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Resumo 

 

Os materiais compósitos são cada vez mais utilizados na fabricação de componentes aeronáuticos. 

Um dos grandes motivos desta utilização é a sua elevada razão resistência/peso.   

Este trabalho consistiu numa parceria entre o Instituto Superior Técnico e a OGMA – Indústria 

Aeronáutica de Portugal S.A., que visou aliar os conhecimentos lecionados ao longo do curso de 

Engenharia Aerospacial e os recursos e conhecimentos práticos da empresa, com o objetivo de dar 

resposta à problemática do desperdício de material utilizado na fabricação de peças em compósitos, 

nomeadamente pré-impregnados e adesivos. 
A falta de liberdade na escolha dos materiais, devido às imposições feitas pelas normas dos clientes 

e pelos próprios fabricantes, leva a utilização de materiais pouco vantajosos do ponto de vista 

económico, o que faz com que haja necessidade de encontrar alternativas, que favoreçam a boa gestão 

dos materiais e que sejam sustentadas para posterior proposta aos clientes.  

Assim, foi delineada uma estratégia de identificação de materiais alternativos mais vantajosos para 

um universo de 160 materiais com Prazo de Vida Útil. A análise teve em conta propriedades físicas, 

químicas e mecânicas, Minimum Order Quantities, Lead-time, Prazo de Vida Útil, preço, e a 

sustentabilidade em termos ambientais. 

Os novos materiais, a propor aos clientes da OGMA, foram validados mediante a realização de 

testes impostos nas normas dos materiais originais correspondes.  

Por fim, os resultados dos testes de validação dos materiais alternativos permitiram concluir sobre 

a possibilidade de substituição dos materiais e das mais-valias que poderão advir desta substituição. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Minimum Order Quantity, Qualified Product List, Materiais Compósitos, 

Adesivos, Testes de Validação. 
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Abstract 

 

Composite materials are increasingly used in the fabrication of aeronautic components. One of the 

reason is the higher strength/weight ratio. 

This project falls within a partnership between Instituto Superior Técnico and OGMA - Indústria 

Aeronáutica de Portugal S.A., with the aim to ally the background given along the course of Aerospace 

Engineering with the resources and practical knowledge of the company in order to respond to the 

problem of waste of material used in the manufacture of parts in composites, namely prepregs and 

adhesives. 

The lack of freedom of choice of materials, due to conditions imposed by customer’s norms and by 

the manufacturers, makes it increasingly necessary to find sustained alternatives that favour the good 

management of materials and which can be proposed to the clients.  

Thus, a strategy of identifying advantageous alternative materials for 160 materials with shelf life 

has been outlined. This analysis took into account physical, chemical and mechanical properties, 

Minimum Order Quantities, lead-time, shelf life and also environmental sustainability.  

The new materials, to propose to the OGMA’s customers, were validated by carrying out tests 

imposed in the standards of the original corresponding materials. 

Finally, with the results of the tests of validation of the alternative materials, it was possible to 

conclude on the possibility of replacing the materials and to conclude about the benefits that can come 

from this substitution. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  Minimum Order Quantity, Qualified Product List, Composite Materials, Adhesives, 

Validation Tests. 
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1 Introdução  

 

1.1 Contextualização 

A OGMA, ao longo dos seus 98 anos de história, tem vindo a desenvolver, a inovar e a criar 

soluções ao nível de fabricação e manutenção aeronáutica, oferecendo aos seus clientes soluções com 

qualidade e superando os desafios propostos. De entre as áreas de negócio destacam-se: o Negócio 

das Aeroestruturas (NA) que compreende, entre outras áreas, a fabricação e as montagens e o Negócio 

da Manutenção (NM), que compreende a manutenção de aeronaves e a manutenção de motores e 

componentes. Transversalmente a estas duas áreas existe a Engenharia de Suporte e Inovação da 

qual faz parte a Engenharia de Materiais e Processos Especiais (EPE). 

Este projeto surgiu na sequência de dois Kaizen, palavra japonesa que significa mudança para 

melhor. O Kaizen é uma metodologia de melhoria contínua inicialmente utilizada por empresas 

japonesas e que hoje é reconhecida mundialmente como um importante pilar de estratégia competitiva 

a longo prazo para qualquer empresa ou organização, [1], [2].  

O primeiro Kaizen, realizado em julho de 2013, teve como objetivo a eliminação do desperdício de 

material de frio (materiais cujo armazenamento deve ser realizado a baixas temperaturas, normalmente 

entre -18ºC e -12ºC). Neste, verificou-se que uma das causas do desperdício destes materiais era 

Minimum Order Quantities (MOQ’s) elevados. Na sequência deste Kaizen, foi atribuída à EPE uma 

ação de identificação de materiais alternativos para estes materiais. Esta ação foi iniciada, mas devido 

a questões internas, não foi continuada.  

 Em outubro de 2015, ocorreu outro Kaizen, desta vez com o objetivo de solucionar a problemática 

do desperdício, não apenas nos materiais de frio, mas de todos os materiais com Prazo de Vida Útil 

(PVU) utilizados na NA. Mais uma vez concluiu-se que uma das principais causas do desperdício de 

material era MOQ’s elevados, pelo que, em março de 2016, deu-se início a este projeto dando 

continuidade à análise iniciada em 2013, e alargando o campo de aplicação para todos os materiais 

com PVU. A solução encontrada passou por identificar materiais alternativos vantajosos não só ao nível 

de MOQ, mas também com outras vantagens tais como, PVU mais alargado, lead time (tempo de envio 

do material do fabricante/fornecedor para a empresa) menor, e procurando sempre a 

otimização/uniformização dos materiais utilizados nos vários programas da NA. 

Na empresa, os materiais são classificados como aeronáuticos e não aeronáuticos. Dentro dos 

materiais aeronáuticos, que são o objeto deste trabalho, os materiais são agrupados em matérias-

primas, químicos, standards mecânicos, standards elétricos, componentes e sistemas de 

equipamentos, peças simples e conjuntos de peças, entre outros. Este trabalho engloba os pré-

impregnados, classificados como matérias-primas, e os adesivos, pertencentes ao grupo dos químicos. 

Os adesivos aqui analisados são utilizados na empresa para colagem de estruturas em compósito e 

são materiais com PVU onde se evidencia elevado desperdício. 
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Cada material é utilizado na empresa, para uma dada aplicação, de acordo com uma norma de 

cliente. A norma do material define as suas características, e os requisitos que devem ser cumpridos: 

nos testes de qualificação, nos testes de conformidade, realizados à saída de fábrica e nos testes de 

receção, realizados à chegada na empresa. Regra geral, cada norma de material tem anexada uma 

Qualified Product List (QPL). A QPL é uma lista onde constam todos os materiais que estão qualificados 

pela norma a que esta pertence. Geralmente, os materiais que constam na mesma QPL podem ser 

utilizados para a mesma aplicação. Existem também materiais que não estão associados a nenhuma 

norma de cliente. Estes são comprados de acordo com a referência comercial do fabricante.  

 

1.2 Objetivos  

Uma das motivações que levou ao desenvolvimento deste trabalho foi a quantidade de material 

desperdiçado devido a vários fatores mas, principalmente, devido a MOQ’s elevados. Em 2015, o valor 

do desperdício de material foi de 211.167,00 €, sendo que cerca de 116.000,00 € correspondem ao 

desperdício de material de frio, maioritariamente pré-impregnados e adesivos em filme, daí a 

necessidade urgente de encontrar uma solução para esta problemática. Tendo em conta este cenário 

foram traçados os seguintes objetivos: 

1) Identificação de materiais alternativos mais vantajosos com: 

 MOQ’s inferiores 

 Preços inferiores 

 Lead Time inferiores 

 PVU superiores 

 

2) Realização de testes de validação aos materiais alternativos identificados fora das QPL’s; 

 

3) Propostas de substituição. 

 

Para além dos objetivos anteriormente descritos, foi ainda tida em conta a sustentabilidade em 

termos ambientais. Existem regulamentos europeus que proíbem a utilização de materiais que 

possuem substâncias nocivas para o meio ambiente e que constituem um risco para a saúde daqueles 

que os utilizam, um desses regulamentos é o REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 

Restriction of Chemicals) [3]. Todos os materiais alternativos foram analisados no âmbito da legislação 

REACH de forma a garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores, bem como a proteção do meio 

ambiente.  

A implementação dos materiais alternativos na fabricação dos componentes está sempre 

dependente da aceitação dos clientes da empresa. 
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1.3 Fases no desenvolvimento do trabalho 

Este trabalho contou com várias etapas de realização, nomeadamente: 

a) Familiarização com a empresa, com os processos, com as normas dos materiais e com a 

documentação interna; 

b) Reanálise dos materiais identificados em 2013 relativamente ao REACH; 

c) Pesquisa e identificação de materiais alternativos; 

d) Análise de mercado (preços, MOQ’s, PVU, Lead Time); 

e) Análise de vantagens dos materiais alternativos;  

f) Testes experimentais de validação dos materiais alternativos: 

 Definição dos testes de acordo com as normas dos materiais; 

 Definição das dimensões das amostras; 

 Solicitação/aquisição de amostras juntos aos fabricantes e fornecedores; 

 Criação de ordens de fabrico/fichas de inspeção; 

 Execução e acompanhamento dos testes. 

 

g) Elaboração de propostas de substituição aos clientes 

 

1.4 Estrutura da tese 

A tese encontra-se organizada em 6 capítulos. No capítulo inicial é feita uma contextualização sobre 

o trabalho e são apresentados os objetivos traçados. 

O segundo capítulo está dividido em duas partes. A primeira parte consiste numa revisão global e 

histórica dos materiais compósitos, bem como num estudo mais profundo destes materiais quanto à 

sua classificação, aos processos de fabrico, e ao comportamento mecânico. A segunda parte engloba 

os adesivos, as vantagens e desvantagens associadas à sua utilização, a sua classificação, e os modos 

de falha da junta adesiva. 

No capítulo 3 é feita uma exposição dos testes de qualificação a que os materiais estão sujeitos e 

são mencionadas algumas normas de realização dos mesmos. 

No capítulo 4 é apresentada a metodologia utilizada para a análise dos materiais, bem como os 

resultados desta análise. 

No capítulo 5 são apresentados os procedimentos e os resultados dos testes de validação 

efetuados aos materiais alternativos identificados. 

Por último, no capítulo 6, é feita uma síntese do trabalho realizado, são evidenciadas as conclusões 

sobre os testes de validação efetuados, e são feitas as considerações finais sobre o trabalho. 
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2 Revisão bibliográfica 

 

2.1 Compósitos 

Um material compósito é aquele que resulta da combinação de dois ou mais materiais distintos, 

permitindo obter melhores propriedades do que as dos materiais que lhe deram origem [4]. 

A utilização de materiais compósitos vem desde os primórdios da história da humanidade. A própria 

natureza fornece-nos vários exemplos de materiais compósitos, como é o caso da madeira, que 

consiste fundamentalmente em fibras de celulose em matriz de lignina, resina rígida que liga as fibras 

[5]. Outro exemplo são os ossos dos mamíferos, constituídos essencialmente por camadas de fibrilas 

de colagénio em matriz de fosfato de cálcio. Relatos bíblicos do Antigo Testamento, Êxodo 5:7-16 [6], 

mostram um dos primeiros exemplos de materiais compósitos feitos pelo homem, Figura 2.1. Os tijolos 

eram reforçados com fibras de palha a fim de evitar o aparecimento de fissuras durante a secagem. 

Posteriormente começou-se o desenvolvimento de materiais compósitos estruturais como o betão 

armado e os compósitos de elevado desempenho como polímeros reforçados com fibras contínuas de 

vidro, carbono, entre outros [5]. 

 
 

Figura 2.1: Compósito de tijolo reforçado com palha. Retirado de [7]. 
 

O recurso ao reforço com fibras é vantajoso e eficaz devido ao facto de muitos materiais 

apresentarem propriedades mecânicas superiores quando se encontram em forma de fibra 

comparativamente com a sua forma maciça (bulk form). Este facto foi demonstrado pela primeira vez 

por Griffith,[8], que constatou que o vidro na forma de fibra, com cerca de 20 μm de diâmetro, alcançava 

tensões de rotura de 3500 MPa enquanto, na sua forma maciça, possuía tensões de rotura de cerca 

de 170 MPa [9]. Isto deve-se essencialmente ao facto de o material apresentar uma estrutura mais 

organizada em forma de fibra do que na forma maciça. Na fibra, os cristais estão alinhados segundo o 

seu eixo e há menos defeitos internos. No caso de materiais onde há deslocações, as fibras apresentam 

menos deslocações do que o material na sua forma maciça [10]. Na Tabela 2.1 encontram-se alguns 

exemplos de propriedades de materiais em forma de fibra e na sua forma maciça. A não utilização 

direta das fibras em aplicações estruturais prende-se com o facto de esta possuir uma pequena secção 

resistente. A utilização do material ligante, matriz, serve para garantir a distribuição de carga, dar forma 

estável aos compósitos e proteger as suas superfícies [9]. 
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Tabela 2.1: Propriedades de fibras e de materiais na sua forma maciça. Adaptada de [9]. 

Material E (GPa) 𝝈𝒖 (GPa) 𝝆 (kg/dm3) 𝑬/ 𝝆 𝝈𝒖/𝝆 

Fibras 

Vidro E 72 3,5 2,54 28,5 1,38 

Vidro S 87 4,3 2,49 35,0 1,70 

Carbono (Pitch CP) 690 2,2 2,15 321 1,00 

Carbono (PAN C) 345 2,3 1,85 186 1,24 

Berílio 240 1,3 1,83 131 0,71 

Tungsténio 414 4,2 19,3 21 0,22 

 Materiais na forma maciça  

Vidro 70 0,14-0,62 2,7 25,9 0,052-0,23 

Aço 210 0,34-2,1 7,8 26,9 0,043-0,27 

Berílio 300 0,7 1,83 164 0,38 

Tungsténio 350 1,1-4,1 19,3 18,1 0,057-0,21 

 

Apesar dos elevados custos de fabrico de estruturas feitas em compósitos comparativamente com 

a fabricação de estruturas feitas em metal (tipicamente ligas de alumínio), dos custos de certificação 

de novos componentes, da baixa resistência ao longo da espessura e de limitações de temperatura 

(comparando com as ligas de titânio), os materiais compósitos são cada vez mais utilizados na 

fabricação de estruturas aeronáuticas [11]. Características como boa rigidez específica, boa resistência 

específica, resistência à corrosão, resistência ao desgaste, vida à fadiga, entre outras, são algumas 

das grandes vantagens da utilização desses materiais [12].  

Na indústria aeronáutica, os materiais compósitos começaram a ser utilizados em aviões militares 

com o objetivo de melhorar a performance e a manobrabilidade dos mesmos. O primeiro caso de avião 

militar com estruturas em compósitos foi o F-14, numa skin da box do estabilizador horizontal. O 

estabilizador era constituído pela skin em fibras de boro impregnadas com resina epóxi, o interior com 

honeycomb (ninho de abelha) e skin de alumínio nos bordos de fuga, de ataque e no topo, Figura 2.2. 

 

 
 

Figura 2.2: Estabilizador horizontal do F-14. Retirado de [13]. 
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A geração atual dos aviões militares tem cerca de um terço do seu peso estrutural em compósito 

de matriz polimérica reforçada com fibra, incluindo estruturas primárias e críticas como asa e 

estabilizadores, superfícies de controlo e radome [14]. Temos como exemplo o A400M, em que 30% 

da sua estrutura é feita em compósitos, incluindo grande parte da estrutura da asa, estabilizadores 

vertical e horizontal e superfícies de controlo, a rear cargo door, os sponsons, e as pás da hélice [15], 

Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Asa e porta de carga do A400 M. Retirado de [16]. 
  

No caso dos aviões comerciais, a utilização dos materiais compósitos começou pelas estruturas 

secundárias, com a utilização de compósitos em fibras de vidro em carenagens (fairings) e superfícies 

de controlo. Isto deve-se ao facto de na aviação civil, fatores como o custo e a segurança, serem de 

extrema importância para os fabricantes aeronáuticos e para as entidades certificadoras, pelo que, 

houve necessidade de realização de um grande número de testes antes de passar para a fabricação 

de componentes [13]. A redução de peso também é um fator muito importante nos materiais 

compósitos, quanto menor o peso menor é o consumo de combustível e a emissão de gases. A FAA, 

num dos seus relatórios, reportou que cada Lbf (pound) de peso reduzido num avião comercial 

corresponde a $100-300 de redução de custos ao longo da sua vida útil [15].  

 A Airbus foi o primeiro fabricante a utilizar materiais compósitos em grandes aviões comerciais, 

nomeadamente no A310 e A300-600. Cerca de 5% do peso da estrutura era em compósitos. Os 

estabilizadores verticais eram construídos em Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) e outros 

componentes como bordos de fuga, superfícies de controlo e carenagens também eram feitos em 

compósitos [17]. Desde então, os grandes fabricantes aeronáuticos têm apostado cada vez mais na 

investigação, desenvolvimento e conceção de estruturas secundárias e primárias em compósitos, em 

substituição das convencionais ligas metálicas. A utilização destes materiais tem permitido, entre outras 

vantagens, melhorias em termos aerodinâmicos, através de superfícies de controlo mais leves e com 

menor necessidade de manutenção, redução do consumo de combustível e otimização das 

características de voo [17].  

Temos como exemplos de aplicação de compósitos o Airbus A350 XWB, que tem 53% do peso em 

compósito, Figura 2.4, e o Boing 787, com 50% de percentagem de peso em compósito, Figura 2.5.  
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Figura 2.4: Aplicação de compósitos no Airbus A350 XMB. Adaptado de [16]. 
 
 
 

 

Figura 2.5: Aplicação de compósitos no Boing 787. Adaptado de [18]. 
 

 

2.1.1 Classificação dos materiais compósitos 

Para um material ser classificado como compósito é necessário satisfazer três critérios: os 

constituintes têm que estar presentes em proporções superiores a 5%, os constituintes têm que ter 

propriedades diferentes e, por último, as propriedades do compósito têm que ser diferentes das dos 

constituintes que lhe deram origem. Muitos materiais poliméricos, por exemplo, contêm pequenas 

quantidades de lubrificantes absorvedores de radiação ultravioleta e outros constituintes com objetivo 

de melhorar o seu processamento, no entanto não são considerados compósitos [19].  

Num material compósito a matriz, constituinte que liga e dá forma ao compósito, pode ser metálica, 

cerâmica ou polimérica (termoplástica ou termoendurecível). Normalmente as matrizes poliméricas 

possuem menor resistência e menor módulo de elasticidade, e as matrizes cerâmicas têm maior 

resistência, rigidez e comportamento frágil. As matrizes metálicas, por sua vez, têm rigidez intermédia 

e boa ductilidade. Em compósitos avançados de elevado desempenho, as matrizes poliméricas 
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termoendurecíveis (resinas: epóxi, bismaleimidas e poliimidas) são as mais utilizadas. Uma das razões 

é o facto de estas apresentarem, antes da cura, viscosidades bastantes inferiores às das 

termoplásticas, o que contribui para uma maior facilidade de impregnação do reforço [9], [20].  

Os reforços podem ser apresentados em forma de fibras ou partículas. As partículas podem estar 

distribuídas aleatoriamente ou segundo uma direção preferencial. As fibras, por sua vez, podem ser 

descontínuas ou contínuas. Estas podem também estar orientadas segundo uma direção ou 

aleatoriamente, Figura 2.6. 

 

 
 

 
Figura 2.6: Exemplos de reforços. Adaptado de [19]. 

 
 

As fibras contínuas podem ser unidirecionais (tape) ou em forma de tecidos (fabric). Os tapes 

permitem melhorar as propriedades do compósito na direção desejada e os fabrics são utilizados em 

componentes com contornos acentuados que requerem flexibilidade do material. Estes últimos são 

frequentemente utilizados na fabricação de painéis em sanduíche. A Figura 2.7 apresenta-nos alguns 

exemplos de tecidos frequentemente utilizados nas fibras de vidro, carbono e aramida (kevlar).  

 
 

Figura 2.7: Tipos de tecidos utilizados nas fibras de vidro, carbono e kevlar. Adaptado de [21]. 

Partículas 
aleatórias 

Fibras descontínuas 
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Os materiais compósitos laminados resultam do empilhamento de diferentes camadas ou lâminas 

de material compósito orientadas segundo direções específicas, Figura 2.8. Este tipo de material tem 

sido muito utilizado na indústria aeronáutica sendo que cada camada ou lâmina corresponde a um pré-

impregnado orientado segundo uma determinada direção. 

 
 

Figura 2.8: Material compósito laminado. Adaptado de [22]. 
 

 
 

2.1.2 Fabricação e processamento de compósitos 

 

2.1.2.1 Pré-impregnados  

Os pré-impregnados resultam da combinação de resina termoendurecível, parcialmente curada, e 

fibras. A resina, apesar de parcialmente curada, encontra-se num grau de reação de cerca de 30% 

(30% das ligações formadas) e contém todos os agentes necessários para completar o processo de 

cura. As fibras, por sua vez, são incorporadas em cerca de 60% de volume do pré-impregnado. Se o 

pré-impregnado for armazenado à temperatura ambiente as reações na resina vão continuar a ocorrer 

e a resina vai se tornando cada vez mais viscosa até endurecer e perder a capacidade de impregnação, 

daí a necessidade de reduzir a velocidade de reação através do armazenamento a baixas temperaturas 

[23]. 

Durante a fabricação dos pré-impregnados, Figura 2.9, as fibras são mergulhadas num banho de 

resina líquida e posteriormente o conjunto é aquecido de modo a alterar o estado da resina para 

parcialmente curado. A viscosidade da resina é suficiente para manter as fibras numa configuração 

plana. No final, são colocadas películas de proteção em cada lado do pré-impregnado que de seguida 

é enrolado em rolos e preparado para ser armazenado e/ou transportado. 

Durante o transporte é necessário que o material também seja mantido a baixas temperaturas. O 

tempo que o material permanece fora da câmara frigorífica é designado de out-time e deve ser 

contabilizado, uma vez que cada material tem à temperatura ambiente um determinado PVU que em 

geral é especificado pelo fabricante. Ultrapassado esse período, a resina já não tem a capacidade de 

adesão devido ao elevado grau de reação.  

A Figura 2.10 apresenta-nos os dois tipos de pré-impregnados, tape e fabric. A direção segundo o 

comprimento do rolo é identificada como warp (0º) e a direção segundo a largura do rolo é identificada 

como weft (90º), [24]. 
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Figura 2.9: Esquema de produção de pré-impregnados. Adaptado de [23]. 
 
 

 
 

Figura 2.10: Pré-impregnados – tape vs fabric. Adaptado de [24]. 
 
