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RESUMO 

SILVA, J.A.P. Comportamento mecânico de juntas coladas de materiais compósitos: 

Avaliação da influência das incertezas do processo de fabricação. Tese de Doutorado em 

Engenharia Mecânica. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

EESC/USP. 151 Páginas, 2022. 

 

A indústria aeronáutica vem buscando formas de estudar os mecanismos de falha em estruturas 

adesivamente coladas. Cuidados especiais devem ser direcionados àquelas que possuem 

defeitos na região da colagem, pois estas são mais suscetíveis a falharem sob carregamentos 

menores que o projetado devido a problemas de fabricação e concentradores de tensão. Dessa 

forma, buscou-se realizar estudos experimentais de juntas do tipo DCB (Double Cantilever 

Beam) e SLJ (Single Lap Joint) em compósito com e sem contaminação na região da colagem. 

Em paralelo, foram realizadas análises determinísticas das juntas citadas, utilizando o ambiente 

de simulação do software Abaqus®, no qual modelos bidimensionais em elementos finitos 

foram empregados. Para tal, tem-se que os aderentes das juntas foram modelados com 

elementos que representam estado plano de deformação (CPE4R), e o adesivo foi simulado 

através de um elemento coesivo (COH2D4), sendo utilizado um Modelo de Zona Coesiva 

(CZM – Cohezive Zone Model) do tipo bilinear. Com base nas análises determinísticas obtidas, 

pôde-se concluir a limitação destes e com isso, então, buscou-se realizar análises não-

determinísticas, cujo tipo de juntas utilizadas foram as do tipo DCB. A aplicação do CBBM 

(Compliance-Based Beam Method) foi fundamental para se determinar as variáveis (parâmetros 

de incertezas) mais influentes nas respostas ao fraturamento das juntas DCB. Destaca-se que 

isto foi possível através, também, do emprego de Design of Experiments (DoE), pois pôde-se 

determinar as variáveis que potencialmente mais afetam a Taxa de Liberação de Energia Crítica 

ao Modo I – GIC. Uma vez obtidas tais variáveis, as mesmas foram classificadas em ordem 

decrescente em nível de influência ao calcular o parâmetro Main Effect (ME). Ressalta-se que 

esta classificação foi de suma importância para efetuar o treinamento do metamodelo via 

Kriging, que por sua vez requisitou uma dada distribuição de pontos amostrais. Para a execução 

desta etapa, empregou-se um processo de amostragem inteligente via Hipercubo Latino (LHS 

– Latin Hypercube Sampling). Cabe destacar que cada uma destas etapas da análise não-

determinística foi realizada por meio de um framework desenvolvido em PythonTM. E, assim, 

pôde-se obter os pontos necessários para a realização do treinamento do metamodelo via 

Kriging para uma faixa de pontos iniciais e, também, a discussão destas escolhas. Por fim, 

conclui-se que ao considerar parâmetros de incertezas de material e geométricos nos modelos 



 

 

em elementos finitos, pode-se contabilizar a influência das incertezas do processo de fabricação 

na resposta estrutural das juntas coladas em compósito.  

Palavras-Chave: Juntas coladas em compósito, Incertezas, Metamodelos, Análises via 

Elementos Finitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

SILVA, J.A.P. Mechanical behavior of composite bonded joints: Evaluation of influence 

of the manufacturing process uncertainties. Ph.D. Thesis in Mechanical Engineering. Sao 

Carlos School of Engineering, University of Sao Paulo, EESC/USP. 151 Pages, 2022. 

 

The aeronautical industry has searched ways to study failure mechanisms of adhesively bonded 

structures. Special cares must be dedicated to those ones, which can have defects on the bonding 

region, because their strengths can be decreased, and failure can occur under low loadings due 

to the manufacturing issues. Thus, in the current work, it was performed experimental 

investigations on DCB (Double Cantilever Beam) and SLJ (Single Lap Joint) composite bonded 

joints with and without contamination on the bonding region, where experimental observations 

on failure modes were discussed. In parallel, deterministic analysis on the cited bonded joints 

were carried out via Abaqus® software; so two-dimensional model was developed by using two 

types of finite elements: plane strain state elements (CPE4R) for adherents, and cohesive 

elements (COH2D4) for adhesive layer. For the last one, a linear degradation law of cohesive 

zone model (CZM) was chosen. Advantages and disadvantages were obtained on the adopted 

approach. Based on the deterministic analysis conclusions, it was performed nondeterministic 

analysis on DCB composite bonded joints without contaminations in order to find which 

variables impose more influence on fracture behavior of the joints. In this way, the Critical 

