de varredura: 13mm por 0.01 mm (suficiente para abranger 5 cut-off’s, como 
recomendação da Taylor Hobson) 
 
Precisão 1 por 10 mícron 
 
Cut-off de 2.5 mm (ISO 4288:1996) 
 

 

Tabela 2.1 – Resultados da análise de rugosidade - Cisalhamento 
Cp Rt (µm) 

01-1 80.8 
01-2 83 
01-3 94.6 

MEDIA 86.13 
DESVIO-PADRAO 7.41 

% 8.61 
02-1 104 
02-2 107 
02-3 102 

MEDIA 104.33 
DESVIO-PADRAO 2.52 

% 2.41 
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Anexo 3 – Controle de Qualidade dos corpos de prova jateados e atacados quimicamente 

 
 
 

Corpos de Prova Jateados com granalha G25 (LAA) fora do LAA (Indústria) e atacados 
quimicamente com solução acida segundo norma ASTM 
  
Data do controle e qualidade: 06 de julho de 2006 
 
 

Metodologia 
 
Área de varredura: 13mm por 0.01 mm (suficiente para abranger 5 cut-off’s, como 
recomendação da Taylor Hobson) 
 
Precisão 1 por 10 mícron 
 
Cut-off de 2.5 mm (ISO 4288:1996) 

 
Tabela 3.1 – Resultados da análise de rugosidade – Cisalhamento 

Cp Rt (µm) 
01-1 88.6 
01-2 73.4 
01-3 80.1 

MEDIA 80.70 
DESVIO-PADRAO 7.62 

% 9.44 
02-1 115 
02-2 103 
02-3 102 

MEDIA 106.67 
DESVIO-PADRAO 7.23 

% 6.78 
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Anexo 4 – Superfícies de Fratura dos Grupos analisados  

 
 
 
 

          
(a) Grupo 1                              (b) Grupo 2                           (c) Grupo 3 

 
 
 
 
 

            
(d) Grupo 4                             (e) Grupo 5                        (f) Grupo 6 

 
 
 
 
 

           
(g) Grupo 7                             (h) Grupo 8                        (i) Grupo 9 

 
Figura 4.1 – Superfícies de Fratura – Ensaio 1.  
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(a) Grupo 1                              (b) Grupo 2                           (c) Grupo 3 

 
 
 
 
 

            
(d) Grupo 4                             (e) Grupo 5                        (f) Grupo 6 

 
 
 
 
 

           
(g) Grupo 7                             (h) Grupo 8                        (i) Grupo 9 

 
Figura 4.2 – Superfícies de Fratura – Ensaio 2.  
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(a) Grupo 1                              (b) Grupo 2                           (c) Grupo 3 

 
 
 
 
 

           
(d) Grupo 4                             (e) Grupo 5                        (f) Grupo 6 

 
 
 
 
 

           
(g) Grupo 7                             (h) Grupo 8                        (i) Grupo 9 

 
Figura 4.3 – Superfícies de Fratura – Ensaio 3.  

 
 
 

 
 
 
 