 

A utilização dos pré-impregnados traz vantagens: na produção, uma vez que é de fácil 

processamento; no design, visto que contribui para otimização e redução do peso da estrutura; e na 

performance, uma vez que permite obter peças com boas características mecânicas. Ao nível de 

produção, é de realçar que com a utilização dos pré-impregnados consegue-se ter um melhor controlo 

do conteúdo de fibras presente na peça [24].  

 

2.1.2.2 Laminados - prepreg lay-up process 

A fabricação de materiais compósitos laminados passa por várias etapas até a obtenção do produto 

final. Na Figura 2.11 encontram-se esquematizadas as etapas de fabricação de um material compósito 

laminado. Na primeira etapa (a) temos as fibras que podem apresentar-se em forma de feixes, 

filamentos ou em forma de tecidos. A matriz, por sua vez, pode apresentar-se sob a forma líquida, no 

caso da resina termoendurecível, ou na forma granular para as resinas termoplásticas. Na segunda 

etapa (b) as fibras e a matriz são associadas numa única camada formando a lâmina de pré-

impregnado (prepreg), (no caso de a matriz ser termoplástica é chamada towpreg). Normalmente a 

terceira (c) e a quarta (d) etapas são realizadas simultaneamente. As camadas de pré-impregnado são 

empilhadas de maneira a obter o produto final, (c) e (d), [23]. 

Alimentador 

Distensor 

Banho de 
resina 

Enrolamento Aquecimento Alisador 

Tape: pré-impregnado unidirecional Fabric: pré-impregnado em forma de tecido 
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Figura 2.11: Etapas de fabricação de compósitos laminados. Adaptado de [23]. 
 

Existem vários processos de fabricação de peças em compósitos. Atualmente o processo mais 

utilizado na indústria aeronáutica é o prepreg lay-up process também chamado de autoclave processing 

ou vacum bagging process [25]. Este processo é constituído por várias fases que serão explicadas de 

seguida.  

Fases de execução do prepreg lay-up process: 

1) Descongelamento do material, mantendo-o à temperatura ambiente até o descongelamento; 

 
 

Figura 2.12: Descongelamento do material. Retirado de [12]. 
 

2) Recorte do material. O corte pode ser feito manualmente, utilizando templates com indicação 

das dimensões e das orientações de cada camada, ou de forma automática, através de mesas 

de recorte com sucção de vácuo, permitindo assim uma maior otimização do tempo e do 

material, Figura 2.13. A operação deve ser realizada numa atmosfera limpa, com temperatura 

e humidade controladas, e no caso do recorte manual os operadores devem estar devidamente 

equipados de maneira a evitar contaminações. 

Matriz 

(líquida) 

Fibras 

Filamentos 

Tecido 

Transformação 
Nível 1 
Micromecânica 

Transformação 
Nível 2 
Macromecânica 

Estruturas em 
laminado 
curvo 

Lamina 

Laminado 

Matriz 

Estrutura 

Reforço 

(fibras) 



12 

 

 
 

Figura 2.13: Recorte manual [26] vs recorte automático. 
 

3) Lay up. Após a preparação do molde (limpeza, desengorduramento e aplicação de solução 

desmoldante de modo a evitar a adesão do material à ferramenta durante a cura), segue-se o 

empilhamento das camadas. Este processo pode ser manual, hand lay-up, ou automático (ATL 

- Automatic Tape Laying ou AFP - Automatic Fiber Placement), Figura 2.14. No hand lay-up as 

camadas têm que ser colocadas e compactadas uma a uma com a ajuda de um rolo de forma 

a retirar o ar entre elas. O excesso de ar pode dificultar a consolidação do material, o que pode 

trazer problemas ao nível do desempenho mecânico (fratura e/ou delaminação de camadas). 

O hand lay-up tem a vantagem de poder ser utilizado em pré-impregnados de todos os tipos 

de reforço (vidro, carbono e aramida) e formas (tape ou fabric) de variados tamanhos. Tem 

também a vantagem de poder ser utilizado para a fabricação de peças com formas complexas, 

monolíticas e em painéis em sanduíche. O processo automático ATL permite sobretudo a 

deposição de pré-impregnados unidirecionais e de outros tipos de reforço, geralmente com 

larguras de 150 ou 300 mm. O processo automático AFP, por sua vez, permite a deposição de 

pré-impregnados unidirecionais estreitos, tipicamente com larguras de 3.175, 6.35 ou 12.7 mm. 

Tal como o corte, o lay-up também deve ser realizado num ambiente com temperatura e 

humidade controladas. 

 
 

Figura 2.14: Técnicas de lay-up. Retirado de [24]. 
 
 

4) Ensacamento a vácuo (vaccum bagging). Este processo consiste em preparar o material para 

a fase de polimerização (cura). No ensacamento tipicamente são aplicados os elementos 

identificados em seguida, Figura 2.15. Há componentes cuja aplicação é opcional e há outros 

que são extremamente necessários para uma boa consolidação da peça durante a cura [24]. 

 Desmoldante: permite remover o material curado da ferramenta; 

Hand lay-up   ATL AFP 
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 Peel ply: permite a passagem de voláteis e do excesso de resina durante a cura, 

opcional; 

 Tecido de absorção: permite absorver o excesso de resina. O fluxo de resina pode ser 

controlado através da quantidade do bleeder, opcional; 

 Filme desmoldante: serve para evitar o escoamento da resina. Pode ser perfurado 

permitindo apenas passagem de ar e de voláteis para o tecido de drenagem; 

 Tecido de drenagem: permite a remoção de ar e voláteis de todo o conjunto. Para 

pressões elevadas na autoclave são utilizados tecidos de drenagem com maiores 

espessuras;  

 Edge dam: serve para conter o fluxo de resina e a forma da peça; 

 Selante: permite selar o filme de ensacamento à ferramenta;  

 Filme de ensacamento: permite obter o ensacamento final e a estanquidade em vácuo; 

 Válvula de vácuo: permite a criação de vácuo no ensacamento. É constituída por um 

prato-base e uma válvula, o prato-base é colocado por baixo do filme de ensacamento 

e a válvula é colocada sobre o filme de ensacamento. 

 
 

Figura 2.15: Exemplo de ensacamento a vácuo. Adaptado de [24]. 
 

5) Cura em autoclave. Durante a cura na autoclave o material é sujeito a temperatura, pressão e 

vácuo. Estes parâmetros influenciam significativamente a qualidade da peça fabricada. A cura 

de cada peça deve estar de acordo com diagramas de temperatura e de pressão característicos 

dependendo do material compósito. Os pré-impregnados com matriz em resina epóxi utilizados 

na indústria aeronáutica, requerem temperaturas de cura à volta dos 120 ou 180ºC e aplicação 

de pressão na autoclave suficiente para garantir a consolidação, eliminação do conteúdo de 

vazio no laminado e do excesso de resina. A Figura 2.16 mostra-nos um exemplo de ciclo de 

cura utilizado num pré-impregnado com matriz de resina epóxi com temperatura e pressão em 

função do tempo de cura [27].  

Válvula de vácuo 

Selante 

Filme de ensacamento 

Tecido de drenagem 

Filme desmoldante (não perfurado) 

Tecido de absorção 

Filme desmoldante (perfurado) 

Peel ply 

Pré-impregnado 

Peel ply 
Desmoldante 

Ferramenta ou molde 

Edge dam 
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Figura 2.16: Exemplo de ciclo de cura. Adaptado de [27]. 

  
 

A taxa de aquecimento exerce grande influência sobre a viscosidade, o escoamento e o grau 

de reação da resina, bem como sobre a qualidade superficial da peça. Assim sendo, a taxa de 

aquecimento deve ser aplicada de acordo com o diagrama e devidamente controlada de modo 

a evitar grandes gradientes de temperatura entre o componente e a fonte de calor. 

Normalmente, taxas de aquecimento mais rápidas são aplicadas para componentes de 

pequena espessura, e taxas mais lentas são aplicadas para componentes grandes e de 

maiores espessuras. A taxa de arrefecimento também deve ser controlada de forma a evitar 

baixas de temperatura abruptas que podem induzir tensões térmicas residuais no componente. 

Durante o arrefecimento deve manter-se a aplicação da pressão e do vácuo. Durante o 

processo de cura, deve-se ainda garantir que o conjunto componente/ferramenta atinja e se 

mantenha à mesma temperatura. Este controlo é realizado através da colocação de termopares 

[12].  

 

6) Desmoldagem. Após a cura e arrefecimento, são retirados os elementos do ensacamento e é 

obtida a peça em compósito por desmoldagem da ferramenta (molde). 

 

7) Maquinagem. Dois processos muito utilizados na maquinagem de peças em compósitos são o 

recorte e a furação. Estes processos costumam ser realizados através de equipamentos CNC 

(Computer Numeric Control), que têm a capacidade de controlo numérico de coordenadas. 

Existem vários tipos de técnicas de corte (corte com serra, corte com laser, etc.). Uma técnica 

muito utilizada na indústria aeronáutica é o CJA (Corte por Jato de Água). Esta consiste na 

projeção de água a altas velocidades (cerca 800 m/s) e altas pressões (podendo ultrapassar 

os 400 MPa) através de um orifício com cerca de 0,25 mm. Adicionalmente podem ser 

projetadas, juntamente com a água, partículas abrasivas, o que permite aumentar a velocidade 

de corte e cortar laminados mais espessos [9]. A furação de estruturas em material compósito 

é diferente da efetuada em estruturas em metal. São utilizados diferentes tipos de broca, 

maiores velocidades e menor força de avanço, desta forma é possível obter furos mais precisos 

Taxa de aquecimento: 
 2ºC/min 

 

120 min 
Taxa de arrefecimento: 

 2-3ºC/min 

6-7 bar 

80 200 

Pressurização: 1,4 bar/min 

Tempo [min] 

T
e
m

p
e
ra
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ra

 [
ºC

] 

 

179,4ºC 
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e evitar delaminações, fissuras interlaminares e deslocamento fibra/matriz. Devido à dureza 

dos compósitos, principalmente em fibras de carbono, as ferramentas de corte são geralmente 

revestidas de carboneto de tungsténio, nitreto de titânio ou diamante, ao invés do aço 

convencional (HSS - High Speed Steel), tendo em vista o aumento do seu tempo de vida útil 

[9], [21]. 

 

8) Inspeção. Antes de ser montada na estrutura, a peça produzida é sujeita a uma verificação de 

qualidade, onde é apurada a existência ou não de defeitos. Esta inspeção pode ser visual ou 

através de testes não destrutivos (NDT – Nondestructive Testing). Na inspeção visual, após a 

deteção do defeito, a área afetada tem que ser analisada em pormenor através de lanternas, 

lupas, boroscópios, etc., para se ter uma melhor perceção sobre o grau do defeito, 

principalmente em zonas pouco acessíveis. A escassez ou o excesso de resina, dobras, 

descoloração (devido ao sobreaquecimento, etc.), danos, substâncias estranhas, bolhas, são 

alguns dos defeitos que podem ser detetados por inspeção visual. Para encontrar e analisar 

defeitos internos como delaminações, descolagens, existência de vazio e roturas na matriz é 

necessário a utilização de NDT. Um exemplo de NDT muito utilizado é a inspeção ultrassónica. 

Nesta técnica, ondas sonoras são projetadas na direção normal às superfícies da peça, ao 

longo da superfície da peça ou segundo um ângulo predefinido relativamente à sua superfície. 

As ondas sonoras são monitorizadas enquanto se propagam ao longo da peça. Quando a onda 

encontra um objeto, a energia da onda é absorvida ou refletida. A interrupção, ou diminuição, 

da energia sonora é recebida por um transdutor e a informação é exibida num osciloscópio ou 

noutro equipamento de tratamento de dados. Através da análise da evolução do sinal (são 

utilizadas normas de referência para a calibração dos equipamentos) é possível identificar os 

defeitos internos no material [21].  

 

A aplicação do prepreg lay-up process traz as seguintes vantagens [28]: 

 Permite a produção de componentes com elevada fração volúmica de fibra (mais de 60%) 

devido a utilização dos pré-impregnados que têm normalmente mais de 60% de fibras; 

 Podem ser fabricadas peças das mais variadas geometrias, desde as mais simples até as 

mais complexas; 

 É aplicável à fabricação de protótipos; 

 São obtidos componentes com elevada rigidez e resistência mecânica. 

 

As principais desvantagens relacionadas com este processo têm a ver com o facto de requerer 

elevado custo de fabrico (principalmente custos relacionados com as autoclaves) e o facto de não ser 

adequado aos grandes volumes de produção [28].  
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2.1.3 Comportamento mecânico – macromecânica da lâmina 

Contrariamente aos materiais convencionais utilizados em engenharia, que são habitualmente 

homogéneos e isotrópicos, os materiais compósitos são não homogéneos (ou heterogéneos) e não 

isotrópicos (ortotrópicos, ou anisotrópicos). Um corpo não homogéneo é aquele cujas propriedades não 

são uniformes ao longo do mesmo, ou seja, são função da posição no corpo. Um corpo ortotrópico é 

aquele cujas propriedades, num ponto, são diferentes em três direções perpendiculares entre si (as 

chamadas direções principais) e têm simultaneamente três planos de simetria, ou seja, as propriedades 

dependem da orientação no corpo. Um corpo anisotrópico, por sua vez, é aquele cujas propriedades 

são diferentes em todas as direções, não há planos de simetria e tal como nos ortotrópicos as 

propriedades num ponto dependem da orientação do ponto no corpo [10]. Quando sujeitos a tensões 

normais ou de corte os materiais anisotrópicos e ortotrópicos comportam-se de maneira diferente aos 

isotrópicos, Figura 2.17. 

 
 

Figura 2.17: Comportamento mecânico de diferentes materiais. Adaptado de [10]. 
 

Num material isotrópico, tensões normais causam alongamento na direção de aplicação e 

contração na direção perpendicular, e tensões de corte causam apenas deformações de corte.  

Nos materiais ortotrópicos, tensões normais nas direções principais (ao longo de uma das 

interseções de três planos ortogonais de simetria do material) resultam em extensão na direção de 

aplicação da força e contração na direção perpendicular. No entanto, tendo em conta a diferença de 

propriedades do material nas duas direções principais, a contração pode ser maior ou menor do que a 

verificada para um material isotrópico com o mesmo carregamento e com o mesmo módulo de 

elasticidade do material ortotrópico na direção do carregamento. As tensões de corte também causam 
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DIREÇÃO PRINCIPAL DO 
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deformações de corte mas a sua magnitude é independente dos módulos de elasticidade e dos 

coeficientes de Poisson [10].  

Nos materiais anisotrópicos, a aplicação de tensões normais não causam apenas extensão na 

direção do carregamento e contração na direção perpendicular, como também causam deformações 

de corte. Tensões de corte, por sua vez, além de causarem deformações de corte causam também 

extensão e contração. Este comportamento também pode ser verificado num material ortotrópico 

quando sujeito a tensões normais em direções que não correspondem às direções principais do 

material [10]. 

Devido à não homogeneidade dos materiais compósitos, os mesmos são analisados sobre dois 

pontos de vista: micromecânica e macromecânica. A micromecânica estuda as interações que ocorrem 

entre os constituintes de um material compósito ao nível microscópico, e trata dos estados de tensão e 

deformação dos constituintes e das falhas localizadas na matriz, na fibra e na interface. A análise 

micromecânica é muito importante porque permite o estudo de propriedades como resistência, 

tenacidade à fratura (facture toughness) e vida à fadiga, que são fortemente influenciadas pelas 

características locais. A macromecânica estuda o comportamento de cada lâmina, ou camada, como 

função das propriedades dos constituintes. Neste caso, cada lâmina é considerada como um material 

quase homogéneo anisotrópico, ou ortotrópico, com um valor médio de rigidez, resistência e outras 

propriedades. Para os laminados, o seu comportamento é estimado como função das propriedades das 

laminas e da sequência de empilhamento [10], [29].  

No âmbito deste trabalho interessa-nos estudar a macromecânica da lâmina, através das leis 

constitutivas (relações tensão-deformação) e dos critérios de falha da mesma. 

 

2.1.3.1 Leis constitutivas  

Para a análise das relações de tensão-deformação assume-se a hipótese da lâmina apresentar 

comportamento linear elástico. Esta aproximação é adequada para a grande maioria das situações de 

projetos de componentes em compósitos [9].  

Para um material anisotrópico, em estado de tensão tridimensional, a relação tensão-deformação 

é representada pela equação 2.1 [9]: 
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2.1 
 

Onde 𝜎𝑖 corresponde ao tensor das tensões, 𝜀𝑖 corresponde ao tensor das deformações e 𝐶𝑖𝑗 é a 

matriz de rigidez que possui as constantes elásticas da lamina. Semelhantemente, é possível obter as 
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relações deformação-tensão através da matriz 𝑆𝑖𝑗 inversa de 𝐶𝑖𝑗, equação 2.2 [9].   Ambas as matrizes 

são simétricas, o que faz com que as relações das equações 2.1 e 2.2 sejam obtidas em função de 21 

constantes independentes. 
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2.2 

No caso de materiais ortotrópicos, a existência de 3 planos de simetria perpendiculares entre si faz 

com que o número de contantes independentes reduza para 9. A matriz de flexibilidade, 𝑆𝑖𝑗, quando 

escrita no referencial com os eixos principais, passa a ter termos que se relacionam com módulos de 

rigidez e os coeficientes de Poisson, equação 2.3, [10]. A direção 1 corresponde a direção longitudinal, 

a direção 2 corresponde a direção transversal às fibras e a direção 3 corresponde à direção 

perpendicular ao plano da lâmina. 
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2.3 
 

E1, E2 e E3 são os módulos de rigidez nas direções principais 1, 2 e 3, G23, G31 e G12 correspondem 

aos módulos de rigidez ao corte, shear modulus, nos planos 2-3, 3-1 e 1-2 respetivamente e 𝜈𝑖𝑗 

correspondem aos coefientes de Poisson para a deformação na direção j quando o material é solicitado 

na direção i, ou seja: 

 

i

j

ij



   

 
2.4 

 

A simetria da matriz 𝑆𝑖𝑗 leva a existência da seguinte relação de reciprocidade: 
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Os coeficientes da matriz 𝑆𝑖𝑗 podem ser obtidos considerando as forças aplicadas e as deformações 

obtidas em ensaios de tração ou de corte puro. Uma vez que as matrizes 𝑆𝑖𝑗 e 𝐶𝑖𝑗  são inversas uma 

da outra, as entradas da matriz 𝐶𝑖𝑗  podem também ser determinadas, obtendo-se assim, para um 

material ortotrópico, os seguintes termos não nulos: 
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Onde: 
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Na  
Figura 2.18 podemos ver um exemplo de uma lâmina em estado de tensão plana. Esta é 

caracterizada por ter as tensões 𝜎33, 𝜎13 e  𝜎23 desprezáveis comparativamente com as tensões 

𝜎11, 𝜎22 e  𝜎12. Isto é devido ao facto da sua espessura ser pequena em relação às dimensões no 

plano 𝑥1  e 𝑥2.  

 
 

Figura 2.18: Lâmina em estado de tensão plana. Adaptado de [30]. 
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Para um material ortotrópico em estado de tensão plana a relação deformação-tensão é 

simplificada para equação 2.8, [30]: 
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2.8 
 

Invertendo a matriz 𝑆𝑖𝑗 obtém-se a chamada matriz de rigidez reduzida, 𝑄𝑖𝑗, e com ela a nova 

relação tensão-deformação: 
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Em que os coeficientes da matriz 𝑄𝑖𝑗, correspondem a: 
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Para um referencial em que os eixos estão rodados relativamente às direções principais segundo 

um ângulo 𝜃, Figura 2.19, é necessário recorrer às equações de transformação de coordenadas de 

modo a obter as tensões e as deformações.  

 
Figura 2.19: Referencial rodado segundo um ângulo 𝜃. Adaptado de [30]. 

 

Podemos obter as tensões através da equação 2.11 em que [𝑇𝜎]  corresponde a matriz de 

transformação das tensões, equação 2.12, e [𝑇𝜎]−1  corresponde à sua inversa, equação 2.13, 𝑠 =

sin 𝜃 e 𝑐 = cos 𝜃. 
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As deformações no referencial rodado são obtidas através das equações 2.14, 2.15 e 

2.16. [𝑇𝜀]  corresponde a matriz de transformação das deformações e [𝑇𝜀]−1  corresponde à sua 

inversa. 
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2.16 
 

Por fim, é possível obter as relações de tensão-deformação, equação 2.17, e de deformação-

tensão, equação 2.18, no referencial rodado a partir da matriz de rigidez reduzida e das matrizes de 

transformação: 
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2.1.3.2 Critérios de falha 

Várias teorias de falha têm sido propostas para os materiais compósitos tendo em conta o seu 

comportamento não isotrópico. Mais de 40 teorias foram propostas nestes últimos anos, em que a 

maioria delas têm como base a homogeneidade e o comportamento linear nas relações tensão-

extensão. De todas as teorias existentes, as mais representativas e mais usadas são: critério de tensão 

máxima, critério de extensão máxima, critério de Tsai-Hill, e o critério de Tsai-Wu. Em todas estas 

teorias o material é considerado como ortotrópico e homogéneo pelo que falhas ao nível microscópico 

não são tidas em conta [10], [29]. 

2.1.3.2.1 Critério de Tensão Máxima 

No critério de tensão máxima as tensões nas direções principais têm que ser inferiores às tensões 

de rotura naquela direção. Segundo este critério, ocorre falha quando uma das seguintes condições é 

verificada ao longo das direções principais (𝜎11 = 𝜎1, 𝜎22 = 𝜎2 e  𝜎12 = 𝜎6), [29]. As tensões F 

simbolizam as tensões últimas que o material suporta, F1t e F2t representam as tensões últimas em 

solicitações de tração nas direções principais 1 e 2 respetivamente. F1c e F2c simbolizam o mesmo para 

carregamento de compressão e F6 é a tensão última ao corte.  
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2.1.3.2.2 Critério de Extensão Máxima 

A teoria do critério de extensão máxima é semelhante à de tensão máxima. Neste caso, o material 

entra em falha quando pelo menos uma das seguintes condições é satisfeita: 
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Onde 𝜀1, 𝜀2 e 𝛾6 são as deformações nas direções principais, 𝜀1𝑡
𝑢 , 𝜀2𝑡

𝑢  correspondem às extensões 

máximas em tração nas direções 1 e 2, 𝜀1𝑐
𝑢 , 𝜀2𝑐

𝑢  são as extensões últimas em compressão nas direções 

1 e 2 e 𝛾6
𝑢 é a deformação última ao corte. 