Strain Energy Release Rate for Mode I (GIC) obtained via CBBM (Compliance-Based Beam 

Method) was the chosen parameter. Design of Experiments (DoE) were used to define the 

number of sequences of simulation for a group of variables, which present more influence on 

GIC. After that, it was obtained a ranking of these variables based on the Main Effect (ME) 

parameter, then the kriging metamodel was trained. For performing this step, the generation of 

sampling of points was done via Latin Hypercube Sampling (LHS). It is important to highlight 

that each step is run using a framework developed in Python language. Thus, it was identified 

the number of points that were necessary for obtaining the kriging training with an initial point 

set, and there was a discussion of these choices. Finally, it can be concluded that finite element 

models, considering nondeterministic geometrical and material parameters, can simulate the 

influence of manufacturing process on the structural behavior of composite bonded joints. 

Keywords: Composite Bonded Joints, Uncertainties, Metamodels, Finite Element Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Aplicações com juntas adesivamente coladas podem ser consideradas como soluções de 

engenharia no ponto de vista de durabilidade e eficiência, uma vez que estas atenuam 

concentrações de tensões pontualmente onde são utilizadas. Isto ocorre, principalmente, quando 

tais juntas são comparadas aos demais materiais utilizados para o reparo e a fabricação de 

aeronaves convencionais, que em geral empregam rebites e parafusos (SUZANO, 2011). Ou 

seja, a aplicação de juntas coladas implica em suavizar o campo de tensões no entorno da região 

da junção. A Figura 1.1 ilustra esta vantagem e os padrões de carregamento em torno de cada 

tipo de junção supracitada. Nota-se que a aplicação com colagem é a que favorece a geração de 

campos de tensões distribuído de maneira uniforme.  

Figura 1.1 – Perfil de tensões em diferentes tipos de juntas: (a) junção parafusada, (b) junção soldada, 

(c) junção rebitada, (d) junção colada. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(a) (b) (c) (d) 

Fonte:  LOCTITE® TEROSON (2019). 

Outra vantagem da aplicação de junta coladas em relação às demais citadas é a proteção 

contra a corrosão. A Figura 1.2 mostra como a região da colagem torna-se protegida de agentes 

agressivos (água, cloretos, etc.), uma vez que ela está impermeabilizada pelo adesivo em 

situações em que há a presença de metais como aderentes.  

Figura 1.2 – Padrões de corrosão em juntas adesivamente coladas (a) e em não adesivamente coladas 

utilizando rebites (b). 

 

 
 

 

 

(a) (b) 

Fonte:  LOCTITE® TEROSON (2019). 
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Destaca-se ainda a aplicação na indústria automobilística, ferroviária, civil, naval e 

petrolífera. De acordo com Marinucci (2011), existe uma tendência crescente de aplicação 

destes tipos de junções envolvendo aderentes em compósito, uma vez que em muitos casos os 

aderentes metálicos estão sendo substituídos por materiais mais leves, que ainda conferem boa 

resistência mecânica e durabilidade. De acordo com Budzik et al. (2021), devido às excelentes 

propriedades mecânicas dos materiais compósitos, a indústria aeroespacial, energia eólica, 

automotiva e da engenharia civil vem buscando fazer o uso de soluções envolvendo juntas 

coladas com compósitos associados ao aço, concreto e alumínio. 

Tratando-se de juntas coladas aplicadas à indústria aeroespacial, existem basicamente 

três formas de se empregar os materiais nos aderentes: juntas compósito-compósito, metal-

metal e, metal-compósito. Esta última é conhecida também na literatura como junta dissimilar. 

Dentro desse contexto, a aplicação de estruturas do tipo juntas coladas com materiais 

compósitos possui diversas vantagens, como alta razão rigidez/peso, alta resistência a corrosão 

e à fadiga. Entretanto, uma das grandes desvantagens está associada ao reparo de tais elementos 

estruturais unidos por meio de juntas adesivamente coladas. Em muitos casos, deve-se realizar 

a remoção da peça inteira, pois muitos destes adesivos são termorrígidos, inviabilizando sua 

reciclagem. Da mesma forma os aderentes em compósito laminado possuem dificuldades 

quanto a reciclagem, pois sua matriz polimérica constituinte na maioria dos casos também é 

termorrígida. Isto justifica em parte a fabricação ainda de diversas partes de estruturas 

aeronáuticas em material metálico. Quanto a esta questão, portanto, há uma grande demanda 

por ligas metálicas, como é o caso das ligas de alumínio Al 2024 -T3 e Al 7075-T6 (MIL-

HDBK-5J, 2003), acarretando assim no emprego de juntas unidas por rebites ou parafusos. No 

entanto, apesar desses aspectos destacados, a utilização das juntas coladas vem crescendo de 

forma muito rápida. E, portanto, torna-se importante investigar e entender os modos de falha 

em tais tipos de junções. Dentro do contexto dos mecanismos de falha de juntas coladas, a 

Figura 1.3 apresenta cada um dos modos de falha para as juntas coladas do tipo Single Lap Joint 

(SLJ) compósito-compósito.  
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Figura 1.3 – Exemplos de modos de falhas em juntas coladas do tipo Single Lap Joint. 

 

Fonte: Banea e Silva (2009). 

 

Dentre as falhas apresentadas na Figura 1.3, as mais comuns são: Falhas associada a 

interação entre o aderente e o adesivo, que caracteriza como falha adesiva (a); a falha no 

adesivo, que é caracterizada como falha coesiva (b, c) e, as falhas em fibras, na matriz 

polimérica e/ou nas interfaces das camadas do compósito laminado, que é caracterizada como 

falha do aderente (d, e, f).  

Em relação às falhas na região da colagem, as mais comuns são originadas, em geral, 

de defeitos preexistentes na região da colagem advindos de contaminações, ou seja, defeitos na 

região da interface aderente-adesivo (adesiva), bem como no interior do adesivo (coesiva).  

Em relação, especificamente, às falhas adesivas, estas podem ser originadas de 

problemas de adesão entre o adesivo e o aderente (kissing bonds). De acordo com Adams e 

Drinkwater (1999), estes defeitos podem ser oriundos do processo de fabricação da junta que 

vai desde problemas na cura do adesivo, passando pelo mau tratamento superficial nos 

aderentes, e até mesmo por contaminações nos aderentes. Por exemplo, na região do interior do 

adesivo, podem existir vazios e poros e até mesmo micro trincas, que surgem devido a uma má 

cura do adesivo. A Figura 1.4 ilustra os tipos de defeitos que podem surgir na região da colagem. 
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Figura 1.4 – Possíveis defeitos na região da colagem em juntas. 

 
Fonte: Adaptado de Omairey, Jayasree e Kazilas (2021). 

 

Diante deste cenário, verifica-se que diversas causas levam a falha destes tipos de 

junções. Assim, prever o processo de danificação de juntas coladas de materiais compósitos é 

extremamente estratégico para os vários segmentos da indústria. E, portanto, uma das 

contribuições da presente Tese será empregar uma abordagem numérica para simular de forma 

consistente o comportamento mecânico de juntas coladas, considerando as incertezas presentes 

no processo de fabricação dessas juntas. Pois, associado ao processo de fabricação de juntas 

coladas existe um conjunto de parâmetros, tais como: os materiais envolvidos (adesivo e 

aderentes) possuem coeficientes de dilatação térmica diferentes, os quais podem sofrer 

variações de volume diferentes e, assim, proporcionar uma dada variação na espessura da 

camada do adesivo ao final do processo de fabricação da junta. De fato, há uma gama de 

variações geométricas e de material das partes constituintes (adesivo e aderentes) das juntas 

coladas, sendo que o presente trabalho irá abordar a influência estatística destas variáveis no 

fraturamento de juntas coladas do tipo Double Cantilever Beam (DCB). 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em se tratando de estruturas aeronáuticas, Rodrigues (2013) explicou que a aplicação de 

juntas adesivamente coladas possui notável relevância em aplicação tanto em estruturas 

primárias (fuselagem, asa) e secundárias (empenagem e profundor). De acordo com Rezende e 

Botelho (2000), com o avanço dos compósitos, novas tecnologias podem ser desenvolvidas para 

a fabricação de estruturas de alto desempenho e com baixo peso, o que podem ser aplicados no 

desenvolvimento de sistemas estratégicos, como na área de mísseis, foguetes e aeronaves de 

geometrias complexas.  
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Em outras palavras, especial ênfase deve ser dada às juntas adesivamente coladas de 

materiais compósitos laminados, pois possuem considerável destaque devido à elevada 

resistência mecânica e baixo peso, o que contribui consideravelmente na economia de 

combustível em aeronaves. A Figura 1.5 mostra aplicações de adesivos na colagem de 

estruturas aeronáuticas em um avião. 