23 

 

2.1.3.2.3 Critério de Tsai-Hill 

O critério de Tsai-Hill é uma extensão do critério de von Mises (para materiais isotrópicos) 

modificado para materiais ortotrópicos [29]. O critério de Tsai-Hill é definido por uma única condição, 

diferentemente do que acontecia com os critérios de tensão e extensão máximas em que eram 

definidas três condições e não havia nenhuma correlação entre elas. Neste critério há uma interação 

entre as tensões 𝜎1, 𝜎2 e 𝜎6. No entanto, não é possível distinguir diretamente as tensões de tração e 

de compressão. Segundo este critério, para que ocorra falha é necessário que a seguinte condição seja 

satisfeita, equação 2.25: 
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Onde, 𝐹1 corresponde à tensão última na direção longitudinal às fibras, que pode ser à tração ou à 

compressão, 𝐹2 corresponde à tensão última na direção transversal às fibras que também não se sabe 

se é em tração ou compressão e 𝐹6 corresponde à tensão última ao corte. 

2.1.3.2.4 Critério de Tsai-Wu 

O critério de Tsai-Wu é mais geral do que de Tsai-Hill e permite a distinção entre as tensões de 

rotura de tração e de compressão. Utiliza o conceito de tensores que permite a transformação de um 

sistema de coordenadas para outro, e permite estimar tensões de rotura em estados de tensão sobre 

os quais não se consegue obter dados experimentalmente. Tsai e Wu definiram que num estado plano 

de tensão ocorre falha quando a seguinte igualdade é satisfeita [29]: 
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Onde 𝑓𝑖, 𝑓𝑖𝑗  são tensores de segunda e de quarta ordem, respetivamente, com 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 6. O 

desenvolvimento da equação 2.26 para um estado de tensão plana converte-se na equação: 
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Os termos lineares da equação 2.27 permitem obter a distinção entre tensões últimas de 

compressão e de tração. O termo 𝑓12 tem em conta as interações entre as tensões normais 𝜎1 e 𝜎2. 

Uma vez que a resistência da lâmina, quando sujeita a corte puro, 𝜎6, ao longo das direções principais, 

é independente do sinal da tensão de corte, todos os termos lineares em 𝜎6 podem ser eliminados: 
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Os restantes coeficientes do critério de Tsa-Wu podem ser obtidos através da aplicação de cargas 

elementares na lâmina. A forma reduzida do critério de Tsai-Wu é: 
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2.2 Adesivos 

A utilização de juntas adesivas tem vindo a aumentar constantemente ao longo dos anos. Esta 

técnica foi adotada, e bastante desenvolvida, na indústria aeronáutica durante, e após, a segunda 

guerra mundial. Hoje em dia durante as fases de projeto há a possibilidade de escolher entre a utilização 

de juntas adesivas ou as convencionais juntas mecânicas (aparafusadas, rebitadas ou soldadas) [31]. 

As principais vantagens associadas a utilização de juntas adesivas são [9], [31]: 

 Eliminação da necessidade de furos e de submissão do componente a elevadas temperaturas 

associadas ao processo de soldadura. Ao contrário dos rebites e dos parafusos, o adesivo 

curado garante uma melhor distribuição de tensão, o que melhora o desempenho do 

componente quando sujeito às solicitações de fadiga. Na Figura 2.20 podemos verificar que, na 

junta rebitada, a tensão é maior na vizinhança dos rebites, o que leva a iniciação de falha nessas 

regiões de pico de tensão. Nas juntas aparafusadas e soldadas o comportamento é similar. Nas 

juntas adesivas, tal comportamento não se verifica, a tensão é uniformemente distribuída;  

 

 
  

Figura 2.20: Junta mecânica vs junta adesiva – distribuição de tensões. Adaptado de [31]. 
 
 

 Redução de peso e do número de peças; 

 Facilidade de adaptação na junção de superfícies irregulares; 

 Isolamento térmico e prevenção contra corrosão galvânica nas ligações entre materiais 

diferentes (normalmente metais condutores); 

 Para aplicações em grandes áreas, as juntas coladas são mais económicas do que as juntas 

mecânicas. A simplicidade da operação permite automatizar o processo e aumentar as 

cadências de produção e baixar os custos; 

 Obtenção de superfícies com contornos suaves, especialmente importantes em termos 

aerodinâmicos e estéticos, e de junções completamente seladas, minimizando assim a 

suscetibilidade à propagação de defeitos; 

 Amortecimento de vibrações devido ao comportamento viscoelástico do adesivo; 

Junta mecânica Junta adesiva 
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 Aumento da rigidez comparativamente com as junções mecânicas (stiffening effect), Figura 

2.21. As juntas adesivas formam uma ligação contínua entre os dois substratos, enquanto nas 

juntas rebitadas, aparafusadas e soldadas, as superfícies só estão ligadas em determinados 

pontos, o que faz que as estruturas coladas apresentem maior rigidez. A carga crítica pode 

aumentar entre 30% a 100%.  

 

 
 

Figura 2.21: Junta mecânica vs junta adesiva – relação de rigidez. Adaptado de [31]. 
 
 

Existem, no entanto, alguns inconvenientes associados a utilização das juntas adesivas, 

nomeadamente [9]:  

 Necessidade de limpeza e tratamento das superfícies antes da colagem; 

 Alguns adesivos requerem aplicação de pressão e temperatura de forma a acelerar a cura, o 

que implica custos energéticos; 

 Sensibilidade às condições ambientais: temperatura, humidade e radiações UV; 

 Criação de ligações definitivas, sem possibilidade de desmontagem sem que ocorra 

danificação ou destruição dos componentes; 

 Toxicidade e flamabilidade da maioria dos adesivos, o que constitui um perigo para a saúde 

humana; 

 Dificuldade na verificação da qualidade da junta; 

 Baixa performance quando são aplicadas solicitações de arrancamento. 

Apesar da crescente utilização de juntas adesivas em estruturas em compósitos, estas ainda 

continuam a ser um grande desafio para os projetistas e engenheiros, uma vez que o seu desempenho 

é bastante influenciado pelas características do laminado. Os compósitos unidirecionais apresentam 

elevada resistência e rigidez na direção das fibras, no entanto, na direção transversal às fibras as 

propriedades são significativamente inferiores. Isto pode levar a ocorrência de rotura nas juntas 

adesivas antes que ocorra falha no adesivo [32]. 

 

Área sem rigidez 

Junta mecânica 

Junta adesiva 
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2.2.1 Classificação dos adesivos 

Relativamente ao desempenho, os adesivos podem ser classificados em dois grandes grupos: 

adesivos estruturais e não estruturais. Adesivos estruturais são aqueles que conseguem transmitir 

grandes esforços. Ao contrário de produtos de revestimento por exemplo, os adesivos estruturais 

devem apresentar resistências equiparáveis aos materiais constituintes da estrutura a ser colada. Os 

adesivos não estruturais, por sua vez, são utilizados em aplicações onde são requeridos esforços 

relativamente baixos [9]. 

Relativamente ao modo de apresentação, os adesivos podem classificar-se como adesivos em 

filme ou em pasta. Os adesivos em filme são frequentemente utilizados na indústria aeronáutica para 

fins estruturais [21]. Têm a vantagem de garantir o controlo do peso e a proporção exata dos 

constituintes, resina e endurecedor, eliminando assim a necessidade de efetuar a mistura antes da 

aplicação. São fornecidos em rolos ou em folhas, com peliculas protetoras em ambos os lados, sendo 

mais seguros e fáceis de trabalhar, Figura 2.22. Este tipo de adesivo é muito útil na colagem de grandes 

áreas e são muito utilizados na fabricação de painéis em sanduíche, principalmente os que incorporam 

ninho de abelha [32]. A principal desvantagem destes é o facto de serem armazenados a baixas 

temperaturas o que implica custos energéticos [21].  

 
 

Figura 2.22: Exemplo de rolo de adesivo em filme. Retirado de [33]. 
 

Dentro dos adesivos em filme existe o chamado adesivo expansível (foaming adhesive). Este tipo 

de adesivo, com espessuras entre 0,635 – 2,54 mm, tem a particularidade de se expandir durante a 

cura que, tipicamente, ocorre a temperaturas entre 121ºC – 177ºC. Estes adesivos são muito utilizados 

no enchimento e reparação de estruturas em sanduíche com ninho de abelha Figura 2.23, [21]. 

 
 

Figura 2.23: Exemplos de aplicação do adesivo expansível. Adaptado de [21]. 

Adesivo expansível 

Enchimento do núcleo 

  Reparação 
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Os adesivos em pasta são uma alternativa aos adesivos em filme e são geralmente utilizados em 

estruturas secundárias e em zonas onde o adesivo em filme é de difícil acesso. Estes podem ser mono 

ou multicomponentes, Figura 2.24. Os adesivos em pasta para fins estruturais são habitualmente feitos 

com base em resina epóxi. Comparativamente com os adesivos em filme têm a vantagem de poderem 

ser armazenados a temperatura ambiente e de possuírem PVU superior. A desvantagem deste tipo de 

adesivo é a dificuldade em controlar a espessura de colagem, o que afeta a distribuição de tensão da 

junta. Muitas vezes são utilizadas malhas de tecido de modo a garantir a espessura da junta, [21]. 

 
 

Figura 2.24: Adesivo em pasta bi-componente (base e endurecedor). Retirado de [34]. 
 
 
 

2.2.2 Modos de falha da junta adesiva 

As juntas adesivas podem estar sujeitas a diferentes tipos de solicitação, nomeadamente: tração, 

compressão, corte, clivagem e arrancamento (peel), Figura 2.25.  

 
 

Figura 2.25: Solicitações das juntas adesivas. Adaptado de [31]. 
 

Mediante as solicitações de corte, as juntas adesivas podem experimentar três modos de falha [9]: 

falha coesiva, falha adesiva e falha do substrato, Figura 2.26.  

Tração Compressão Corte 

Clivagem Arrancamento 
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Figura 2.26: Modos de falha das juntas adesivas. Adaptado de [35]. 
 

A falha coesiva dá-se no interior do adesivo, o que indica que a ligação entre o adesivo e o substrato 

é mais forte do que a resistência interna do adesivo.  

A falha adesiva, por sua vez, dá-se na interface entre o substrato e o adesivo. Este tipo de falha 

pode ser um indicativo da má preparação das superfícies. Trabalhos recentes, [36], mostraram que, 

em juntas de sobreposição simples, verificam-se variações de tensões ao longo da espessura do 

adesivo, sendo que os valores máximos localizam-se junto da interface, o que explica a existência 

deste tipo de falha. Foram desenvolvidas várias técnicas de redução dessa concentração de tensão, 

nomeadamente, (ver Figura 2.27): aumento da espessura do adesivo nas extremidades da zona de 

sobreposição (a), (Hart-Smith, [37]); redução de espessura nas extremidades do substrato (b); ou 

existência de filete de reforço, excesso de adesivo, (Adams, [38]) que além de reduzir a concentração 

de tensões altera a superfície de fratura (c). 

 

 
 

Figura 2.27: Técnicas de diminuição de concentração de tensões. Adaptado de [9]. 
 

A falha do substrato dá-se quando a rotura ocorre num dos substratos o que é indicativo de uma 

junta bem projetada.  

  

Falha coesiva 

Falha adesiva 

Falha do substrato 
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3 Testes de qualificação dos materiais 

No âmbito deste trabalho serão retratados os testes de qualificação dos materiais. Os testes de 

qualificação servem para definir e garantir os requisitos que o material deve cumprir de modo a ser 

aplicado em determinado avião. Estes testes podem dividir-se em físicos, químicos e mecânicos. Os 

testes físicos e químicos são muito importantes porque permitem caracterizar o comportamento do 

material quando sujeito às diferentes condições ambientais. Os testes mecânicos, em geral destrutivos, 

permitem caracterizar o material quando sujeito a diferentes condições de carregamento [39]. Os testes 

são normalmente realizados de acordo com normas internacionais padronizadas (ASTM, EN, etc.). 

Neste capítulo, serão apresentados os testes realizados no âmbito deste trabalho e serão mencionadas 

algumas normas de realização dos mesmos, especialmente as que foram aqui utilizadas. 

 

3.1 Testes em compósitos 

Os testes realizados aos materiais compósitos têm vários objetivos, nomeadamente [29]: 

 Determinação das propriedades da lâmina, utilizadas no design e na análise estrutural; 

 Investigação e verificação do comportamento mecânico previsto analiticamente; 

 Estudos ao material e ao seu comportamento estrutural para uma determinada geometria e 

condições de carregamento. 

  

3.1.1 Testes Físicos 

Os testes físicos podem dividir-se em testes físicos da lâmina (camada de pré-impregnado) e testes 

físicos do laminado. Dos testes físicos da lâmina fazem parte os testes de: conteúdo de resina não 

polimerizada (WRC – Wet resin content), peso da fibra por unidade de área (FAW – Fiber areal weight), 

conteúdo de voláteis, tempo de gel, escoamento (flow), aderência (tack) e maleabilidade (drape). Dos 

testes físicos ao laminado fazem parte: conteúdo de resina polimerizada (RC – Resin content), 

conteúdo de fibra, conteúdo de vazio e espessura da lâmina. 

3.1.1.1 Conteúdo de resina não polimerizada (WRC) 

O teste de WRC consiste em determinar o conteúdo de resina no pré-impregnado. O WRC pode 

ser determinado a partir da extração da resina do pré-impregnado utilizando um solvente que possa 

diluir a resina ficando apenas as fibras. Medindo o peso dos provetes antes e depois da aplicação do 

solvente é possível obter o conteúdo de resina [39], [40]. Estes testes podem ser realizados de acordo 

com procedimentos descritos em normas como a ASTM C 613 [41]. 

3.1.1.2 Peso de fibra por unidade de área (FAW) 

O teste de FAW permite calcular a massa de fibra por unidade de área de pré-impregnado. Tendo 

em conta a área do provete e as medições realizadas no teste de WRC é possível calcular o FAW. Este 

teste pode ser realizado utilizando normas como a ASTM D3776 [42].   
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3.1.1.3 Conteúdo de voláteis 

O conteúdo de voláteis no pré-impregnado pode ser calculado através de normas como a ASTM D 

3530 [43].  

3.1.1.4 Tempo de gel 

Tempo de gel é o tempo que a resina demora a ficar em estado de gel mediante a aplicação de 

uma determinada condição de temperatura. A temperatura do teste depende do tipo de resina. O tempo 

de gel influência a capacidade de processamento do pré-impregnado e está relacionado com a 

composição química e com o grau de reação da resina [40], [44]. O tempo de gel pode ser determinado 

de acordo com normas como a ASTM D3532 [45]. 

3.1.1.5 Escoamento 

O teste de escoamento tem como objetivo calcular o escoamento da resina durante a cura e pode 

ser obtido através da comparação do peso do provete antes e depois da cura. Esta característica está 

relacionada com a composição química, o grau de reação, e/ou morfologia da resina. O conteúdo de 

resina e a capacidade de processamento do pré-impregnado são influenciados pelo seu escoamento 

[39], [40]. O escoamento de resina pode ser realizado de acordo com a norma ASTM D 3531 [46]. 

3.1.1.6 Aderência 

O teste de aderência determina a capacidade do material de aderir a si próprio ou a superfície de 

outro material. Esta propriedade é muito importante durante o lay-up, principalmente na fabricação de 

peças com formas complexas. Não existe um método quantitativo para o cálculo da aderência. Em 

geral, esta característica do material é calculada qualitativamente como alta, média ou baixa e o critério 

é habitualmente definido pelo fabricante, [39], [40].  

3.1.1.7 Maleabilidade 

Maleabilidade (drape) é a capacidade do pré-impregnado de adquirir a forma de uma superfície, 

normalmente curva ou complexa, sem danificação das fibras. Tal como o teste de aderência, a 

maleabilidade também costuma ser determinada qualitativamente, [39], [40].   

3.1.1.8 Conteúdo de fibra, conteúdo de resina (RC), conteúdo de vazio 

Os testes de conteúdo de fibra, conteúdo de resina e conteúdo de vazio podem ser realizados em 

simultâneo e permitem calcular o conteúdo de fibra, de resina e de vazio num laminado. A percentagem 

de vazio no compósito é muito importante e diz muito sobre a qualidade do material, uma vez que a 

presença de vazio implica falta de consolidação no material, o que pode levar à falha. Os cálculos são 

usualmente efetuados através de medições de densidade do laminado curado e de valores teóricos de 

densidade dos constituintes [39], [44]. Estes podem ser realizados de acordo com normas como a 

ASTM D3171 [47]. 

3.1.1.9 Espessura da lâmina 

O teste de espessura da lâmina consiste em medir a espessura de cada laminada, com um 

micrómetro, ou outro instrumento adequado, através da medição da espessura do laminado curado. 
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Sabendo o número de lâminas do laminado é possível estimar a espessura de cada lâmina após a 

cura. 

 

3.1.2 Testes Químicos 

De acordo com a bibliografia [40] as técnicas de caracterização química mais utilizadas nos pré-

impregnados são: 

 HPLC (High Performance Liquid Chromatography), permite analisar os componentes da 

resina; 

 Espetroscopia infravermelha, permite obter a estrutura química da resina não curada; 

 Análise térmica, permite obter o calor de polimerização e informações sobre a composição e 

processamento da resina; 

 Análise reológica, permite obter o comportamento da viscosidade da resina durante a cura. 

 

No âmbito deste trabalho, a técnica utilizada foi a análise térmica para a determinação da 

temperatura de transição vítrea, Tg, e do calor de polimerização da resina no pré-impregnado através 

do teste de DSC (Differential Scanning Calorimetry). Neste teste estuda-se as variações de entalpia do 

material em função da temperatura. É medida a taxa de variação de calor, ou absorção de entalpia, do 

material (neste caso, provete de pré-impregnado em suporte de alumínio) relativamente a um material 

de referência (geralmente suporte de alumínio vazio). O teste pode ser feito de duas formas: através 

da medição das propriedades em função do tempo, mantendo os provetes à mesma temperatura (modo 

isotérmico); ou em função da temperatura com provetes mantidos à mesma taxa de aquecimento (modo 

dinâmico). Por questões de qualidade, os testes de DSC são regularmente realizados no modo 

dinâmico. Uma vez que o tamanho médio das amostras utilizadas é muito reduzido, cerca de 10 mg, é 

aconselhável a utilização de um número considerável de provetes de forma a obter resultados 

representativos. Os testes de DSC podem ser realizados de acordo com as normas como a EN-6041 

[48]. 

 

3.1.3 Testes Mecânicos 

Os testes mecânicos servem para caracterizar o material quando sujeito a uma determinada 

condição de carregamento. No âmbito deste trabalho foram realizados testes mecânicos de ILSS 

(Interlaminar Shear Strength), de tração (tensile tests) e de compressão (compressive tests).  

3.1.3.1 Interlaminar Shear Strength (ILSS) 

Os testes de ILSS permitem calcular a tensão de corte interlaminar máxima que o material pode 

suportar. A força de corte interlaminar tende a produzir deslocamentos relativos entre as lâminas ao 

longo do plano da interface entre elas, o que pode causar delaminação do material. Não existe um 

método de determinação exata do ILSS mas existem métodos aproximados que permitem obter o ILSS 
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aparente. Um método muito utilizado é o shor-beam method que consiste num teste de flexão em três 

pontos, Figura 3.1. Os provetes utilizados nos testes de ILSS são vigas curtas, e de largura pequena, 

cortadas a partir de laminado. O carregamento é aplicado no ponto médio do span do provete de modo 

a minimizar flexão [29], [40], [44]. O teste de ILSS pode ser realizado de acordo com normas como a 

ASTM D2344 [49].  

 
 

Figura 3.1: Obtenção do ILSS - Short beam method. Adaptado de [29]. 
 

3.1.3.2 Testes de tração 

Os testes de tração permitem obter a tensão máxima que o material consegue suportar e o módulo 

de Young do material à tração. O teste é realizado utilizando equipamento convencional e o provete é 

composto por duas zonas: a zona central, onde é colocado o extensómetro e onde é suposto ocorrer a 

falha (gage length); e duas regiões que são colocadas nas garras conectadas à máquina. Geralmente 

são coladas tabs nas duas últimas regiões de forma a evitar que ocorra falha do material nestas regiões. 

Na Figura 3.2 é possível verificar os locais e os modos de falha que podem ocorrer durante o teste de 

tração. Falhas na região das garras indicam que a concentração de tensão nesta região é maior que a 

variação natural da tensão no gage length. Os testes de tração podem ser realizados de acordo com a 

norma ASTM D3039 [50]. 

 
 

Figura 3.2: Modos de falha no teste de tração. Adaptado de [50]. 
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3.1.3.3 Testes de compressão 

Os testes de compressão permitem obter a tensão máxima que o material consegue suportar e o 

módulo de elasticidade do material à compressão. Estes testes são habitualmente mais críticos do que 

os de tração uma vez que o resultado depende essencialmente do tipo de ferramenta utilizada na 

realização dos mesmos. Se a região do extensómetro (gage length) for muito longa, pode ocorrer falha 

antecipada por flexão ou buckling, mas se o provete for muito curto, a proximidade com a região das 

garras pode causar efeitos adversos no estado de tensão, obtendo-se valores altos e irrealistas. A 

Figura 3.3 apresenta-nos o tipo de ferramenta utilizada para a realização dos testes de compressão no 

âmbito deste projeto e de acordo com a especificação requerida. Trata-se de dois suportes em I (anti-

buckling) ligeiramente mais curtos do que o provete (em dog bone), que é ligeiramente preso aos 

suportes. Durante o teste, é aplicada a carga de compressão até que acorra a falha, permitindo 

determinar a tensão máxima e o módulo de elasticidade em compressão [40], [51]. Os testes de 

compressão podem ser realizados de acordo com normas como a ASTM D 695 [52].  

 
 

Figura 3.3: Teste de compressão – ferramenta de suporte. Retirado de [40]. 
 

 

3.2 Testes em adesivos 

Tal como os pré-impregnados, os adesivos são sujeitos a testes físicos, químicos e mecânicos 

também normalizados. Estes testes, por sua vez, podem variar conforme o tipo de adesivo (em pasta 

ou em filme). Apesar de possuírem testes em comum, geralmente nos adesivos em filme são realizados 

testes que não se aplicam aos adesivos em pasta e vice-versa. Por esta razão, nesta secção serão 

apresentados os testes realizados neste trabalho para cada um dos tipos de adesivos separadamente 

e por último os testes realizados para ambos. 

 

3.2.1 Testes realizados aos adesivos em filme 

3.2.1.1 Massa por unidade de área (FAM - Film area mass) 

O teste de FAM permite calcular a massa por unidade de área do adesivo expressa em gramas por 

metro quadrado. Este pode ser realizado de acordo com as normas como a NP EN 12127 [53] ou ISO 

3801 [54]. 
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3.2.1.2 Espessura do filme 

O teste de espessura do filme, como o próprio nome indica, permite calcular a espessura do filme 

de adesivo e pode ser realizado de acordo com a norma DIN 29963 [55]. 

3.2.1.3 Razão de expansão 

Este teste foi realizado nos adesivos expansíveis e permite calcular o aumento de espessura após 

a cura, expresso em percentagem da sua espessura original antes da cura. Este teste pode ser 

realizado de acordo com a norma EN 2667-3 [56]. 

3.2.1.4 Conteúdo de voláteis 

O teste de conteúdo de voláteis foi também realizado nos adesivos expansíveis e permite obter a 

redução de massa que ocorre depois de cura, resultante da libertação de voláteis. O resultado é 

expresso em percentagem da massa original, ou seja, massa antes da cura. Este teste pode ser 

realizado de acordo com a norma EN 2667-3 [56]. 

3.2.1.5 Vertical sag 

Os adesivos expansíveis, quando curados numa posição vertical, podem apresentar uma diferença 

de espessuras entre a parte de cima e de baixo. O teste de vertical sag permite calcular essa diferença 

de espessura. Este teste é muito importante para caracterizar o comportamento dos adesivos 

expansíveis na produção de painéis em sanduíche incluindo, junções entre ninhos de abelha e ligações 

entre ninhos de abelha e uma folha vertical de outro material. O teste de vertical sag pode ser realizado 

de acordo com a norma EN 2667-4 [57]. 

3.2.1.6 Tube shear 

O teste de tube shear permitiu determinar a resistência ao corte do adesivo expansível. Neste teste, 

o adesivo curado, confinado em dois tubos metálicos, é sujeito a carregamentos até à rutura. No 

esquema da Figura 3.4 podemos observar o tipo de suporte utilizado no teste de tube shear.  

 

 
 

Figura 3.4: Suporte utilizado no teste de tube shear. Adaptado de [58]. 

Adesivo expansível 
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3.2.2 Testes realizados aos adesivos em pasta 

3.2.2.1 Viscosidade 

O teste de viscosidade permite quantificar a resistência que o adesivo oferece às forças de corte 

durante o seu escoamento. Quando a viscosidade é muito elevada, torna-se difícil o escoamento do 

adesivo nas superfícies, o que pode condicionar a sua aplicação. Existem vários métodos utilizados 

para a realização dos testes de viscosidade, um deles, utilizado neste trabalho (brookfield test method), 

está na norma ISO 2555 [59]. 

3.2.2.2 Pot life (worklife) 

Pot life ou worklife é o tempo em que o adesivo está em condições de ser aplicado desde o instante 

da sua preparação, mistura dos componentes base e catalisador (endurecedor). Dentro do pot life, a 

viscosidade do adesivo ainda é relativamente baixa, permitindo assim o seu processamento [44]. O 

teste de pot life é normalmente realizado conforme os procedimentos existentes na norma do material, 

mas pode também ser realizado de acordo com outras normas como a ASTM D1338 [60]. 

3.2.2.3 Resistência elétrica (resistividade volúmica) 

O teste de resistência é realizado em adesivos condutores. Os adesivos condutores são utilizados 

em zonas em que é necessário manter a condutividade. Geralmente têm partículas metálicas na sua 

composição (exemplo prata) que permitem aumentar a condutividade dos mesmos. Um método 

utilizado para a realização deste teste é o método TP – 296 [61] estabelecido pela Emerson & Cuming. 

Na Figura 3.5 podemos ver o tipo de suporte utilizado (unidades em milímetros).  

 
 

Figura 3.5: Suporte Emerson & Cuming. Adaptado de [61]. 
 

3.2.2.4 Dureza 

A dureza pode ser medida através da profundidade de penetração num ponto da superfície sujeito 

a uma dada carga [44]. A medição da dureza é regularmente utilizada para a verificação do grau de 

cura do adesivo. Uma dureza baixa pode significar presença de defeitos ou uma cura incompleta. Uma 

dureza elevada, por sua vez, pode ser sinal de uma cura exagerada [62]. Dos métodos utilizados para 

medição de dureza, o método utilizado no âmbito deste trabalho é o método Shore D, que é 

particularmente utilizado para materiais duros. A dureza (Shore D hardness) dos adesivos pode ser 

obtida através da norma ASTM D2240 [63].  
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3.2.2.5 Compressão 

O teste de compressão permite calcular a tensão máxima que o adesivo consegue suportar antes 

de ocorrer a falha. Neste teste são utilizados os equipamentos convencionais e o teste pode ser 

realizado de acordo com a norma ASTM D695 [52]. 

 

3.2.3 Testes realizados nos dois tipos de adesivos 

3.2.3.1 Differential Scanning Calorimetry (DSC)  

Os testes de DSC realizados aos adesivos têm a mesma funcionalidade que os realizados aos pré-

impregnados. Ver explicação na secção 3.1.2.  

3.2.3.2 Densidade 

O teste de densidade permite calcular, para uma determinada temperatura, a massa do adesivo 

por unidade de volume. A densidade é frequentemente obtida em relação à densidade da água 

(gravidade específica). A densidade do adesivo pode ser determinada através das normas ASTM 

D1475 [64] ou EN 542 [65].  

3.2.3.3 Lap shear 

Os testes de lap shear permitem obter a resistência da junta quando sujeita às solicitações de corte. 

Ao invés da utilização de equipamentos complexos, necessários para a aplicação de momentos 

torsores, são utilizados os dispositivos convencionais usados na realização de testes de tração e de 

compressão [62]. Na Figura 3.6 podemos ver um tipo de montagem utilizada na realização de testes 

de lap shear. Os provetes são presos às garras do equipamento e são aplicadas cargas de tração até 

que ocorra a falha. Os substratos utilizados foram em chapa metálica devidamente tratada com 

tratamentos superficiais e/ou aplicação de primários (conforme especificado na norma do material), de 

forma a melhorar a aderência e evitar que ocorra falha adesiva. O facto de os substratos serem 

metálicos não permite simular o comportamento de juntas em substratos compósitos, mas permite 

avaliar o comportamento do adesivo principalmente para fins de qualificação e inspeção. Os testes de 

lap shear podem ser realizados de acordo com as normas como a EN 2243-1 [66] ou ASTM D1002 

[67].  

 
 

Figura 3.6: Montagem para a realização do teste de lap shear. Adaptado de [66].  
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4 Identificação de Materiais Alternativos - 

Estratégia e Resultados 

 

Neste trabalho foram estudados 160 materiais com PVU. De modo a organizar o trabalho, definir 

as prioridades e perceber que materiais merecem especial atenção, entrou-se em contacto com a Área 

do Planeamento de Materiais que identificou 20 materiais críticos, ou seja, 20 materiais com maiores 

problemas de desperdício. Numa análise preliminar, foram identificados materiais que não estavam a 

ser utilizados há algum tempo porque tinham sido descontinuados (por não respeitarem o REACH), ou 

porque o programa a que pertenciam tinha sito descontinuado. Desta análise resultou 27 materiais 

descontinuados ou não utilizados há mais de 2 anos, que tendo em conta o âmbito deste projeto, 

propôs-se não serem analisados. Assim, no total foram analisados 133 materiais (pré-impregnados e 

adesivos), e estes foram divididos em 2 conjuntos: 20 materiais críticos e os 113 restantes.  

 

4.1 Estratégia da Análise  

Após a divisão dos materiais em dois grupos distintos foi necessário definir uma estratégia para 

análise dos mesmos. A estratégia utilizada para os dois grupos foi a mesma e encontra-se 

esquematizada na Figura 4.1 e explicada logo de seguida. A única diferença, por uma questão de 

prioridade, é que analisou-se primeiramente os críticos e depois os restantes materiais. 

 
 

Figura 4.1: Estratégia da análise dos materiais. 
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Como já foi referido na secção 1.1, cada norma de material tem geralmente anexada uma QPL que 

identifica os materiais que podem ser utilizados para uma determinada aplicação. Tendo em conta a 

possibilidade de, logo à partida, existirem materiais alternativos nas QPL’s, este foi o ponto de partida. 

Assim, existindo materiais alternativos nas QPL’s, e se o material já estiver a ser utilizado na OGMA 

em alguma aplicação, o próximo passo seria a otimização e implementação dos materiais nas várias 

aplicações considerando o material mais vantajoso. Otimização e implementação implica garantir todos 

os processos necessários para a utilização do mesmo item para vários projetos, mantendo sempre o 

comprimento do requisito mais apertado. 

 Caso o material ainda não se encontre a ser utilizado, seria um novo material a considerar, e o 

passo seguinte seria a análise de vantagens da sua utilização em termos de MOQ, lead lime, PVU e 

preço. Se o material tivesse vantagens, seria um considerado substituto direto uma vez que já se 

encontra qualificado pela norma do cliente. 

Caso o material não tenha alternativos na QPL, a estratégia utilizada foi identificar no mercado 

materiais com iguais, ou melhores, propriedades físicas, químicas e mecânicas, tendo em conta a 

comparação das informações disponíveis nas fichas técnicas e os requisitos das normas dos materiais 

utilizados. A sequência de análise foi a mesma, com a diferença em que para estes, após a verificação 

das vantagens a substituição não é direta. Não sendo qualificados pelas normas dos clientes, e após 

a verificação da existência de vantagens, os materiais alternativos identificados fora das QPL’s, foram 

sujeitos a um processo de validação através da realização de testes, de forma a apresentar uma 

proposta de substituição bem fundamentada ao cliente (ver esquema da Figura 4.2). O processo de 

validação será introduzido mais a frente na secção 4.1.2. 

 
 

Figura 4.2: Estratégia de análise – materiais fora das QPL’s. 
 

A identificação dos materiais alternativos fora da QPL não foi um processo fácil, principalmente 

para os pré-impregnados. Muitas das fichas técnicas disponíveis online não possuíam toda a 

informação necessária para a comparação das propriedades. Por exemplo, para um determinado 

material a ficha técnica indicava valores para os ensaios de compressão realizados à temperatura 

ambiente mas não apresentava valores para temperaturas elevadas. Houve necessidade de entrar em 

contacto com os fabricantes e/ou fornecedores destes materiais de forma a facultarem as informações 

necessárias, muitas delas confidenciais, o que tornou o processo moroso. Houve materiais que foram 

considerados como “sem alternativos” devido a inexistência de informações relevantes e outros que 
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foram considerados como “com alternativos” com propriedades a serem confirmadas, posteriormente, 

no processo de validação. 

 

4.1.1 Análise de Vantagens 

Após a identificação dos materiais alternativos, quer na QPL, quer fora da QPL, houve necessidade 

de verificar a existência de vantagens na sua utilização. Para tal, foi necessário fazer uma análise de 

mercado a nível de preço, MOQ e lead time. Foi efetuada uma comparação das informações dos 

materiais utilizados pela empresa, presentes no sistema, com as informações fornecidas pelos 

fabricantes e fornecedores dos materiais alternativos tendo em conta, o consumo anual médio e as 

quantidades fornecidas. O contacto com os fabricantes e fornecedores foi feito com a ajuda da Área de 

Compras.  

O processo nem sempre foi fácil e rápido, tendo em conta que alguns dos fabricantes e 

fornecedores exigiam muitas informações nomeadamente, a que projeto e de acordo com que norma 

o material seria utilizado, informações como o volume de vendas estimado, etc.  

 Um dos grandes objetivos deste trabalho é eliminar o desperdício de material por isso teve-se em 

especial atenção os MOQ’s. Para um determinado adesivo em filme por exemplo, o material alternativo 

podia até ser mais caro, mas se tivesse um MOQ significativamente inferior e um baixo consumo podia-

se obter uma vantagem no preço total e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de material 

desperdiçado. 

Para os pré-impregnados e adesivos em filme, a comparação foi feita em €/m2 uma vez que estes 

materiais são habitualmente fornecidos em rolos ou em folhas. Para adesivos em pasta a comparação 

foi feita em €/kg. 

Após a análise de vantagens, foram realizadas reuniões com a Engenharia dos Compósitos de 

modo a perceber qual o impacto prático da substituição dos materiais nas peças. Assim, o material 

pode ser vantajoso, validado ou não (consoante esteja ou não na QPL), mas se for um material difícil 

de manusear, e que apresenta muitas dificuldades na fabricação, não seria um material a considerar. 

 

4.1.2 Validação dos materiais alternativos fora das QPL’s - 

Metodologia 

As normas dos materiais indicam diversas informações sobre os materiais a serem utilizados numa 

determinada aplicação. Especificam que características físicas e químicas os materiais têm que 

possuir, bem como qual deve ser o seu comportamento mecânico. Estas possuem normalmente 

requisitos para 3 tipos de testes: os testes de qualificação, os testes de conformidade, e os testes de 

receção.  

Os testes de qualificação são destinados ao fabricante do material no sentido de qualificar o mesmo 

para a norma em questão. Geralmente são muito dispendiosos e bastante intensivos e servem para 
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garantir às autoridades aeronáuticas que o material está pronto para “voar”. Os testes de conformidade 

são os testes feitos ao material à saída de fábrica, de forma a garantir que o material à saída cumpre 

os requisitos exigidos pela norma. Os testes de receção, por sua vez, são efetuados ao material à 

chegada da empresa para evitar não conformidades e garantir que o material não alterou as suas 

características durante o transporte. Cada teste é realizado de acordo com uma norma de ensaio 

específica que pode ser uma norma standard, ou uma norma interna do cliente. Os testes de 

qualificação normalmente são os que possuem os requisitos mais apertados. 

Para a validação dos materiais alternativos, a metodologia utilizada foi a simulação do processo de 

qualificação do material. Foram listados, para os materiais fora da QPL, todos os ensaios de 

qualificação exigidos pela norma do material com o objetivo de reproduzi-los internamente. O objetivo 

da validação é demonstrar ao cliente, através da realização dos testes de qualificação segundo as 

normas de ensaios e as condições exigidas, que o material alternativo cumpre com os requisitos do 

material original.  

Na análise inicial, os valores tidos em conta aquando da comparação das características foram os 

valores presentes nas fichas técnicas. Nestes casos, por vezes, as normas de ensaio utilizadas não 

coincidiam com as normas do material original, o que poderia deixar dúvidas quanto à sua relação. No 

entanto, ao validar-se o alternativo, por simulação do processo de qualificação, está-se a garantir que 

a comparação é feita milimetricamente. 

 

4.1.3 Aquisição de amostras 

Uma outra etapa na realização deste projeto foi a aquisição de amostras para a realização dos 

testes de validação. Após serem verificadas as vantagens dos materiais alternativos, houve 

necessidade de solicitar amostras aos fabricantes e fornecedores. A maior dificuldade encontrada foi 

na obtenção de amostras para os pré-impregnados. Estes materiais são produzidos em grandes 

quantidades, os rolos mais pequenos têm cerca de 50 m2 e chegam a ter cerca de 4000 m2 ou mais, e 

são materiais que os fabricantes produzem por encomenda, não se encontrando em stock, tendo em 

conta o tipo de material, o tipo de armazenamento e o curto PVU.  

Para definir as quantidades de amostras para os pré-impregnados e adesivos em filme foi 

necessário estabelecer, para cada teste, o número de provetes, o número de camadas do material a 

ser aplicado e as dimensões dos provetes. Na Tabela 4.1 é possível verificar os cálculos de quantidade 

de amostra para realização dos testes de validação do alternativo LOCITE EF 562 50M AERO (adesivo 

em filme expansível fabricado pela HENKEL/LOCTITE). A quantidade de amostra solicitada foi sempre 

superior à quantidade mínima necessária de forma a ser possível repetir ensaios na eventualidade de 

algo correr mal ou mesmo apenas para confirmar resultados. Na definição das amostras também foram 

tidos em conta os testes em que, apesar de a empresa não ter capacidade para realizar internamente, 

poderão vir a ser realizados posteriormente, caso o cliente assim o exija.  

Para os adesivos em pasta, a quantidade da amostra solicitada foi sempre a menor quantidade 

fornecida pelo fabricante/fornecedor.  



41 

 

Tabela 4.1: Definição de quantidade de amostra do adesivo em filme LOCTITE EF 562. 

 
 

4.1.4 Criação de ordens de fabrico/fichas de inspeção 

Após a solicitação e confirmação das amostras, foi necessário a criação de ordens de fabrico (OF’s) 

para a realização dos testes. As OF’s de ensaios são documentos onde se encontram detalhados, para 

um determinado material, todos os testes e todos os procedimentos necessários para a realização dos 

mesmos. Nas OF’s, são contabilizadas as quantidades de material necessário, as horas 

homem/máquina, bem como os postos de trabalho onde cada processo deve ocorrer. Cada fase da OF 

é devidamente executada e assinada pelo técnico que a executa e pelo responsável de engenharia.  

 

4.2 Resultados da análise 

A Tabela 4.2 indica o resultado da primeira análise efetuada aos materiais sem ter em conta as 

suas vantagens. Este quadro mostra, relativamente aos 133 materiais, quantos materiais têm 

alternativos na QPL e fora da QPL. Pode-se observar que, no grupo dos 20 materiais críticos, 3 

materiais foram identificados como “com alternativos na QPL” e, para 7 materiais foram identificados 

alternativos fora da QPL, ou seja, foram identificados alternativos para 10 (50%) dos materiais críticos. 

Para os restantes 113 materiais, foram identificados alternativos na QPL para 20 materiais e, foram 

identificados alternativos fora da QPL para 40 materiais, ou seja, no conjunto, foram identificados 

Testes 
Nº 

Provetes 
Nº 

Camadas 

Dimensões do provete 
Área Total 

(m2) Largura 
(mm) 

Comprimento 
(mm) 

FAW (Peso por área) 5 1 100,0 100 0,05 

Espessura 3 1 35,0 60 0,01 

Conteúdo de voláteis 3 1 100,0 100 0,03 

DSC 6 1 50,0 50 0,02 

Razão de expansão 3 1 100,0 100 0,03 

Vertical sag 3 1 35,0 60 0,01 

Reação exotérmica 3 1 50,0 50 0,01 

Tube shear (-55ºC) 6 3 78,5 12,5 0,02 

Tube shear (23ºC) 6 3 78,5 12,5 0,02 

Tube shear (80ºC) 6 3 78,5 12,5 0,02 

Tube shear (135ºC) 6 3 78,5 12,5 0,02 

Lap shear (23ºC) 6 1 100,0 100 0,06 

Lap shear (80ºC) 6 1 100,0 100 0,06 

Lap shear (135ºC) 6 1 100,0 100 0,06 

Área Mínima Amostra 0,40 

Amostra Solicitada 1,5 
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alternativos para 60 (53%) dos 113 restantes. Dos 133 materiais, 63 (47%) foram identificados como 

sem alternativos. 

Tabela 4.2: Resultados da pesquisa de matérias alternativos na QPL e fora da QPL. 

 Críticos 20 Restantes 113 

Materiais com alternativos nas QPL’s 3 
(15%) 

20 
(18%) 

Materiais com alternativos fora das QPL’s 7 
(35%) 

40 
(35%) 

Materiais sem alternativos 10 
(50%) 

53 
(47%) 

 
Após uma primeira fase de pesquisa, seguiu-se a análise de vantagens cujos resultados serão 

apresentados em seguida. Os resultados apresentados serão primeiramente para os materiais com 

alternativos na QPL, uma vez que, após a verificação de vantagens o passo seguinte é a proposta de 

substituição aos clientes. Os resultados para os materiais com alternativos fora das QPL’s serão 

apresentados posteriormente, uma vez que, após a verificação das vantagens os materiais ainda terão 

que ser validados. 

 

4.2.1 Vantagens dos alternativos da QPL – Materiais Críticos 

Dos 3 materiais críticos com alternativos na QPL, Tabela 4.2, verificou-se que 2 materiais têm 

alternativos vantajosos, ou seja, são de substituição direta (não é necessário que sejam submetidos ao 

processo de validação). Tratam-se de dois adesivos em filme, nomeadamente: 

 AF191M.03PSF do fabricante 3M, adesivo estrutural em filme com base em epóxi com 

alternativo EA 9696 030NW AERO do fabricante HENKEL/LOCTITE; 

 FM410-1.05IN fabricado pela CYTEC, adesivo em filme expansível com base em epóxi com 

alternativo LOCTITE EF 562 fabricado pela HENKEL/LOCTITE.  

 
Ambos foram identificados como críticos por diferentes razões, o primeiro por ter problemas de out-

time (tempo de vida à temperatura ambiente), e o segundo devido ao elevado MOQ, o que leva a que 

haja um grande desperdício. Nas tabelas seguintes encontram-se as vantagens associadas aos 

alternativos de cada um desses materiais.  

Verifica-se pela Tabela 4.3 que com o material alternativo EA 9696 030NW AERO consegue-se 

aumentar consideravelmente o out-time, o que constitui uma grande vantagem, uma vez que esta é a 

razão pela qual o material original é crítico. A quantidade consumida anualmente é superior ao MOQ, 

pelo que este material não apresenta problemas neste sentido. O facto de o MOQ do material 

alternativo ser ligeiramente superior não constituirá um problema, uma vez que este é inferior ao 

consumo. O cálculo do valor do consumo anual foi efetuado tendo em conta a média dos consumos 

dos últimos 4 anos. Verifica-se também vantagens ao nível do preço: o material alternativo apresenta 

um custo de cerca de metade do custo do material original o que, tendo em conta o consumo anual 
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médio, permite estimar os custos anuais. Da análise de custos é possível estimar uma poupança anual 

de 5.445,00 € com a utilização do material alternativo. 

Tabela 4.3: Vantagens do material alternativo EA 9696 030NW AERO. 

 Original Alternativo 

Material (Ref. Comercial) AF191M .03PSF EA 9696 030NW AERO 

Out-Time 20 dias 60 dias 

MOQ 41,81 m2 46,54 m2 

Lead Time 96 dias 49 dias 

PVU 12 meses (DOM) 12 meses (DOM) 

Preço 50,61 €/m2 21,62 €/m2 

Consumo anual médio 139 m2 

Custo anual 8.464,00 € 3.019,00 € 

Poupança anual  5.445,00 € 

 

O FM410-1.05IN é utilizado em dois programas distintos, de acordo com normas distintas. Numa 

das normas é apresentada uma lista de alternativos na QPL, na outra não. No último caso o alternativo 

terá que ser validado e os resultados da validação serão apresentados posteriormente ao cliente. 

Assim, o material LOCTITE EF 562 é alternativo ao FM410-1.05IN na QPL e fora da QPL, dependendo 

da norma/cliente. As vantagens do mesmo encontram-se apresentadas na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Vantagens do material alternativo LOCTITE EF 562. 

 Original Alternativo 

Material (Ref. Comercial) FM410-1.05IN LOCTITE EF 562 

MOQ 19 m2 3,72 m2 

Lead Time 200 dias 49 dias 

PVU 6 meses (DOS) 6 meses (DOS) 

Preço 170,30 €/ m2 135,60 €/ m2 

Consumo anual médio 5 m2 

Custo anual  6.470,00 € 1.010,00 € 

Poupança anual  5.460,00 € 

Redução de desperdício 
anual  

 30 m2 

 
 

O facto de a quantidade consumida anualmente ser muito inferior ao MOQ faz com que o material 

FM410-1.05IN apresente uma elevada percentagem de desperdício. A empresa tem de adquirir no 

mínimo 19 m2 de material, com PVU de 6 meses, e desta quantidade só utiliza em média 2,5 m2, o que 

ao fim de um ano totaliza um desperdício de material de 33 m2, o correspondente a um custo de 

5.620,00 €. 
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Existem normas que permitem a revalidação do material mediante a realização de testes de 

revalidação, o que possibilita o prolongamento do PVU do material, reduzindo-se assim o desperdício. 