 

Figura 1.5 – Partes adesivamente coladas de estruturas aeronáuticas em uma aeronave contendo 

materiais compósitos. 

 
Fonte: Markatos et al. (2013). 

 

Vale ressaltar que as aeronaves vêm se tornando cada vez mais leves com o advento da 

utilização de materiais compósitos e destes tipos de junções coladas. A Figura 1.6 apresenta a 

evolução das aeronaves em relação ao consumo energético entre voos ao longo dos anos. Ou 

seja, as atuais aeronaves consomem menos energia oriundas da queima de combustível quando 

comparadas às anteriores. 
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Figura 1.6 – Evolução do desempenho das aeronaves quanto ao consumo de energia (Eficiência 

energética) ao longo dos anos. 

 
Fonte: De Lange e Gordijn (2017). 

 

 

Freitas e Sinke (2014) mostraram que aviões civis, tal como o Boeing 737, construídos 

em alumínio e compósito, tem usado cada vez mais juntas coladas. Löbel et al. (2016) 

demostraram que a aplicação de juntas coladas no Airbus A380 também é uma realidade em 

que se faz aplicações com junções coladas e materiais compósitos. 

Estas junções em estruturas aeronáuticas devem ter um alto grau de confiabilidade no 

que diz respeito a qualidade da colagem. Por isso, torna-se fundamental o conhecimento de 

quais variáveis exercem maior influência no comportamento de juntas coladas ao fraturamento. 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 
 

Com base no que foi exposto, verifica-se a necessidade de se prever de forma consistente, 

através de modelos computacionais, a resposta estrutural de juntas coladas de materiais 

compósitos, que são utilizadas na indústria aeronáutica. Todavia, conforme mencionado, há um 

número considerável de variáveis, que poderão interferir na resposta estrutural das juntas 

coladas. Uma alternativa para isto consiste no emprego de metamodelos para que a influência 

das variáveis mais relevantes seja investigada de forma rápida e consistente. Este tipo de 

abordagem tem como vantagem substituir o modelo numérico e reduzir, assim, o tempo 

computacional de cálculo, pois o metamodelo (ou modelo substituto), uma vez treinado, pode 
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ser utilizado nas análises de previsão de falha em juntas adesivamente coladas levando em 

consideração efeitos advindos de incertezas no processo de fabricação. 

As incertezas no processo acarretam em grandes dificuldades para previsão da resposta 

da estrutura, que passa, portanto, a depender de todo o processo de fabricação da junta, desde a 

fabricação dos aderentes até a colagem dos mesmos. Ao fim, o desenvolvimento de modelos 

numéricos consistentes, que simulem de forma mais realista tal resposta estrutural é de extrema 

relevância para o segmento aeronáutico. 

Além disso, cabe destacar que a literatura até então não contempla estudos com base no 

escopo proposto, ou seja, àqueles que incorporam nos modelos computacionais 

imprevisibilidades advindas do processo de fabricação da junta. E, então, considerar isto na 

resposta estrutural da junta, ou seja, na previsão da falha da mesma é uma contribuição 

inovadora.  

 

1.3 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral do presente trabalho visa realizar análises determinísticas e não-

determinísticas, sendo esta última por meio do desenvolvimento de metamodelos 

computacionais capazes de prever falha em juntas coladas de materiais compósitos, 

considerando incertezas advindas do processo de fabricação. O referido objetivo pode ser, 

então, desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 

• Estudar detalhadamente os mecanismos de falha de juntas adesivamente coladas. 

• Fabricar juntas do tipo DCB (Double Cantilever Beam) e SLJ (Single Lap Joint) 

contendo ou não defeitos na região de colagem. 

• Realizar ensaios experimentais nas juntas DCB e SJL. 

• Observar modos de falha existentes, identificar parâmetros de modelos de adesão, 

bem como propriedades mecânicas. 

• Desenvolver modelos em elementos finitos para simular as juntas coladas com 

base em uma análise determinística. 