A situação apresentada é para o pior cenário, em que o material não é revalidado, resultando em 

desperdício. Verifica-se que com o material alternativo, LOCTITE EF 562, consegue-se diminuir 

bastante o MOQ, que é 5 vezes menor, o que consequentemente leva à uma redução de desperdício 

de cerca de 30 m2 por ano. Verifica-se ainda vantagens ao nível do lead time, que é 4 vezes menor, e 

vantagens no preço unitário, o que leva à uma poupança de 5.460,00 € por ano. 

 

4.2.2 Vantagens dos alternativos da QPL – Restantes 

Dos 20 materiais restantes, com alternativos nas QPL’s, verificou-se que 1 material tem alternativo 

vantajoso. Trata-se do adesivo em filme FM300M.030PSF fabricado pela CYTEC, cujo alternativo é o 

LOCTITE EA 9695 030NW, fabricado pela HENKEL/LOCTITE. Tendo em conta que o alternativo está 

na QPL, este seria de substituição direta, sem necessidade de realização de testes de validação. Após 

reuniões com a engenharia, chegou-se à conclusão que, para o tipo de aplicação do material, o mesmo 

não servia por questões de performance. Esta performance já tinha sido avaliada mediante a realização 

de testes de verificação, e, no futuro, o material possivelmente deixará de ser utilizado para a aplicação 

em questão, pois passará a ser utilizada uma técnica de cura sem necessidade de aplicação do 

adesivo, designada one step cure. Apesar da análise de vantagens ter sido efetuada, Tabela 4.5, o 

material não foi proposto para substituição ao cliente devido às razões apresentadas anteriormente. 

Tabela 4.5: Vantagens do material alternativo LOCTITE EA 9695 030NW. 

 Original Alternativo 

Material (Ref. Comercial) FM300M.030PSF LOCTITE EA 9695 030NW 

MOQ 697 m2 46,54 m2 

Lead Time 128 dias 49 dias 

PVU 12 meses (DOS) 12 meses (DOS) 

Preço 60,32 €/m2 33,46 €/m2 

Consumo anual médio 1914 m2 

Custo anual  126.138,00 € 6.541,00 € 

Poupança anual  60.726,00 € 

  
 

4.2.3 Vantagens dos alternativos fora da QPL – Materiais Críticos 

Relativamente aos materiais críticos com alternativos fora da QPL, verificou-se que dos 7 materiais 

críticos, com alternativos fora da QPL (Tabela 4.2), 4 têm alternativos vantajosos. São estes os 

materiais:  
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 HEXPLY 8552S/37%/7781 do fabricante HEXCEL, pré-impregnado de fibra de vidro em matriz 

de epóxi com alternativos EHG114-68-37 fabricado pela GURIT e CYCOM 7668/7781 

fabricado pela CYTEC, Tabela 4.6; 

 FM300NK .035PSF do fabricante CYTEC, adesivo em filme com base em resina epoxídica com 

alternativo AF 3109-2U.035 fabricado pela 3M, Tabela 4.7; 

 FM410-1.050IN do fabricante CYTEC, adesivo em filme expansível com base em resina 

epoxídica com alternativos LOCTITE EF 562 50M, fabricado pela HENKEL/LOCTITE, e 

ST1150-50 fabricado pela STRUCTIL, Tabela 4.8; 

 CHO-BOND 584-208 do fabricante CHOMERICS, adesivo pasta bi-componente com base em 

epóxi e com partículas de prata com alternativos EPO-TEK H20E fabricado pela EPOXY 

TECHNOLOGY e ECCOBOND 57C A/B fabricado pela HENKEL/LOCTITE, Tabela 4.9.  

 

Tabela 4.6: Vantagens dos materiais alternativos EHG114 -68-37 e CYCOM 7668/7781. 

 Original Alternativo 1 Alternativo 2 

Material  
(Ref. Comercial) 

HEXPLY 
8552S/37%/7781 

EHG114-68-37 
CYCOM 
7668/7781 

MOQ 500 m2 50 m2 418 m2 

Lead Time 128 dias 56 dias  

PVU 12 meses (DOM) 6 meses (DOD) 9 meses (DOM) 

Preço 26,00 €/m2 23,50 €/m2 23,35 €/m2 

Consumo anual 
médio 

99 m2  

Custo anual  13.000,00 € 2.350,00 € 9.760,00 € 

Poupança anual  10.650,00 € 3.240,00 € 

Redução de 
desperdício anual  

 400 m2 82 m2 

 
Como se pode observar pela Tabela 4.6, o material HEXPLY 8552S/37%/7781 é crítico devido a 

problemas de MOQ. De facto, verifica-se que o MOQ é muito superior ao consumo anual médio. 80% 

do material (401 m2) transforma-se em desperdício. Com os materiais alternativos consegue-se reduzir 

o MOQ, mais significativamente no alternativo 1 (material da GURIT em que se consegue ter um MOQ 

10 vezes menor) do que no alternativo 2 (material da CYTEC). Em ambos os alternativos o PVU é 

menor do que o do material original. No caso do alternativo 1, em particular, este facto não constitui um 

problema uma vez que o MOQ é inferior ao consumo. Com este alternativo consegue-se reduzir 99,8% 

do desperdício anual (400 m2). O alternativo 2 é menos vantajoso, ainda assim as suas vantagens são 

consideráveis uma vez que se consegue reduzir o desperdício em 20% (82 m2). Relativamente ao lead 

time verifica-se uma grande redução para o alternativo 1 (de 128 para 56 dias). Para o alternativo 2 

não foi possível obter esta informação, mas estima-se que seja muito próximo do lead time do material 

original, tendo em conta o histórico dos lead times dos materiais da CYTEC.  

Verifica-se também vantagens ao nível do preço, o que, tendo em conta o consumo anual médio, 

permite obter uma poupança de 10.650,00 € por ano para o alternativo 1, e uma poupança de 3.240,00 

€ por ano para o alternativo 2. 
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Tabela 4.7: Vantagens do material alternativo AF 3109-2U.035 

 Original Alternativo 

Material (Ref. Comercial) FM300NK.035PSF AF 3109-2U.035 

MOQ 140 m2 27,87 m2 

Lead Time 128 dias 96 dias 

PVU 12 meses (DOM) 6 meses (DOD) 

Preço 88,60 €/m2 45,30 €/m2 

Consumo anual médio 39 m2 

Custo anual  12.400,00 € 2.525,00 € 

Poupança anual  9.875,00 € 

Redução de desperdício 
anual  

 84 m2 

 
Como se pode observar pela Tabela 4.7, o material FM300NK.035PSF tem um MOQ que é superior 

ao consumo. Apenas 28% do material comprado é consumido e os restantes 72% transformam-se em 

desperdício. Com o material alternativo consegue-se obter um MOQ 5 vezes menor e, tendo em conta 

o consumo anual médio, consegue-se reduzir 83% do desperdício (84 m2). Existem também vantagens 

ao nível do lead time e do preço unitário, o que conduz a uma poupança anual de 9.875,00 €. 

 

Tabela 4.8: Vantagens dos materiais alternativos LOCTITE EF 562 50M e ST1150-50 

 Original Alternativo 1 Alternativo 2 

Material  
(Ref. Comercial) 

FM410-1.05IN 
LOCTITE EF 562 
50M 

ST1150-50 

MOQ 19 m2 3,72 m2 3,70 m2 

Lead Time 200 dias 49 dias 21–28 dias (DOP) 

PVU 6 meses (DOS) 6 meses (DOS) 12 meses  

Preço 170,30 €/m2 135,60 €/m2 148,30 €/m2 

Consumo anual 
médio 

10,4 m2  

Custo anual  6.470,00 € 1.514,00 € 1.646,00 € 

Poupança anual  4.956,00 € 4.823,00 

Redução de 
desperdício anual  

 27 m2 27 m2 

 
O adesivo FM410-1.05IN já tinha sido estudado anteriormente para um programa em que a norma 

identificava o LOCTITE EF 562 50M como alternativo. Agora, para um outro programa, este mesmo 

material é o único que aparece na QPL da norma do cliente, pelo que foi necessário identificar 

alternativos fora da QPL. Além do LOCTITE EF 562 da HENKEL/LOCTITE foi identificado outro 

alternativo fora da QPL, o ST1150-50 da STRUCTIL. Mais uma vez o MOQ constitui um problema na 

utilização do material original, o que pode ser resolvido com um dos alternativos, como se pode ver na 

Tabela 4.8. Os alternativos apresentam ainda vantagens ao nível do lead time, do peço, e do PVU (para 
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o alternativo 2). Tanto o alternativo 1 como o alternativo 2 permitem obter uma redução de desperdício 

de cerca de 97% (27 m2) por ano, e uma poupança anual de 1.514,00 € e 1.646,00 € respetivamente.  

 

Tabela 4.9: Vantagens dos materiais alternativos EPO-TEK H20E e ECCOBOND 57C A/B. 

 Original Alternativo 1 Alternativo 2 

Material  
(Ref. Comercial) 

CHO-BOND 584-
208 

EPO-TEK H20E 
ECCOBOND 57C 
A/B 

MOQ 3 Oz (85 g) 1 Oz (28,35 g) Kit 50 g 

Lead Time 30 dias 28 dias 95 dias 

PVU 9 meses 12 meses 12 meses  

Preço 8,54 €/g 6,19 €/g 12,42 €/g 

 
O CHO-BOND é um material muito pouco utilizado, mas isso por si só não constitui um problema. 

Uma vez que é utilizado numa aplicação muito específica, e em pequenas quantidades, este material 

é comprado ao cliente, que o fornece em kits de 3 Oz (85 g). Sendo fornecido pelo cliente, que por sua 

vez comprou o material ao fabricante ou fornecedor, o material dificilmente chega à empresa com o 

seu PVU completo. Isso vai depender do tempo que o cliente tem o material armazenado, o que faz 

com que apenas parte da quantidade fornecida seja utlizada. Por outras palavras, anualmente podem 

ser debitados ao armazém 10 kits, mas não há garantias que esses kits tenham sido completamente 

consumidos antes de atingirem o fim do seu PVU. Desta forma, torna-se difícil estimar o consumo real 

do material e os desperdícios associados. A quantidade debitada no sistema não corresponde à 

quantidade consumida. 

 Uma alternativa para esta problemática seria comprar o material diretamente ao fabricante, mas 

isto corresponderia a comprar MOQ’s demasiado elevados comparativamente ao consumo, o que 

colmataria na mesma situação de desperdício do material. Uma das soluções para o problema pode 

ser através da utilização do material alternativo identificado, EPO-TEK H20E, que pode ser fornecido 

em vários tipos de embalagens, kits desde 1 Oz (28,4 g) à 1 lb (453,5 g), e que em último caso, custa 

6,19 €/g. Este alternativo tem ainda a vantagem de ter um PVU superior, para além do facto de poder 

ser consumido na sua totalidade dentro do seu PVU. 

 Outro alternativo é o ECCOBOND 57C A/B. Este material tem a grande vantagem de já ser 

qualificado pelo cliente para outras aplicações e de já ser utilizado na empresa, logo a proposta de 

substituição seria muito mais simples. Este material, tal como o material original, também é comprado 

ao cliente, mas apresenta PVU superior. Apesar de este material ser mais caro que o original, é utilizado 

em maiores quantidades e existe ainda a possibilidade de utilizar o ECCOBOND para as duas 

aplicações, reduzindo o desperdício e contribuindo para uma melhor gestão de stock e uma redução 

do número de itens no sistema. 
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4.2.4 Vantagens dos alternativos fora da QPL – Restantes 

Dos 40 materiais restantes, com alternativos fora da QPL, Tabela 4.2, em 10 foram identificados 

alternativos vantajosos. São estes os materiais: 

 HEXPLY 250G/44%/644 do fabricante HEXCEL, pré-impregnado de fibra de vidro em matriz 

de resina fenólica com alternativo PHG831-68-40 fabricado pela GURIT, Tabela 4.10; 

 EA9845LC .020/.015PSF do fabricante HENKEL/LOCTITE, tecido de malha de cobre em 

resina de epóxi, com alternativo AF191XS.045PSF fabricado pela 3M, Tabela 4.11; 

 EA9396 A/B do fabricante HENKEL/LOCTITE, adesivo estrutural em pasta bi-componente, 

com alternativo EA9396 A/B fabricado pela STRUCTIL, Tabela 4.12; 

 EA9395 A/B do fabricante HENKEL/LOCTITE, adesivo estrutural em pasta bi-componente, 

com alternativo EA9395 A/B fabricado pela STRUCTIL, Tabela 4.13; 

 EA9309.3NA A/B, EA9390 A/B e EA9320NA A/B, 3 adesivos em pasta bi-componente do 

fabricante HENKEL/LOCTITE, com alternativo EC-9323-2 B/A fabricado pela 3M, Tabela 4.14; 

 ARALDITE 2021 fabricado pela HUNTSMAN e CB200-40 do fabricante CLICK BOND, adesivos 

acrílicos em pasta bi-componente, com alternativo DP8805 fabricado pela 3M, Tabela 4.15. 

 

Como já foi referido anteriormente, a existência de vantagens dos alternativos fora das QPL’s não 

constitui, por si só, fundamentos para a proposta de substituição. Apenas após a passagem pelo 

processo de validação será efetuada uma proposta de substituição fundamentada. As vantagens dos 

diferentes materiais alternativos serão apresentadas de seguida.  

 

Tabela 4.10: Vantagens do material alternativo PHG831-68-40. 

 Original Alternativo 

Material (Ref. Comercial) HEXPLY 250G/44%/644 PHG831-68-40 

MOQ 500 m2 63,5 m2 

Lead Time 128 dias 56 dias 

PVU 12 meses (DOM) 6 meses 

Preço 14,16 €/m2 16,68 €/m2 

Consumo anual médio 82 m2 

Custo anual  7.080,00 € 2.118,00 € 

Poupança anual  4.962,00 € 

Redução de desperdício 
anual  

 373 m2 

 
Pela Tabela 4.10 verifica-se que o consumo anual do material HEXPLY 250G/44%/644 é muito 

inferior ao MOQ. O material alternativo, apesar de ser ligeiramente mais caro, tem um MOQ 8 vezes 

menor, e apesar de ter apenas metade do PVU do material original tem menor lead time, o que permite 

melhor controlo e planeamento. Há ainda a possibilidade de poupança de cerca de 5.000,00 € anuais 

e uma redução de desperdício de 373 m2. A fim de evitar tanto desperdício, a empresa tem negociado 
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com o fornecedor a aquisição de material com MOQ inferior, mediante o pagamento de uma taxa. Com 

este trabalho, há uma forte possibilidade de resolver este problema, caso o material alternativo seja 

validado e aceite pelo cliente. 

 

Tabela 4.11: Vantagens do material alternativo AF191XS.045PSF. 

 Original Alternativo 

Material (Ref. Comercial) EA9845LC .020/.015PSF AF191XS.045PSF 

MOQ 39,5 m2 41,81 m2 

Lead Time 60 dias 96 dias 

PVU 12 meses (DOM) 6 meses 

Preço 112,90 €/m2 94,45 €/m2 

Consumo anual médio 72 m2 

Custo anual  8.919,00 € 7.898,00 € 

Poupança anual  1.021,00 € 

 
A grande vantagem do material alternativo AF191XS.045PSF,Tabela 4.11, prende-se com o facto 

de este já se encontrar a ser utilizado na empresa noutro programa. Apesar de ter um PVU inferior e 

MOQ superior, este material seria utilizado para dois programas diferentes. Assim haveria apenas 

necessidade de gerir 1 item ao invés de dois, e ainda obter uma poupança anual de 1.021,00 €. 

 

Tabela 4.12: Vantagens do material alternativo EA9396 A/B (STRUCTIL). 

 Original Alternativo 

Material (Ref. Comercial) EA9396 A/B (HENKEL) EA9396 A/B (STRUCTIL) 

MOQ Kit 946,4 g Kit 908 g 

Lead Time 35 dias 63 dias 

PVU 12 meses 12 meses 

Preço 148,60 €/kit (0,16 €/g) 100,00 €/kit (0,11 €/g) 

Consumo anual médio 75712 g  

Custo anual 11.887,00 € 8.400,00 € 

Poupança anual  3.487,00 € 

 
Tanto o EA9396 A/B da HENKEL/LOCTITE como o EA9396 A/B da STRUCTIL, Tabela 4.12, são 

utilizados na empresa em vários programas. A ideia de uniformizar a utilização destes materiais, que 

apresentam características semelhantes, traz diversas vantagens ao nível da gestão do item 

relativamente aos testes de receção, controlo de PVU, etc. Apesar do lead time do material alternativo 

ser superior isto pode ser contornado com um bom planeamento do material. Tendo em conta o 

consumo médio, que corresponderia a 80 kits do material original e 84 kits do material alternativo, a 
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substituição do EA9396 da HENKEL pelo da STRUCTIL levaria a uma poupança em termos monetários 

de 3.487,00 € por ano. 

 

Tabela 4.13: Vantagens do material alternativo EA9395 A/B (STRUCTIL). 

 Original Alternativo 

Material (Ref. Comercial) EA9395 A/B (HENKEL) EA9395 A/B (STRUCTIL) 

MOQ Kit 946,4 g Kit 908 g 

Lead Time 35 dias 21 - 28 dias 

PVU 12 meses 12 meses 

Preço 150,65 €/kit (0,16 €/g) 121,70 €/kit (0,13 €/g) 

Consumo anual médio 18199 g  

Custo anual 3.013,00 € 2.556,00 € 

Poupança anual  457,00 € 

 
À semelhança do adesivo EA9396, uma proposta de substituição do EA9395 da HENKEL pelo 

EA9395 da STRUCTIL também constitui vantagens. Além das vantagens associadas a utilização de 

apenas um dos materiais, também existem vantagens ao nível do lead time, que é ligeiramente inferior 

e tendo em conta que o consumo médio corresponderia a 20 kits do material e 21 kits do material 

alternativo a poupança estimada seria de 457,00 € por ano, Tabela 4.13. 

 

Tabela 4.14: Vantagens do material alternativo EC-9323-2 B/A. 

 Original 1 Original 2 Original 3 Alternativo 

Material  
(Ref. Comercial) 

EA9309.3NA 
A/B 

EA9390 A/B EA9320NA A/B 
EC-9323-2 
B/A 

MOQ Kit de 0,946 L Kit de 0,946 L Kit de 0,946 L Kit de 1 L 

Lead Time 35 dias 35 dias 35 dias 49 dias 

PVU 12 meses 12 meses 12 meses  12 meses 

Preço 107,30 €/L 308,09 €/L 103,13 €/L 97,74 €/L 

Consumo anual 22 kits 9 kits 17 kits 46 kits 

Custo anual 2.360,00 € 2.773,00 € 1.753,00 € 4.496,00 € 

Poupança anual    2.390,00 € 

 
Tendo em conta que os materiais originais 1, 2 e 3 são muito semelhantes, e são utilizados em 

aplicações muito semelhantes, a sua substituição por um único material que satisfizesse todos os 

requisitos ao nível das propriedades, e na performance, seria bastante satisfatório pelas vantagens já 

mencionadas. Pela Tabela 4.14 verifica-se que ao consumir 46 kits do material alternativo tem-se um 

custo anual de 4.496,00 € menor do que o que custaria o consumo dos 3 materiais, 6.886,00 € anuais 

o que resulta numa poupança anual de 2.390,000 €. 
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Tabela 4.15: Vantagens do material alternativo DP8805. 

 Original 1 Original 2 Alternativo 

Material  
(Ref. Comercial) 

ARALDITE 2021 CB200-40 DP8805 

MOQ Kit de 50 ml Kit de 40 ml 12 tubos 47 ml 

Lead Time 95 dias 23 dias 49 dias 

PVU 12 meses 6 meses 12 meses  

Preço 0,58 €/ml 2,02 €/ml 0,17 €/ml 

Custo anual 899,00 € 889,00 € 384,00 € 

Poupança anual   1.404,00 € 

 
 

Pela Tabela 4.15 é possível verificar mais um caso em que se pode utilizar um alternativo para dois 

materiais. A maior vantagem deste alternativo é o preço. Verifica-se também vantagens ao nível do 

lead time, sendo que o material alternativo tem um lead time intermédio, e vantagens ao nível do PVU, 

relativamente ao material original CB200-40. A utilização do DP8805 como substituto levaria, tendo em 

conta o consumo, a um custo anual de 384,00 €, 5 vezes menor à soma dos custos dos materiais 

originais, o que levaria a uma poupança anual de 1.404,00 €. 

 

Para os materiais com alternativos vantajosos nas QPL’s, os adesivos AF191M.03PSF da 3M e 

FM410-1.05IN da CYTEC com alternativos EA 9696 030 NW AERO da HENKEL/LOCTITE e LOCTITE 

EF 563 da HENKEL/LOCTITE, respetivamente, foram efetuadas propostas de substituição aos 

respetivos clientes.  

Os materiais com alternativos fora das QPL’s, por sua vez, foram sujeitos a ensaios de validação. 

Não foi possível obter amostras para todos os materiais, inclusive alguns deles ainda não têm previsão 

de produção como é o caso do pré-impregnado PHG831-68-40 da GURIT, outros não têm ensaios de 

qualificação definidos nas normas, pelo que a proposta terá que ser efetuada utilizando apenas os 

resultados dos testes realizados pelo fabricante, ou segundo algum critério a definir pelo cliente, como 

é o caso do tecido de malha de cobre AF191XS.045PSF fabricado pela 3M. 

  



52 

 

5 Testes de validação – procedimentos e 

resultados. 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos e os resultados dos testes de validação 

efetuados aos materiais alternativos identificados fora das QPL’s. Os testes foram realizados de acordo 

com as normas standard, mencionadas nas secções 3.1 e 3.2, exigidas nas normas de cliente, com 

exceção de alguns procedimentos cuja norma de cliente possui um procedimento específico. Os 

resultados serão apresentados em tabelas contendo os valores obtidos e os requisitos das normas. Ao 

todo foram testados 8 materiais: 2 pré-impregnados, 2 adesivos em filme e 4 adesivos em pasta.  

 

5.1 Pré-impregnados EHG275-68-37 e CYCOM 7668/7781 

Os pré-impregnados, EHG275-68-37 do fabricante GURIT, e o CYCOM 7668/7781 do fabricante 

CYTEC, foram sujeitos aos mesmos testes, uma vez que são materiais alternativos para o mesmo 

material: HEXPLY 8552S/37%/7781 do fabricante HEXCEL. Tendo em conta que têm que cumprir os 

mesmos requisitos, os procedimentos de ensaio também foram os mesmos. Antes da realização dos 

testes, é necessário que o material seja retirado da arca frigorífica e mantido à temperatura ambiente 

até que o material atinja a temperatura ambiente. Os procedimentos e resultados dos testes físicos, 

químicos e mecânicos serão apresentados separadamente. 

 

5.1.1 Testes físicos 

5.1.1.1 Procedimentos 

1) Conteúdo de resina não polimerizada (WRC) 

a) Cortar 3 camadas de material com 100±2 cm2; 

b) Colocar os provetes no exsicador (se o tempo de pesagem for inferior a 15 minutos); 

c) Pesar os provetes e registar a massa (W1) com precisão de 0,001 g; 

d) Colocar cada provete em copos de precipitação contendo 100 a 150 ml de MEK 

(metiletilcetona), ou outro solvente adequado (diclorometano por exemplo), à temperatura 

ambiente, Figura 5.1 (a); 

e) Agitar cada provete durante pelo menos 5 minutos, Figura 5.1 (b); 

f) Decantar a solução tendo cuidado para não perder as fibras. Caso ocorra perda das fibras 

o teste tem de ser repetido com novas amostras; 

g) Repetir os passos d) e) e f) pelo menos 2 vezes; 

h) Remover os provetes dos copos de precipitação e coloca-los num vidro de relógio ou caixa 

de petri, deixando secar à temperatura ambiente, na hotte, durante 10 minutos; 



53 

 

i) Colocar os provetes numa estufa ventilada, durante pelo menos 10 minutos, a 180±5ºC 

garantido que as fibras não são removidas do provete; 

j) Retirar os provetes da estufa, colocar num exsicador (se o tempo de pesagem for inferior 

a 15 minutos), e deixar arrefecer até atingir a temperatura ambiente. Nota: Verificar que no 

final apenas ficaram as fibras, Figura 5.1 (c). Se o material estiver pegajoso, ou rígido, é 

sinal de que nem toda a resina foi removida, neste caso, o teste deve ser repetido utilizando 

outra amostra;  

k) Pesar os provetes e registar a massa (W2); 

l) Calcular o conteúdo de resina: 

 

 
𝑊𝑅𝐶 =  

𝑊1

𝑊2
× 100% 

 
5.1 

 

Onde: 

 W1 é a massa inicial do provete e W2 é a massa final do provete, sem a resina. 

 

 
Figura 5.1: Determinação do conteúdo de resina dos pré-impregnados (teste de WRC). 

 
 

2) Peso de fibra por unidade de área (FAW) 

O FAW é calculado utilizando o valor de W2 e a área dos provetes obtidos em 1), equação 5.2: 

 

𝐹𝐴𝑊 (𝑔/𝑚2) =  
𝑊2

𝐴
 

 
5.2 

 

Onde: 

W2 é a massa final do provete, sem a resina, e 𝐴 é a área dos provetes. 

 
3) Conteúdo de voláteis 

a) Cortar 3 camadas de material com 100±2 cm2 ; 

b) Remover as películas de proteção dos provetes; 

c) Colocar os provetes no exsicador (se o tempo de pesagem for inferior a 15 minutos); 

d) Pesar uma folha de papel, ou de alumínio, e registar a massa (W1), Figura 5.2 (a); 

e) Colocar o provete na folha, Figura 5.2 (b). Pesar o conjunto e registar a massa (W2); 

(a) Aplicação de solvente (b) Agitação dos provetes (c) Provetes sem resina 
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f) Repetir o processo para os três provetes; 

g) Colocar a folha com o provete numa estufa, com circulação de ar a 177±5,6ºC, durante 8 

minutos. A porta da estufa não pode estar mais de 10 segundos aberta durante a introdução 

da folha, Figura 5.2 (c);  

h) Após 8 minutos, retirar o provete da estufa, colocar num exsicador e deixar arrefecer; 

i) Pesar o conjunto e registar a massa (W3); 

j) Calcular o conteúdo de voláteis através da expressão: 

 

 
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒ú𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑒𝑖𝑠 =  

𝑊2 − 𝑊3

𝑊2 − 𝑊1
× 100% 

 
5.3 

 

Onde: 

W1 = massa da folha; 

W2 = massa do conjunto, provete com a folha, antes da colocação na estufa; 

W3 = massa do conjunto após a saída da estufa. 

 

 
 

Figura 5.2: Determinação do conteúdo de voláteis dos pré-impregnados. 
 

 
4) Tempo de gel 

a) Cortar 3 provetes de 6,4 x 6,4 mm; 

b) Pré-aquecer o equipamento (Fisher Johns) até à temperatura do teste, 177±5.6ºC; 

c) Colocar uma lamela de vidro no suporte de aquecimento e esperar aproximadamente 20 

segundos para que a mesma atinja a temperatura de teste; 

d) Colocar um provete no centro da lamela e cobrir com uma segunda lamela; 

e) Começar a contar o tempo imediatamente; 

f) Ir aplicando uma pequena pressão, com uma agulha apropriada, para verificar a 

movimentação do gel. Parar de contar o tempo quando o material deixar de se movimentar 

em resultado da aplicação da pequena pressão, Figura 5.3; 

g) Repetir o ensaio para os três provetes e calcular o valor médio do tempo de gel. 

(a) Pesagem da folha (b) Provete na folha (c) Colocação na estufa 
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Figura 5.3: Determinação do tempo de gel dos pré-impregnados. 
 

5) Escoamento da resina (flow) 

a) Cortar 8 camadas com 100x100 mm; 

b) Efetuar o lay-up de 2 provetes com 4 camadas cada um; 

c) Manter as películas de proteção em ambos os provetes, Figura 5.4 (a); 

d) Pesar cada provete com precisão de 1 mg. Registar as massas (W1), Figura 5.4 (b); 

e) Efetuar o ensacamento para cura em prensa;  

f) Registar condições ambientais na sala limpa; 

g) Efetuar a cura em prensa durante 30 minutos, à temperatura de 177 ± 2,8 ºC e pressão de 

6,89 ± 0,34 bar; 

h) Desmoldar a placa e remover o excesso de resina, Figura 5.4 (c); 

i) Verificar as dimensões dos provetes; 

j) Pesar novamente os provetes. Registar as massas (W2); 

k) Calcular o fluxo de resina para cada provete, através da equação: 

 

 
𝐹𝑙𝑜𝑤 =  

𝑊1 − 𝑊2

𝑊1
× 100% 

 
5.4 

 

Onde: 

W1 = massa do provete antes da cura em prensa; 

W2 = massa do provete após cura em prensa. 

 
 

Figura 5.4: Determinação do escamento da resina (teste de flow). 
 

(a) Provetes com as películas (b) Pesagem (c) Desmoldagem 
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6) Aderência (tack) 

a) Cortar 3 camadas de material com 75x75 mm; 

b) Aplicar desmoldante numa placa metálica lisa vertical; 

c) Remover a película de proteção de um dos lados do provete; 

d) Colocar o provete na placa metálica exercendo uma pequena pressão com as mãos; 

e) Verificar o tempo que o material demora a manter-se colado na placa. 

 

 
 

Figura 5.5: Determinação da aderência dos pré-impregnados (teste de tack). 
 

7) Maleabilidade (drape) 

a) Cortar 3 camadas de material com 58,8 (0º) x 76,2 (90º) mm; 

b) Envolver a amostra na ferramenta requerida e dobrar os provetes a 180º exercendo força 

manual, Figura 5.6 (a); 

c) Inspecionar se existem danos nas fibras, Figura 5.6 (b); 

d) Repetir o procedimento para os três provetes. 

 

 
 

Figura 5.6: Determinação da maleabilidade dos pré-impregnados (teste de drape). 
 
 

8) Conteúdo de resina, conteúdo de fibra e conteúdo de vazio do laminado. 

a) Cortar 8 camadas de material com 50 x 130 mm;  

b) Efetuar lay-up e o ensacamento (na sala limpa) colocando 2 termopares isolados na 

ferramenta; 

c) Registar as condições ambientais da sala limpa; 

(a) Dobragem dos provetes (b) Inspeção das fibras 
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d) Efetuar cura do provete em autoclave, segundo os parâmetros exigidos na norma (vácuo: 

0,65 bar; pressão: 6,54 ± 0,34 bar; rampa de aquecimento: 0,6 – 2,8 ºC/min; temperatura 

de cura: 180 ± 5,6 ºC, durante 120-130 min; rampa de arrefecimento: 2,8 ºC/min, até atingir 

temperatura inferior a 65 ºC), ver esquema da Figura 5.7. 

 
Figura 5.7: Ciclo de cura do material HEXPLY 8552S/37%/7781. Adaptado de [58]. 

 
e) Desmoldar a placa e remover o excesso de resina da mesma; 

f) Efetuar o corte dos provetes (CJA): cortar 3 provetes com 25 mm x 25 mm; 

g) Realizar a secagem dos provetes a 105 ± 5 ºC, durante 1 hora (no máximo); 

h) Isolar os provetes da humidade exterior colocando-os em sacos de plástico vedados; 

i) Pesar cada provete com precisão de 1 mg. Registar as massas (WL); 

j) Registar o valor de FAW obtido em 2) e convertido em g/cm2 (F); 

k) Determinar o peso das fibras no laminado (WF) utilizando a expressão: 

 
𝑊𝐹 = (𝑊) × (𝐿) × (𝐹) × (𝑁) 

 
5.5 

 

l) Calcular o peso de resina no laminado (WR): 
 

 
𝑊𝑅 = 𝑊𝐿 − 𝑊𝐹 

 
5.6 

 

m) Determinar o conteúdo de resina no laminado (LRC): 
 

 

𝐿𝑅𝐶 =
𝑊𝐹

𝑊𝐿
× 100 

 
5.7 

 

n) Pesar o laminado em água com precisão de 1 mg. Registar o valor, S, e determinar a 

densidade do laminado (PL) através da expressão: 

 

𝑃𝐿 =
𝑊𝐿

𝑊𝐿 − 𝑆
 

 
5.8 

 

o) Determinar o conteúdo de fibra, VF, como indicado na norma ASTM D3171 [47], através 
da expressão da equação 5.9: 

KPa 

PRESSÃO TEMPERATURA 

ºC 

6,54 ± 0,34 bar 

Taxa de 
aquecimento: 

0,6 - 2,8 ºC/min 

Taxa de 
arrefecimento: 

2,8 ºC/min 
(120 - 130) min  

180 ± 5,6ºC 

TEMPO (min)  

Vácuo 
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𝑉𝐹 =
(𝑊𝐹) × (𝑃𝐿) × 100

(𝑃𝐹) × (𝑊𝐿)
 

 
5.9 

 

p) Determinar o conteúdo em volume de resinas do laminado através da equação: 

 
𝑉𝑅 =

(𝑊𝑅) × (𝑃𝐿) × 100

(𝑃𝑅) × (𝑊𝐿)
 

 
5.10 

 

q) Determinação do conteúdo de vazio através da equação 5.11: 

 
𝑉𝑎𝑧𝑖𝑜 = 100 − (𝑉𝐹 + 𝑉𝑅) 

 
5.11 

 

Onde: 

N = número de camadas do laminado; W = largura dos provetes; 

L = comprimento dos provetes; F = peso por unidade de área (FAW); 

WL = peso dos provetes; WF = peso das fibras no laminado; 

WR = peso de resina no laminado; LRC = conteúdo, em peso, de resina no laminado; 

S = peso do laminado em água; PL = densidade do laminado; 

PF = densidade da fibra; VF = conteúdo, em volume, de fibra no laminado; 

VR = conteúdo, em volume, de resina no laminado. 

 

5.1.1.2 Resultados 

 

Tabela 5.1: Resultados - testes físicos dos materiais EHG275-68-37 e CYCOM 7668/7781. 

Testes Requisitos 
Resultados 

EHG275 -68-37 CYCOM 7668/7781 

WRC (%) 34 – 40 39 37 

FAW (g/m2) 276 – 316 296 289 

Conteúdo de voláteis (%) 2 (máx) 0,09 0,54 

Tempo de gel (min) 9 – 17 1 2 

Escoamento (%) TBD 26,67 25,12 

Aderência Passar Passou Passou 

Maleabilidade Passar Passou Passou 

Conteúdo de Fibra (% em volume) 40 – 55 45 48 

Conteúdo de resina (% em peso) TBD 58 36 

Conteúdo de vazio (% em volume) 2 (máx) 0 0 
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Como se pode verificar pela Tabela 5.1, o pré-impregnado EHG275-68-37 passou em todos os 

testes físicos, exceto no teste de tempo de gel. Neste teste, o requisito da norma do cliente era que o 

tempo de gel apresentasse valores compreendidos entre 9 a 17 minutos. O resultado ficou muito aquém 

do esperado (1 minuto) pelo que, houve necessidade de perceber qual a origem de tal discrepância. 

Para perceber se ocorreram erros na execução do teste, ou se tratava de uma característica própria do 

material, o teste foi repetido utilizando a temperatura de 177ºC, exigida pela norma, e foram também 

realizados testes aos 160 e 140ºC. Verificou-se um aumento do tempo de gel de 2 minutos para 5 

minutos à medida que se diminuiu a temperatura de 160ºC para 140ºC respetivamente. Esclarecendo 

a situação com o fabricante, GURIT, constatou-se que esta era uma característica do material, e que 

os resultados estavam de acordo com o esperado. Mais tarde, com os resultados do teste de DSC, 

secção 5.1.2.2, verificou-se que de facto o material polimeriza a uma temperatura inferior ao do material 

original, o que justifica o facto do gel time ser tão baixo à 177ºC, ou seja, a esta temperatura o material 

já se encontrava polimerizado.  

O material CYCOM 7668/7781 também passou em todos os testes físicos, com exceção ao tempo 

de gel, em que verificou-se um comportamento similar ao do material da GURIT. Neste caso, o tempo 

de gel é ligeiramente superior ao do primeiro material alternativo. De facto, verificou-se no teste de DSC 

que a temperatura de cura do segundo material alternativo é ligeiramente superior a do primeiro. 

Apesar dos requisitos dos testes de escoamento e do conteúdo de resina no laminado não estarem 

definidos na norma (TBD – To Be Defined), fazem parte dos testes de qualificação do material e foram 

realizados de forma a obter uma informação mais completa acerca das caraterísticas físicas do 

material. 

 

5.1.2 Testes químicos - DSC 

5.1.2.1 Procedimentos 

Este teste foi realizado através da utilização de um equipamento Dupont 910 DSC, com capacidade 

de atingir temperaturas até aos 300ºC, e com uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min. Foram ensaiados 

3 provetes, com 5 mg de massa, cortados a partir de 3 camadas de 50 x 50 mm do pré-impregnado, 

Figura 5.8. O teste foi realizado em modo dinâmico, com determinação do calor de polimerização em 

função da temperatura. 

 
 

Figura 5.8: Teste de DSC dos pré-impregnados EHG275-68-37 e CYCOM 7668/7781. 

(a) Recorte dos provetes (b) Suporte  (c) Dupont 910 DSC 
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5.1.2.2 Resultados  

 
Tabela 5.2: Resultados - teste de DSC dos materiais EHG275-68-37 e CYCOM 7668/7781. 

Parâmetros Requisitos 
Resultados 

EHG275-68-37 CYCOM 7668/7781 

𝑇𝑔 (ºC) (-18) – (-4)       -0,23 -3,22 

𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 (ºC) 181 – 189  140,87 136,58 

 
Os resultados da Tabela 5.2 correspondem aos valores médios de três provetes testados para cada 

material. Verifica-se que, para ambos os alternativos, a temperatura de transição vítrea, 𝑇𝑔, é maior do 

que a exigida na norma. Isto significa que o aumento da mobilidade molecular nestes materiais começa 

a temperaturas superiores quando comparado com o material original. 𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡 é a temperatura a partir 

da qual a cura se inicia. Atingida esta temperatura, o processo de cura torna-se irreversível. Verifica-se 

que, em ambos os alternativos, o processo de cura começa a temperaturas mais baixas, o que pode 

constituir uma vantagem ao nível da diminuição de custos energéticos. Na Figura 5.9 podemos observar 

uma das curvas do calor de polimerização em função da temperatura, obtidas para o material EHG275-

68-37. O pico do gráfico corresponde à temperatura máxima de polimerização (𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘), ou seja, a 

temperatura a partir da qual o material está completamente curado. Para o segundo alternativo as 

curvas são semelhantes, com ligeiro aumento de 𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 e diminuição de  𝑇𝑔 e 𝑇𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡.A média da 

temperatura de 𝑇𝑝𝑒𝑎𝑘 é de 165ºC para o EHG275-68-37 e de 171ºC para o  CYCOM 7668/7781. 

 

Figura 5.9: Curva de DSC do pré-impregnado EHG275-68-37. 
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Segundo a norma de cliente, os resultados do teste de DSC não constituem um critério de rejeição 

do material caso não estejam de acordo com os requisitos. Todavia, a sua realização foi muito 

importante para perceber o comportamento dos materiais alternativos, principalmente o comportamento 

do tempo de gel. 

 

5.1.3 Testes mecânicos 

5.1.3.1 Procedimentos 

A fabricação dos provetes dos testes mecânicos dos pré-impregnados foi realizada através do 

prepreg lay-up process, ver secção 2.1.2.2. Tendo em conta que a norma de cliente determina o mesmo 

lay-up e o mesmo ciclo de cura para a construção dos provetes de todos os testes mecânicos, estes 

foram produzidos a partir de uma mesma placa de laminado que, posteriormente cortada, permitiu a 

obtenção dos provetes para cada teste. Desta forma, conseguiu-se otimizar o tempo e os recursos. 

Para a construção da placa foram utilizados os seguintes procedimentos: 

a) Cortar 8 camadas do material com dimensões 430 (0º) x 200 (90º) mm; 

b) Efetuar o lay-up das camadas, efetuando pré-compactação de duas a duas durante 10 minutos, 

Figura 5.10 (a); 

c) Efetuar o ensacamento final colocando 2 termopares isolados na ferramenta, Figura 5.10 (b); 

d) Registar as condições ambientais da sala limpa; 

e) Efetuar cura em autoclave, Figura 5.10 (c), segundo os parâmetros exigidos na norma de 

cliente (conforme o esquema da Figura 5.7 da página 57); 

f) Desmoldar a placa e remover o excesso de resina da mesma; 

g) Efetuar o recorte dos provetes (CJA), Figura 5.10 (d) e Figura 5.11:  

 Teste de tração – 6 provetes com 270 (0º) x 25 (90º) mm; 

 Teste de compressão – 6 provetes em dog bone com 79,4 (0º) x 19 (90º) mm; 

 Teste de ILSS – 6 provetes com 20 ± 0,25 (0º) x 10 ± 0,2 (90º) mm; 

h) Realizar a secagem dos provetes a 105 ± 5 ºC, durante 1 hora (no máximo); 

i) Isolar os provetes da humidade exterior colocando-os em sacos de plástico vedados. 

 

 
 

Figura 5.10: Testes mecânicos dos pré-impregnados – procedimentos. 

(a) Aplicação de vácuo (b) Ensacamento final (c) Cura em autoclave (d) CJA 
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Figura 5.11: Provetes dos testes mecânicos de ILSS, tração e compressão. 
 
 

1) ILSS 
 

O teste de ILSS foi realizado em 6 provetes, à temperatura ambiente (24º C), segundo a norma 

ASTM D2344 [49] com os seguintes desvios: 

 Cross head speed: 1 mm/min; 

 Lower and upper support diameter: 6,0 mm; 

 Span: 5t ± 1t (t é a espessura do provete); 

 Specimen length: 20 ± 0,25 mm; 

 Specimen width:10 ± 0,2 mm; 

 Nominal specimen thickness: 2 mm. 

 

2) Tração 
 

No teste de tração, foram ensaiados 6 provetes, à temperatura ambiente (24ºC), segundo a norma 

ASTM D3039 [50] com os seguintes desvios: 

 Cross head speed: 2 mm/min; 

 Break area length: 170 ± 5 mm; 

 Nominal specimen length: 270 mm; 

 Nominal specimen thickness: 2 mm; 

 

3) Compressão 
 

Os testes de compressão, por sua vez, foram realizados à temperatura ambiente, em 6 provetes, 

aplicando a norma ASTM D695 [52]. 

Os valores das espessuras nominais são meramente informativos, por este motivo, todos os testes 

foram normalizados tendo em conta as espessuras reais de cada provete. Na Figura 5.12 pode-se 

observar as montagens utilizadas em cada um dos testes.  



63 

 

 
 

Figura 5.12: Testes mecânicos dos pré-impregnados – montagem experimental. 
 

  

5.1.3.2 Resultados  

 

Tabela 5.3: Resultados - testes mecânicos dos pré-impregnados. 

Testes Requisitos 
Resultados 

EHG275-68-37 CYCOM 7668/7781 

ILSS (MPa) 55 63,97 38,83 

Tensile strength (MPa) 320 338,94 445,60 

Tensile modulus (GPa) 20 – 30  21,91 23,55 

Compressive strength 
(MPa) 

TBD 393,66 354,29 

Compressive modulus 
(GPa) 

TBD 30,25 28,42 

 
Na Tabela 5.3 estão representados os requisitos mínimos individuais para cada teste (valor mínimo 

para cada provete), excetuando o ensaio de compressão, em que não existe um critério de aceitação 

definido pelo cliente. Verifica-se que o material da GURIT, EHG275-68-37, cumpre com todos os 

requisitos mínimos necessários. O valor mínimo obtido no teste de ILSS (63,97 MPa) superou as 

espectativas, visto tratar-se de um teste crítico onde, para o material original, costuma-se obter valores 

muito próximos do requisito (nos testes de receção). 

Relativamente ao segundo material, material da CYTEC, verifica-se que possui uma elevada 

resistência à tração comparativamente ao material alterativo da GURIT, no entanto, o valor mínimo 

obtido no teste de ILSS não cumpre com o requisito exigido, pelo que, em termos de validação, 

considera-se que este material não passou nos testes mecânicos.  

 

(a) ILSS (b) Tração  (c) Compressão 
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5.2 Adesivos em filme LOCTITE EF 562 AERO e ST1150-50 

Os adesivos em filme LOCTITE EF 562 AERO, do fabricante HENKEL/LOCTITE e ST1150-50, do 

fabricante STRUCTIL, são dois adesivos expansíveis identificados como alternativos ao FM 410-1.05IN 

do fabricante CYTEC. Como tal, foram sujeitos aos mesmos testes de qualificação exigidos pela norma 

do cliente. Tal como os pré-impregnados, estes materiais são armazenados a baixas temperaturas, 

pelo que têm que ser corretamente descongelados antes de sua utilização. 

 

5.2.1 Procedimentos 

1) Massa por unidade de área (FAM) 
 
a) Recortar 5 provetes com áreas A = 100 cm2 cada. Evitar corte em zonas enrugadas ou com 

vincos; 

b) Efetuar o condicionamento do material durante 2 horas à temperatura ambiente; 

c) Pesar os provetes e registar cada valor (m) com precisão de 1 mg; 

d) Calcular a massa por unidade de área (em gramas por metro quadrado), FAM, através da 

expressão: 

 

𝐹𝐴𝑀 =
𝑚 × 10000

𝐴
 

 
5.12 

 

Onde 𝑚 corresponde à massa dos provetes e 𝐴 corresponde à área dos provetes. 

2) Espessura do filme 
 

Calcular a espessura do filme de acordo com DIN 29963 [55]: 

a) Com um micrómetro com precisão de 0,01 mm, medir as espessuras de 3 provetes 

utilizados em 1); 

b) Medir as espessuras em 3 pontos espaçados entre si afastados pelo menos 10 mm das 

abas dos provetes; 

c) Calcular a espessura média. 

 

3) DSC 

Realizar o teste de DSC de acordo com NP EN 12127 [53]: 

a) Cortar 1 amostra de 100 x 100 mm; 

b) Efetuar o condicionamento do material durante 2 horas à temperatura ambiente. O teste 

deve ser realizado obrigatoriamente até 6 horas após terminar o condicionamento; 

c) Recortar 3 provetes a partir da amostra. Cada provete deve pesar entre 7 a 10 mg com 

0,01 mg de precisão; 

d) Introduzir os provetes no equipamento, conforme descrito anteriormente;  

e) Utilizar uma razão de subida de temperatura de 10ºC/min com início a -70ºC; 

f) Determinar Tg, Tonset e Tpeak (em modo dinâmico) 
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4) Razão de expansão e conteúdo de voláteis 
 

Os testes de expansão e conteúdo de voláteis são executados de acordo com a mesma norma, EN 

2667-3 [56]. Os procedimentos são muito similares, com a diferença de que, para a expansão são 

efetuadas medições de espessuras (com 0,01 mm de precisão), enquanto para os voláteis são 

efetuadas medições de massas (com 1 mg de precisão). Outra diferença está na temperatura de cura. 

Segundo a norma de cliente, a cura no teste de expansão deve ser realizada a 175 ± 5ºC enquanto a 

cura no teste de voláteis deve ser efetuada a 125 ± 5ºC [58]. Os procedimentos são os seguintes: 

a) Cortar 3 provetes do adesivo com 100 x 100 mm (não remover as películas de proteção); 

b) Pesar e medir a espessura de cada amostra de adesivo: 𝑚1, 𝑎1; 

c) Cortar 3 chapas de alumínio, 2024-T3, com 120 x120 mm e com espessuras de 1 a 2 mm; 

d) Desengordurar as chapas em solução com solvente apropriado (Turco 6649). Após o 

desengorduramento, as chapas devem ser manuseadas com luvas; 

e) Pesar e medir a espessura de cada chapa: 𝑚2, 𝑎2; 

f) Remover a película de um dos lados da amostra (película nº1); 

g) Colocar a face sem película no centro da chapa de alumínio assegurando que não fica ar 

aprisionado; 

h) Remover a segunda película de proteção (película nº 11); 

i) Pesar e medir a espessura de cada película: 𝑚3
1, 𝑚3

11, 𝑎3
1, 𝑎3

11; 

j) Efetuar cura em estufa durante 60 – 75 minutos, com uma razão de aquecimento de 1 – 3 

ºC/min, e com temperatura conforme o tipo de teste (razão de expansão ou conteúdo de 

voláteis); 

k) Deixar arrefecer no dissecador até atingir a temperatura ambiente; 

l) Pesar e medir a espessura dos provetes após a cura: 𝑚4, 𝑎4; 

m) Calcular a razão de expansão de cada provete através da expressão: 

 

𝐸(%) =
𝑎4 − ((𝑎2 + 𝑎1) − (𝑎3

1 + 𝑎3
11))

𝑎1 − (𝑎3
1 + 𝑎3

11)
× 100 

 
5.13 

 

n) Calcular a média da razão de expansão para os três provetes; 

o) Calcular o conteúdo de voláteis através da expressão: 

 

𝑉(%) =
[𝑚1 − (𝑚3

1 + 𝑚3
11)] − (𝑚4 + 𝑚2)

𝑚1 − (𝑚3
1 + 𝑚3

11)
× 100 

 
5.14 

 

p) Calcular o valor médio de conteúdo de voláteis para os três provetes. 

 

Onde: 

- 𝑚1 e 𝑎1 correspondem à massa e à espessura das amostras de adesivo com as películas 

de proteção; 

- 𝑚2 e 𝑎2 correspondem à massa e à espessura das chapas de alumínio; 

- 𝑚3
1 e 𝑚3

11 correspondem às massas da primeira e da segunda película, respetivamente; 
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- 𝑎3
1 e 𝑎3

11 correspondem às espessuras da primeira e da segunda película, 

respectivamente; 

- 𝑚4 e 𝑎4 correspondem à massa e à espessura dos provetes (amostra de adesivo sem 

película + chapa de alumínio). 

 

5) Vertical sag 

Realizar o teste de vertical sag de acordo com a norma EN 2667-4 [57]: 

a) Cortar 3 chapas de alumínio, 2024-T3, com 80 x 40 mm e 1,6 mm de espessura; 

b) Desengordurar as chapas em solução com solvente apropriado (Turco 6649). Após o 

desengorduramento, as chapas devem ser manuseadas com luvas; 

c) Cortar 3 amostras de adesivo com 35 x 60 mm cada (não retirar as películas de proteção); 

d) Fixar uma chapa de alumínio num suporte em “L”; 

e) Aplicar uma amostra de adesivo sobre a placa de forma a não ficar ar aprisionado entre o 

adesivo e a placa; 

f) Repetir a operação para os restantes provetes; 

g) Preparar os provetes para cura em estufa colocando termopares no suporte de cada 

provete conforme a Figura 5.13 (dimensões em milímetros); 

 
Figura 5.13: Teste de vertical sag - preparação para cura. Adaptado de [57]. 

 

h) Efetuar a cura a 175ºC ± 5ºC durante 60 – 75 min com razão de aquecimento de 1 – 

3ºC/min; 

i) Deixar arrefecer no dissecador até atingir a temperatura ambiente; 

j) Para cada provete, medir a espessura a 6 mm da parte superior do adesivo (a) e a 

espessura máxima do adesivo (b). As espessuras devem ser obtidas a partir da média em 

3 pontos do adesivo (a1, a2, a3, b1, b2, b3), Figura 5.14 (dimensões em milímetros); 

Termopar Chapa de 
alumínio 

Adesivo  

expansível 

Fixador 
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Figura 5.14: Teste de vertical sag - medições de espessura. Adaptado de [57]. 

 

k) Calcular o vertical sag (𝑆𝑥) através da expressão: 

 

𝑆𝑥 = 𝑏𝑥 − 𝑎𝑥     ⋀      𝑥 = 1, 2,3 

 

5.15 

 

l) Calcular a média dos valores de S para cada provete. 

 
Na Figura 5.15, podemos ver os provetes dos testes de vertical sag e razão de expansão (cura à 

mesma temperatura). O adesivo de cor castanho-claro corresponde ao LOCTITE EF 562 e o adesivo 

de cor azul é o ST1150-50. 

 
 

Figura 5.15: Provetes dos testes de vertical sag e de razão de expansão. 
 

6) Tube shear 

O teste de tube shear foi realizado de acordo com a norma do cliente com os seguintes 

procedimentos: 

a) Cortar 2 tubos de alumínio, 2024-T3, com 12 mm de diâmetro exterior, 10 mm de diâmetro 

interior e 100 mm de comprimento; 

b) Cortar 2 tubos de alumínio, 2024-T3, com 25 mm de diâmetro exterior, 21 mm de diâmetro 

interior e 110 mm de comprimento; 

c) Efetuar o tratamento da superfície dos tubos (oxidação anódica crómica sem colmatação); 

𝑎𝑥 = espessura 

a 6 mm do topo 

𝑏𝑥 = espessura máx. 
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d) Efetuar pintura com primário estrutural (BR 127), no interior dos tubos de 25 mm e no 

exterior dos tubos de 12 mm de diâmetro. A pintura deve ser efetuada antes de serem 

completadas 2 horas desde o final do tratamento de superfície; 

e) Cortar 6 amostras de adesivo com 100 x 12,5 mm; 

f) Aplicar 3 camadas de adesivo a volta do tubo de 12mm de diâmetro, Figura 5.16 (a); 

g) Aplicar desmoldante (FREKOTE) nas tampas (previamente fabricadas para o efeito); 

h) Fechar com tubos de 25 mm de diâmetro, Figura 5.16 (b); 

 

 
 

Figura 5.16: Teste de tube shear – procedimentos. 
 

i) Introduzir tecido de absorção e tampas nos topos; 

j) Preparar os provetes para cura em estufa;  

k) Efetuar a cura em estufa durante 60 – 75 min à 125 ± 5ºC;  

l) Desmoldar os provetes retirando as tampas; 

m) Cortar 12 provetes com 12,5 ± 0,5 mm de altura, Figura 5.17 (b); 

n) Realizar o teste de tube shear a 0,5 mm/min: 

 Ensaiar 6 provetes a 23 ± 2ºC; 

 Ensaiar 6 provetes a 80 ± 2ºC; 

 

 
 

Figura 5.17: Provetes do teste de tube shear.  
 

  

(a) Provetes após cura (b) Provetes cortados  

(a) Aplicação do adesivo no tubo interior (b) Fecho com tubo exterior 
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5.2.2 Resultados 

 
Tabela 5.4: Resultados – testes dos adesivos em filme LOCTITE EF 562 e ST1150-50. 

Testes 
Requisitos Resultados 

 LOCTITE EF 562 ST1150-50 

FAM (g/m2) 1350 ± 150 1211 1291 

Espessura do filme (mm) 1,27 ± 0,13 1,26 1,26 

DSC    

𝑇𝑔 (ºC) 5 ± 5 1,48 4,40 

𝑇𝑂𝑛𝑠𝑒𝑡 (ºC) 135 ± 5 139,29 150,21 

𝑇𝑃𝑒𝑎𝑘 (ºC) 145 ± 5 151,95 165,13 

Razão de expansão (%) 170 – 350 72 133,00 

Conteúdo de voláteis (%) ≤ 1 1,62 0 

Vertical sag (mm) ≤ 0,8 0,13 0,1 

Tube shear a 23 ± 2ºC 

(N/mm2) 

Mínimo individual: 5 

Mínimo da média: 6 

Mínimo individual: 6,98 

Média: 8,93 

Mínimo individual: 7,41 

Média: 9,04 

Tube shear a 80 ± 2ºC 

(N/mm2) 

Mínimo individual: 4 

Mínimo da média: 5 

Mínimo individual: 7,76 

Média: 9,10 

Mínimo individual: 6,18 

Média: 7,61 

 
Na Tabela 5.4 estão apresentados os resultados dos testes realizados aos adesivos em filme. Na 

primeira linha da tabela pode constatar-se que os materiais alternativos cumprem com o requisito do 

peso por unidade de área (FAM), um parâmetro de extrema importância para o tipo de aplicação 

(aeronáutica) em que são utilizados. O mesmo acontece com a espessura do filme, cujos valores 

médios obtidos são iguais para os dois materiais (1,26 mm).  

Relativamente ao teste de DSC, verificou-se que para os dois materiais, os valores das 

temperaturas 𝑇𝑔,  𝑇𝑂𝑛𝑠𝑒𝑡 e 𝑇𝑃𝑒𝑎𝑘 não variaram muito de provete para provete, o que indica que os 

resultados correspondem a características típicas destes materiais. A temperatura de transição vítrea 

está dentro dos requisitos, contudo as temperaturas 𝑇𝑂𝑛𝑠𝑒𝑡 e 𝑇𝑃𝑒𝑎𝑘 são ligeiramente superiores, maiores 

no ST1150-50 do que no LOCTITE EF 562. 

Constatou-se que com o alternativo LOCTITE EF 562 obteve-se valores de razão de expansão 

muito abaixo do requerido, e um conteúdo em voláteis acima do requerido. O material sendo um 

adesivo expansível, como o próprio nome indica, era suposto expandir a taxas mais elevadas do que a 

obtida (72%). À temperatura de cura aplicada, a TDS do LOCTITE EF 562 [68] indica uma taxa de 

expansão de 200 – 350% e a TDS do ST1150-50 [69] indica uma taxa de expansão de 170%. Os 

resultados obtidos, Tabela 5.4, levam a admitir a existência de erros no processo de fabricação dos 

provetes. É importante salientar que se verificou, após a cura, a existência de bolhas de ar de tamanho 

considerável, o que leva a crer que o adesivo não ficou corretamente colado à chapa metálica, existindo 

ar aprisionado entre o adesivo e a placa. Outro facto, que leva a ter em conta a existência de erros, é 

o resultado dos testes de DSC. Uma vez que os parâmetros do teste de DSC do LOCTITE EF 562 
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estão mais próximos do material original do que o ST1150-50, e tendo em conta que a cura foi efetuada 

à mesma temperatura para os dois materiais, era de esperar que os resultados do teste de expansão 

do LOCTITE EF 562 se apresentassem mais próximos do valor requerido do que o ST1150-50. Este, 

por sua vez, expande quase o dobro do primeiro mas não o suficiente para cumprir o requisito. Neste, 

também se verificou a existência de bolhas de ar após a cura, Figura 5.18.  

 
 

Figura 5.18: Bolhas de ar nos provetes após a cura. 
 

Relativamente ao teste de tube shear, o requisito é que o valor mínimo individual, num universo de 

6 provetes, seja igual ou superior a 5 N/mm2 (para 23ºC) e a 4 N/mm2 (para os 80ºC), e que o valor 

mínimo da média dos 6 provetes seja superior ou igual a 6 N/mm2 (para 23ºC) e a 5 N/mm2 (para os 

80ºC). Ambos os materiais cumprem os requisitos e têm comportamento esperado, de acordo com as 

fichas técnicas ([68] e [69]): o adesivo LOCTITE EF 562 apresenta melhor performance à 80 ± 2ºC do 

que à 23± 2ºC, enquanto o ST1150-50, apresenta melhores resultados à 23± 2ºC do que à 80 ± 2ºC. 

 

5.3 Adesivo em pasta EPO-TEK H20E 

O EPO-TEK H20E, adesivo condutor, foi sujeito aos testes de resistividade volúmica e de lap shear 

de acordo com o método TP-296 [61] e a norma EN 2243-1 [66], respetivamente. 

5.3.1 Procedimentos 

1) Resistividade volúmica 
 
a)  Efetuar a pesagem do adesivo com a proporção 100:100 (parte A (base):parte B 

(endurecedor)); 

b) Misturar até ficar uniforme; 

c) Inserir fio de cobre pelos furos de contacto do suporte Emerson & Cuming, Figura 3.5; 

d) Aplicar a mistura na abertura do suporte de forma contínua de forma a garantir que não 

fiquem zonas sem material ou com bolhas ao longo do canal, Figura 5.19 (a); 

e)  Efetuar a cura em estufa durante 3 horas a 80ºC; 

f) Deixar arrefecer até atingir a temperatura ambiente; 

g) Com um Ohmímetro, medir a resistência entre os elétrodos de cobre (R), Figura 5.19 (b); 

h) Calcular a resistividade volúmica do adesivo (p) através da expressão: 
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𝑝 (Ω. 𝑐𝑚) =
𝑅

63
 

 
5.16 

 

Onde 𝑅 corresponde à resistência entre elétrodos de cobre e 𝑝 corresponde à resistividade 
volúmica. 
 

 
 

Figura 5.19: Teste de resistividade volúmica – procedimentos. 
 
 

2) Lap shear strength 
 
a) Cortar 1 chapa de alumínio, 2024-T3, com 350x250x1,6 mm e direção de laminação no 

sentido de 250 mm; 

b) Efetuar o CJA de 2 chapas a partir da primeira; 

c) Efetuar o tratamento superficial das chapas (oxidação anódica crómica sem colmatação); 

d) Pintar uma face de cada chapa com primário estrutural (BR 127), tendo em atenção que 

não devem ser ultrapassadas duas horas entre o tratamento de superfície e a pintura; 

e) Limpar e desengordurar a ferramenta para construção dos provetes; 

f) Aplicar desmoldante na ferramenta; 

g) Efetuar a mistura do adesivo com proporção de mistura 100:100 partes em peso; 

h) Aplicar flash tape na chapa ao longo das faces com primário, a 12,5 ± 0,5 mm da 

extremidade (zona de colagem), Figura 5.20; 

i) Aplicar o adesivo na zona de colagem; 

j) Aplicar uma tira de filme 3M Scotchweld structural film positioning fabric (AF 3306-2) ao 

longo da zona de colagem de forma a garantir a espessura uniforme do adesivo; 

k) Aplicar as chapas nos pinos de posicionamento da ferramenta colocando as chapas, com 

adesivo, em contacto, Figura 5.21(a); 

l) Colocar flash tape previamente na zona de sobreposição superior antes de efetuar a cura, 

Figura 5.21 (b); 

(a) Aplicação do adesivo na ferramenta (b) Medição da resistência 
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Figura 5.20: Teste de lap shear do EPO-TEK H20E – ferramenta de construção dos provetes. 
 

 

 
 

Figura 5.21: Teste de lap shear do EPO-TEK H20E – fabricação dos provetes. 
 
 

m) Efetuar cura em estufa durante 3 horas à 80ºC; 

n) Efetuar o recorte dos provetes (CJA): cortar 7 provetes com 25 ± 5 x 187,5 ± 5 mm, a partir 

de cada placa construída, Figura 5.22 (a); 

o) Ensaiar 6 provetes a 23 ± 2ºC com uma velocidade de 2 mm/min, Figura 5.22 (b). 

  

 
 

Figura 5.22: Teste de lap shear do EPO-TEK H20E – recorte de provetes e ensaio.  
 
 
 

(a) CJA (b) Ensaio à 23ºC 

(a) Aplicação das chapas na ferramenta (b) Preparação para cura em estufa 



73 

 

5.3.2 Resultados 

 

Tabela 5.5: Resultados – testes ao adesivo em pasta EPO-TEK H20E. 

Testes Requisitos Resultados 

 CHO-BOND 584 ECCOBOND 57C EPO-TEK H20E 

Resistividade 

volúmica (𝛺. 𝑐𝑚) 
≤ 8,0 × 10−3 < 6,0 × 10−4 5,8 × 10−4 

Lap shear a 23 ± 2ºC 

(MPa) 
Mínimo da média: 5,6  

Mínimo individual: 4,5 

Mínimo da média: 5 

Mínimo individual: 10,57 

Média: 11,25 

 
A Tabela 5.5 apresenta os resultados dos testes realizados ao EPO-TEK H20E alternativo ao CHO-

BOND 584 e ao ECCOBOND 57C. Tendo em conta que os métodos de teste exigidos pelas normas 

dos dois materiais são os mesmos, apenas houve necessidade de ensaiar o material uma vez, para 

cada teste. Em termos da resistividade volúmica, o requisito mais apertado corresponde ao do 

ECCOBOND, já no caso do teste de lap shear, o requisito mais apertado corresponde ao do CHO-

BOND. Verifica-se que o material alternativo cumpre os requisitos exigidos nas normas dos dois 

materiais originais. 

A outra alternativa, utilizar o ECCOBOND 57C como alternativo do CHO-BOND 584, também foi 

validada. Na Tabela 5.6 estão os resultados dos testes realizados ao ECCOBOND 57C, onde se verifica 

que este material cumpre os requisitos exigidos na norma do CHO-BOND 584. Tendo em conta estes 

resultados, e as vantagens apresentadas na secção 4.2.3, este adesivo é um potencial substituto, 

podendo passar a utilizar-se apenas um material para as duas aplicações. 

Tabela 5.6: Resultados – testes ao adesivo em pasta ECCOBOND 57C 

Testes Requisitos Resultados 

 CHO-BOND 584 ECCOBOND 57C 

Resistividade volúmica 

(𝛺. 𝑐𝑚) 
≤ 8,0 × 10−3 4,6 × 10−4 

Lap shear a 23 ± 2ºC 

(MPa) 
Mínimo da média: 5,6  Média: 6,0 

 
. 

 

5.4 Adesivo em pasta EA9396 A/B da STRUCTIL 

O EA9396 A/B da STUCTIL foi sujeito a testes de validação para duas normas de cliente distintas 

(Cliente 1 e Cliente 2). Em cada norma de cliente são exigidos diferentes requisitos, de acordo com 

normas de testes distintas. Segundo a norma do cliente 1, foram realizados os testes de viscosidade 

(de acordo com ISSO 2555 [59]), pot life, DSC (de acordo com EN 6041 [48]), densidade (de acordo 
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com EN 542 [65]) e lap shear (de acordo com EN 2243-1 [66]). Segundo a norma do Cliente 2, foram 

realizados testes de dureza (segundo ASTM D2240 [63]) e de lap shear (segundo ASTM D1002 [67]). 

5.4.1 Procedimentos – Cliente 1 

1) Viscosidade 

a) Considerar para a base (A-Part 1) o spindle HBT 4 e para o endurecedor (B-Part 2) o 

spindle HBT 1; 

b) Efetuar o ensaio da base à velocidade de 10 t/min (10 rotações por minuto), e o ensaio do 

endurecedor a 100 t/min à temperatura ambiente. 

 

2) Pot life 

a) Misturar 100 g de adesivo com proporção de mistura de 100:30 partes em peso; 

b) Ir mexendo a mistura periodicamente, não ultrapassando os 20 minutos, até o adesivo não 

apresentar fluidez; 

c) Registar o tempo. 

 
3) DSC 

Os procedimentos do teste de DSC foram os mesmos que se encontram descritos na secção 

5.1.2.1, uma vez que a norma de teste é a mesma, com a diferença que, neste caso, os provetes são 

amostras de adesivo em pasta com cerca de 5 mg de massa. Além das temperaturas de transição e 

de polimerização, obteve-se também o calor de polimerização (dH). 

4) Densidade 

a) Efetuar a mistura do adesivo com a proporção de mistura 100:30 partes em peso; 

b) Limpar a ferramenta de construção dos provetes de densidade com MEK; 

c) Aplicar desmoldante na ferramenta; 

d) Colocar 6 amostras do adesivo na ferramenta; 

e) Efetuar cura em estufa durante 1 hora a 65ºC; 

f) Colocar um picnómetro Gay-Lussac, ou Hubbard, com 10 a 100 ml de volume, devidamente 

limpo e seco, num banho de água à temperatura constante (23 ± 0,5ºC) até atingir o 

equilíbrio, Figura 5.23; 

g) Secar o exterior do picnómetro e pesá-lo, todas as pesagens devem ter a precisão de 0,1 

mg. Registar valor (m0); 

h) Encher o picnómetro com um líquido de densidade conhecida (𝜌𝑙𝑣) e coloca-lo no banho 

de água a temperatura constante até atingir o equilíbrio; 

i) Remover o picnómetro do banho, secar o seu exterior e pesá-lo. Registar valor (m1); 

j) Depois de limpo e seco, colocar uma amostra de adesivo com cerca de 5g no picnómetro 

e pesá-lo. Registar valor (m2); 

k) Encher o picnómetro contendo a amostra com o líquido de densidade conhecida, colocar 

no banho durante pelo menos 30 minutos até atingir o equilibro; 

l) Remover o picnómetro do banho, secar o seu exterior e pesá-lo. Registar valor (m3); 

m) Calcular a densidade do adesivo através da expressão: 
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𝜌 =
𝑚2 − 𝑚0

𝑚2 − 𝑚0 + 𝑚1 − 𝑚3
× 𝜌𝑙𝑣  

 

5.17 

 

Onde: 

- 𝑚0  corresponde à massa do picnómetro vazio; 

- 𝜌𝑙𝑣  é a densidade de um líquido (água destilada); 

- 𝑚1 é a massa do picnómetro com o liquido de densidade conhecida; 

- 𝑚2  é a massa do picnómetro com amostra de adesivo; 

- 𝑚3 é a massa do picnómetro com o adesivo e o líquido de densidade conhecida. 

 

 
 

Figura 5.23: Teste de densidade do EA9396 A/B da STRUCTIL – banho à 23ºC. 
 

 
5) Lap shear 

Os procedimentos para o teste de lap shear correspondem aos mesmos do EPO-TEK H20E, 

secção 5.3.1, com a diferença de que, neste caso, a proporção de mistura do adesivo é de 100:30 

partes em peso e a cura é efetuada em prensa a 65 ± 5ºC durante 2 horas com uma pressão na prensa 

de 0,7 bar. 

 

5.4.2 Procedimentos – Cliente 2 

1) Dureza 

a) Efetuar mistura do adesivo com proporção de mistura de 100:30 partes em peso; 

b) Limpar a ferramenta de construção dos provetes com MEK; 

c) Aplicar desmoldante na ferramenta; 

d) Colocar 6 amostras de adesivo na ferramenta; 

e) Efetuar cura à temperatura ambiente durante 5 dias; 

f) Efetuar a desmoldagem dos provetes na ferramenta; 

g) Com durómetro do tipo Shore D, medir a dureza de três provetes (medir 5 pontos distintos 

em casa provete); 

h) Registar o valor médio de dureza por provete. 
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2) Lap shear 

a) Cortar 2 chapa de alumínio, 2024-T3, com 211 x 102 x 1,6 mm e direção de laminação no 

sentido de 102 mm; 

b) Efetuar o tratamento de superfície das chapas (oxidação anódica crómica sem 

colmatação), não ultrapassando o intervalo máximo de 16 horas entre o tratamento de 

superfície e a aplicação do adesivo; 

c) Efetuar a mistura do adesivo com a proporção de mistura de 100:30 partes em peso; 

d) Aplicar uma camada uniforme de adesivo na zona de colagem ao longo do bordo mais 

longo de 211 mm de ambas as chapas, a 12,7 ± 0,25 mm. Não aplicar o adesivo se já 

estiverem ultrapassadas 16 horas após o tratamento de superfície; 

e) Unir ambas as placas; 

f) Efetuar cura em prensa à 66ºC durante 1 hora com pressão de 0,7 bar; 

g) Recortar 6 provetes com 190,5 x 25,4 mm (CJA); 

h) Ensaiar 5 provetes à 23ºC. 

 

 

5.4.3 Resultados  

 

Tabela 5.7: Resultados - testes ao adesivo em pasta EA9396 da STRUCTIL para Cliente 1. 

Testes Requisitos Resultados 

Viscosidade (Pa.s) Base (A-Part 1): 90 ± 50  Base (A-Part 1): 112 

Pot life (min) ≤ 70  70 

Densidade (g/cm3) 1,17 ± 0,03 1,17 

DSC   

𝑇𝑔 (ºC) - 43 ± 5 ºC -41,64 

𝑇𝑂𝑛𝑠𝑒𝑡 (ºC) 78 ± 8ºC 78,43 

𝑇𝑃𝑒𝑎𝑘 (ºC) 114 ± 5ºC 112,99 

dH (J/g) 550 ± 50 563,70 

Lap shear a 23 ± 2ºC 

(MPa) 

Mínimo individual: 20 

Mínimo da média: 25 

Mínimo individual: ---- 

Média: ---- 

Lap shear a 90 ± 2ºC 

(MPa) 

Mínimo individual: 14 

Mínimo da média: 17 

Mínimo individual: 17,37 

Média: 17,62 

Lap shear a 120 ± 2ºC  

(MPa) 

Mínimo individual: 12 

Mínimo da média: 15 

Mínimo individual: 15,16 

Média: 16,05 

Lap shear a 135 ± 2ºC  

(MPa) 

Mínimo individual: 10 

Mínimo da média: 12 

Mínimo individual: ---- 

Média: ---- 
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No teste de viscosidade, para o Cliente 1, era requerida a utilização de spindle HBT 4 a 10 t/min 

para a base, e spindle HBT 1 a 100 t/min para o endurecedor. No entanto, o viscosímetro da empresa 

é modelo RVF e não HBT. Recorrendo ao anexo A da norma ISSO 2555 [59], foi possível efetuar uma 

equivalência de agulhas para a parte A (base) do material a testar, tendo em conta a velocidade e a 

viscosidade esperada. No caso da parte B (endurecedor), a velocidade requerida (100 t/min) não 

permitiu obter a equivalência de agulhas. Assim sendo, o teste de viscosidade foi realizado apenas 

para a base, utilizando um viscosímetro RVF spindle 7, para o qual se obteve um valor de viscosidade 

de 112 Pa.s, que se encontra em cumprimento com os requisitos. 

No teste de densidade, o líquido de densidade conhecida utilizado (𝜌𝑙𝑣) foi água destilada, cuja 

densidade a 23ºC é de 0,9975 g/cm3 [70]. Verifica-se, pela Tabela 5.7, que o valor obtido no teste de 

densidade está de acordo com os valores requeridos. O mesmo acontece com o teste de DSC, onde 

se obteve valores bastante próximos dos requisitos. Relativamente ao teste de lap shear, não tinha sido 

possível obter resultados para todas as condições de temperatura requeridas até ao momento da 

escrita deste documento. Os resultados a 90 e 120ºC indicam valores satisfatórios, no entanto, uma 

vez que os resultados a 23ºC e a 135ºC não foram conhecidos, não foi possível aferir totalmente sobre 

a validação deste material alternativo. 

 

Tabela 5.8: Resultados - testes ao adesivo em pasta EA9396 da STRUCTIL para Cliente 2. 

Testes Requisitos Resultados 

Dureza (Shore D)  Mínimo da média: 80 Média: 81 

Lap shear a 23ºC (MPa) 
Mínimo individual: 20,68 

Mínimo da média: 24,13 

Mínimo individual: ---- 

Média: ---- 

 

Na Tabela 5.8 podemos encontrar os resultados, segundo os requisitos da norma do Cliente 2, 

onde se pode verificar que o material cumpre os requisitos exigidos no teste de dureza. Relativamente 

ao teste de lap shear, não foi possível validar os resultados à semelhança dos testes para o cliente 1.  

 

 

5.5 Adesivo em pasta EA9395 A/B da STRUCTIL 

5.5.1 Procedimentos 

1) Viscosidade 

a) Considerar para a base o spindle HBT 7 e para o endurecedor o spindle HBT 4; 

b) Efetuar o ensaio à 23 ± 2ºC da base, à velocidade de 20 t/min, e do ensaio do endurecedor, 

à 20 t/min. 
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2) Pot life  

O teste de pot life foi realizado de acordo com os mesmos procedimentos descritos em 5.4.1 

para o EA 9396, tendo em conta que ambos os materiais são utlizados de acordo com a mesma 

norma de cliente. 

3) DSC 

O teste de DSC foi realizado de acordo com a norma de teste EN 6041 [48] para obtenção das 

temperaturas de transição, de polimerização e do calor de polimerização. Os procedimentos são iguais 

aos do EA9396 para o cliente 1, e estão descritos na secção 5.4.1. 

4) Lap shear 

O teste de lap shear foi realizado de acordo com a norma EN 2243-1 [66]. O procedimento é igual 

ao apresentado para o EA9396 para o cliente 1, ver secção 5.4.1.  

 

5.5.2 Resultados 

 

Tabela 5.9: Resultados - testes ao adesivo em pasta EA9395 da STRUCTIL. 

Testes Requisitos Resultados 

Viscosidade (Pa.s) Base (A-Part 1): 600 ± 200 ---- 

Pot life (min) ≤ 80  80 

DSC   

𝑇𝑔 (ºC) - 37 ± 5 ºC -35,54 

𝑇𝑂𝑛𝑠𝑒𝑡 (ºC) 75 ± 5ºC 74,62 

𝑇𝑃𝑒𝑎𝑘 (ºC) 113 ± 5ºC 112,72 

dH (J/g) 340 ± 30 341,33 

Lap shear a 23 ± 2ºC 

(MPa) 

Mínimo individual: 20 

Mínimo da média: 25 

Mínimo individual: ---- 

Média: ---- 

Lap shear a 90 ± 2ºC 

(MPa) 

Mínimo individual: 15 

Mínimo da média: 18 

Mínimo individual: 19,19 

Média: 19,64 

Lap shear a 120 ± 2ºC  

(MPa) 

Mínimo individual: 13 

Mínimo da média:16 

Mínimo individual: 15,68 

Média: 16,25 

Lap shear a 135 ± 2ºC  

(MPa) 

Mínimo individual: 10 

Mínimo da média: 12 

Mínimo individual: ---- 

Média: ---- 

 
Como se pode observar pela Tabela 5.9, não foi possível obter todos os resultados dos testes do 

material EA9395, até ao momento da escrita desta tese. Relativamente ao teste de viscosidade, não 

foi possível obter equivalência de agulhas entre os dois modelos de viscosímetros. Os testes de DSC 

indicaram que o material alternativo tem um comportamento muito similar ao material original durante 

a cura. Os testes mecânicos de lap shear às temperaturas de 90 e 120ºC indicaram valores 
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satisfatórios, pelo que este alternativo é um potencial substituto, mediante a confirmação dos resultados 

em falta. 

 

5.6 Adesivo em pasta EC-9323-2 B/A 

Como foi visto na secção 4.2.4, o adesivo em pasta EC-9323-2 B/A foi identificado como alternativo 

a três materiais utilizados na empresa (materiais originais). Sendo que, para um deles, não existem 

requisitos de teste na norma de cliente, este material foi testado segundo duas normas de cliente: 

Cliente 3 e Cliente 4. De acordo com a norma do Cliente 3, o material foi sujeito aos testes de pot life, 

lap shear e de compressão (segundo a norma ASTM D695 [52]). De acordo a norma do Cliente 4, o 

material foi sujeito aos testes de dureza (segundo a norma ASTM D2240 [63]) e de Lap shear (segundo 

a norma ASTM D1002 [67]). 

5.6.1 Procedimentos – Cliente 3 

1) Pot life 

a) Misturar 100 g de adesivo com proporção de mistura de 100:50 partes em peso; 

b) Mexer periodicamente a mistura, até o adesivo deixar de apresentar fluidez (para analisar 

a fluidez pode ser utilizada uma pistola de pressão); 

c) Registar o tempo e a temperatura durante o teste. A temperatura durante o teste deve estar 

compreendida entre 18 e 27ºC. 

 

2) Lap shear 

a) Cortar 4 chapas com 150 x 125mm e 1,6 mm de espessura; 

b) Efetuar o tratamento de superfície das chapas (decapagem sulfocrómica); 

c) Efetuar a preparação do adesivo com proporção de mistura de 100:50 partes em peso; 

d) Aplicar uma camada uniforme de adesivo na zona de colagem, ao longo do bordo mais 

longo de 150 mm de ambas as chapas, a 12,7 ± 0,2 mm; 

e) Unir ambas as placas; 

f) Efetuar a cura em prensa a 65ºC, durante 2 horas, com uma pressão de 0,7 bar; 

g) Efetuar o recorte (CJA) de 8 provetes com 25 ± 0,25 mm de largura; 

h) Ensaiar 4 provetes a 23ºc e 4 provetes a 82ºC, à velocidade de 0,5 mm/min, conforme o 

método de teste do cliente. 

 

3) Compressão 

Para medir a resistência do adesivo à compressão foram seguidos os seguintes procedimentos: 

a) Cortar um tubo de alumínio retangular de 13,6 x 29,6 mm com 110 mm de comprimento; 

b) Efetuar a mistura do adesivo com a razão de mistura de 100:50 (partes em peso); 

c) Limpar, desengordurar e aplicar desmoldante no tubo;  

d) Preencher o tubo com o adesivo, evitando aprisionamento de ar no seu interior, Figura 5.24 

(a); 
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e) Isolar o tubo de forma a tapar os topos do mesmo; 

f) Efetuar a cura em estufa a 65ºC durante 2 horas; 

g) Deixar arrefecer até atingir a temperatura ambiente e, posteriormente, retirar os 

isolamentos dos topos; 

h) Efetuar fresagem do tubo (fresagem CNC 3 eixos), até obter o material curado. Este é 

fresado até à obtenção de, pelo menos 6 provetes de adesivo curado com 12,7 x 12,7 x 

25,4 mm; 

i) Ensaiar 4 provetes a 23ºC, Figura 5.24 (b). 

 

 
 

Figura 5.24: Teste de compressão do EC-9323-2 B/A. 
     

 

5.6.2 Procedimentos – Cliente 4 

1) Dureza 

O teste de dureza do adesivo foi realizado segundo os procedimentos já definidos anteriormente 

para o EA9396 para o Cliente 2, secção 5.4.2, uma vez que a norma é a mesma. A diferença está 

apenas no tipo de adesivo, que neste caso tem uma proporção de mistura de 100:50, e no tipo de cura. 

2) Lap shear 

Da mesma forma que o EA9396 para o Cliente 2, o teste de lap shear foi realizado de acordo com 

a norma ASTM D1002 [67]. Os procedimentos podem ser encontrados na secção 5.4.2. 

 

 

 

 

 

 

(a) Aplicação do adesivo no tubo. (b) Ensaio a 23ºC. 
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5.6.3 Resultados  

 

Tabela 5.10: Resultados – testes ao adesivo em pasta EC-9323-2 B/A pra Cliente 3. 

Testes Requisitos Resultados 

Pot life (min) ≥ 30 85 

Lap shear a 23ºC (MPa) Mínimo da média: 17 Média: 20,05 

Lap shear a 82ºC (MPa) Mínimo da média: 2 Média: 10,31 

Compressão a 23ºC (MPa) Mínimo da média: 34,5 Média: 43,3 

 
De acordo com os resultados da Tabela 5.10, verifica-se que o material alternativo cumpre os 

requisitos estabelecidos pela norma do Cliente 3. Obtém-se um pot life aproximadamente 3 vezes 

superior ao requisito mínimo. Ao nível dos testes mecânicos, o material apresenta valores médios de 

resistência ao corte bastante satisfatórios tanto à temperatura ambiente (23ºC) como a temperatura 

elevada (82ºC). O mesmo se verificou com a resistência à compressão, onde se obtém um resultado 

superior ao requisito mínimo. 

 
Quando testado de acordo com a norma do Cliente 4, Tabela 5.11, verificou-se que o material não 

cumpre os requisitos exigidos na norma. Os resultados obtidos, tanto no teste de dureza, como no teste 

de lap shear (23ºC), não são satisfatórios. 

Tabela 5.11: Resultados – testes ao adesivo em pasta EC-9323-2 B/A pra Cliente 4. 

Testes Requisitos Resultados 

Dureza (Shore D)  Mínimo da média: 75 Média: 72 

Lap shear a 23ºC (MPa) 
Mínimo individual: 24,13 

Mínimo da média: 25,51 

Mínimo individual: 22,40 

Média: 25,40 

Lap shear a 82ºC (MPa) Mínimo da média: 13,78 Média: 14,72 

 

Apesar de, na TDS do material, [71], ser utilizada outra norma de teste, diferente das requeridas 

pelas normas dos clientes 3 e 4, pode-se confirmar, através da mesma, que a medida que se aumenta 

a temperatura de teste, as propriedades mecânicas do material vão diminuindo de performance, o que 

de facto se verificou com os resultados obtidos. Relativamente ao teste de dureza, não havendo termo 

de comparação na TDS, considera-se ser o valor real, de acordo com método de teste estabelecido 

pela norma. 
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6 Conclusão 

O foco principal deste trabalho foi a redução de desperdício de material existente na empresa, 

OGMA, mais concretamente nos materiais com PVU utilizados na fabricação de componentes em 

compósito nomeadamente, pré-impregnados, adesivos em filme e adesivos em pasta. Aliados a este 

grande objetivo, foram tidas em consideração questões ambientais, legislação REACH, e económicas, 

diminuição de custos relacionados com o consumo destes materiais.  

Cada material está associado a uma norma de cliente que o caracteriza segundo propriedades 

(física, químicas e mecânicas), que são estabelecidas através da realização de testes segundo normas 

internacionais padronizadas, ou métodos de teste definidos nas próprias normas de cliente. Estas 

normas, usualmente, identificam uma lista de materiais qualificados (QPL).  

Este trabalho teve como ponto de partida a identificação de materiais alternativos nas QPL’s das 

normas dos materiais. Nos casos em que as QPL’s apresentavam apenas um único material 

qualificado, a estratégia passou pela busca, no mercado, de materiais que são utilizados na indústria 

aeronáutica em aplicações similares. Nestes, foram realizados testes de validação, submetendo os 

materiais aos testes de qualificação identificados para os materiais originais, e de acordo com as 

normas/métodos de ensaios definidos pela norma de cliente. 

Dos 133 materiais analisados, 23 foram identificados com alternativos nas QPL’s, 47 materiais 

foram identificados com alternativos fora das QPL’s e 63 foram identificados como materiais sem 

alternativos.  

Da análise de vantagens dos materiais alternativos das QPL’s, chegou-se à conclusão que existem 

dois materiais com possibilidade de substituição direta (sem necessidade de realização de testes de 

validação), mediante aprovação dos clientes. A substituição dos materiais pelos alternativos 

identificados levaria a uma redução de desperdício de 30 m2 por ano, sendo eles, o adesivo em filme 

EA 9696 030NW AERO e o adesivo em filme expansível LOCTITE EF 562. Além da redução do 

desperdício, seria ainda possível uma poupança de 10.905,00 € por ano. Estes materiais já foram 

propostos aos clientes e, até ao momento de conclusão deste documento, aguarda-se aceitação. 

Dos 47 materiais com alternativos fora das QPL’s, veirficou-se que 14 têm alternativos vantajosos. 

Destes 14 materiais, 8 foram testados, de modo a serem validados mediante a norma dos materiais 

originais. Dos pré-impregnados testados, EHG114-68-37 da GURIT e CYCOM 7668/7781 da CYTEC, 

conclui-se que o material da CYTEC não passou no processo de validação, por falhar nos testes 

mecânicos. Apesar de os resultados dos testes de DSC e de tempo de gel do material da GURIT não 

satisfazerem os requisitos da norma do material original, o material cumpre com todos os requisitos 

mecânicos exigidos. Assim sendo, a proposta de substituição seria realizada, apesar das 

considerações sobre o teste de DSC e do tempo de gel apresentadas ao longo da discussão dos 

resultados. 

 Dos testes realizados aos adesivos expansíveis, LOCTITE EF 562 e ST1150-50, não foi possível 

tirar conclusões sobre a sua validação, tendo em conta os resultados apresentados na secção 5.2.2. 
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Ficou em falta a repetição dos testes de razão de expansão e de conteúdo de voláteis, e só após a 

repetição dos mesmos será possível concluir sobre a validação destes dois materiais alternativos. 

O adesivo em pasta EPO-TEK H20E foi validado como alternativo para ambos os materiais originais 

(CHO-BOND 584-208 e ECCOBOND 57C A/B) tendo passado em todos os testes e cumprido todos os 

requisitos exigidos. Assim sendo, é justificável proceder à realização da proposta de substituição ao 

cliente. Esta proposta pode ser realizada de duas maneiras: propondo a utilização do EPOTEK como 

substituto do CHO-BOND e do ECCOBOND, ou propondo apenas o ECCOBOND como substituto do 

CHO-BOND uniformizando o processo pela utilização do mesmo material para as duas aplicações. 

 Relativamente aos adesivos EA9396 A/B e EA9395 A/B, ambos da fabricante STRUCTIL, os 

ensaios de validação não foram finalizados, pelo que o processo de validação não foi concluído.  

O adesivo EC-9323-2 B/A não passou no processo de validação, uma vez que cumpre com os 

requisitos da norma do Cliente 3, mas não cumpre os requisitos da norma do Cliente 4. 

 Tendo em conta os materiais vantajosos que, não foram testados até à emissão deste documento, 

que já foram de facto validados, e os que ainda viriam a ser validados, estimou-se uma redução de 

desperdício de cerca de 857 m2 por ano. Estimou-se também uma poupança de cerca de 31.856,00 € 

por ano. Assim, somando os resultados das QPL’s e fora das QPL’s, estimou-se uma redução de 

desperdício de 887 m2 por ano e uma poupança de 42.761,00 € por ano, o que corresponde a redução 

de custo anual da NA de 2%.  

Durante este trabalho foram encontradas várias dificuldades, nomeadamente, na obtenção de 

cotações junto aos fornecedores e fabricantes. Foram também encontradas dificuldades em obter 

amostras para a realização dos testes de validação. Contudo, foi um trabalho extremamente importante 

e desafiador, no sentido em que permitiu conhecer, não só um pouco da indústria aeronáutica, como 

também perceber a necessidade de conjugar, conciliar e negociar, entre empresa, cliente e 

fabricante/fornecedor de modo a garantir uma produção sustentável e com baixo custo. Para fabricação 

em pequena escala, este é um desafio bastante difícil de superar tendo em conta os elevados MOQ’s 

exigidos pelos fabricantes. Com este trabalho espera-se abrir caminho para uma maior abertura para 

a resolução destas temáticas.  

 

6.1 Trabalhos futuros 

Durante o tempo de estágio não foi possível concluir todas as propostas estabelecidas inicialmente. 

Foi necessário mais tempo do que previsto principalmente para a obtenção das cotações necessárias 

e das amostras para a realização dos testes. Assim, como trabalho futuro, propõe-se:  

 Terminar os testes dos adesivos EA 9396 e EA9395;  

 Repetir os testes físicos aos adesivos em filme LOCTITE EF 562 e ST1150-50; 

 Obter as amostras em falta; 

 Realizar os testes de validação aos restantes materiais; 

 Elaborar propostas aos clientes para os materiais fora das QPL’s. 
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