• Considerar parâmetros de incertezas nos modelos desenvolvidos, a fim de avaliar 

a influência do processo de fabricação da junta na resposta estrutural. Ou seja, 

através de uma análise não-determinística, avaliar as variáveis de material e 
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geométricas que mais influenciam a resposta ao fraturamento das juntas coladas 

investigadas. 

• Desenvolver modelos substitutos (metamodelos) para realizar a previsão do 

comportamento mecânico de juntas coladas ao fraturamento, considerando um 

conjunto de variáveis de materiais e geométricas com base em um levantamento 

estatístico. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO PROPOSTO E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES 
 

Tendo em mente os objetivos apresentados, esta Tese irá se limitar a estudar juntas 

coladas do tipo DCB de materiais compósitos, considerando parâmetros de incertezas advindos 

do processo de fabricação. 

Dessa forma, o manuscrito trará as seguintes contribuições: 

• Desenvolvimento de modelos computacionais determinísticos associados com a 

técnica de DoE (Design of Experiments), que permitem a identificação das 

variáveis mais influentes no comportamento mecânico de juntas coladas ao 

fraturamento. 

• Metodologia numérico-experimental para avaliar juntas coladas de materiais 

compósitos considerando parâmetros de incerteza advindos do processo de 

fabricação. 

• Modelos computacionais de juntas coladas de materiais compósitos incluindo 

parâmetros de incerteza oriundos do processo de fabricação. 

• Previsão da resposta estrutural ao fraturamento de juntas coladas de materiais 

compósitos com base em modelos não-determinísticos, ou seja, com base em 

modelos substitutos (metamodelos) que consideram variáveis de materiais e 

geométricas. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TEXTO 
 

Como forma didática de exposição do presente trabalho, segue uma breve explanação 

sobre cada capítulo do texto. 
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O Capítulo 2 apresenta uma Revisão Bibliográfica, que fundamenta alguns aspectos do 

presente trabalho: Juntas DCB e SLJ, Incertezas, Metamodelagem, Modelos Coesivos e 

trabalhos da literatura envolvendo aplicações numéricas e experimentais de juntas 

adesivamente coladas. 

O Capítulo 3 descreve a Metodologia utilizada no presente trabalho. Num primeiro 

momento, são explicadas as abordagens determinísticas e não-determinísticas empregadas. 

Seguidamente, todo o processo de fabricação de juntas coladas do tipo DCB e SLJ em laminado 

compósito empregado no presente trabalho é apresentado, assim como os procedimentos de 

realização dos ensaios.  Em relação a abordagem numérica utilizada, faz-se inicialmente uma 

pequena explicação sobre o software utilizado, Abaqus®, mais especificamente sobre os tipos 

de elementos empregados na modelagem de cada uma das partes constituintes das juntas 

coladas. Além disso, aborda-se o tópico sobre metamodelagem, uma vez que o mesmo é de 

grande importância no presente trabalho. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados numéricos e experimentais contendo abordagem 

determinística de juntas DCB e SLJ. Especial atenção é dada aos resultados numéricos quanto 

a abordagem adotada, apresentando suas principais vantagens e desvantagens. 

O Capítulo 5 versa sobre a abordagem numérica contendo modelos estatísticos. Neste 

capítulo, é apresentada a metodologia para identificação das variáveis que interferem na 

previsão de dano de juntas DCB.  

Finaliza-se as discussões do trabalho por meio do capítulo Conclusão o qual segue 

apresentando as conclusões mais relevantes bem como destacando possíveis trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 A seguir, apresenta-se tópicos fundamentais de auxílio para o entendimento da Tese. A 

começar por fundamentos associados a Mecânica da Fratura. Em seguida, dois tipos de juntas 

coladas são abordados, ou seja, as juntas do tipo DCB e SLJ. Após isto, é realizada uma 

explanação sobre os mecanismos de adesão que ocorrem entre o adesivo e a superfície a ser 

colada.  

Já em relação a modelagem computacional, aborda-se especificamente sobre os 

elementos finitos que empregam Modelos Coesivos. Além disso, há uma revisão da literatura 

sobre aplicações de modelos coesivos na simulação de ensaios de juntas coladas. 

Finaliza-se abordando aspectos relacionados às análises envolvendo incertezas, as quais 

são importantes na metodologia numérico-experimental proposta, em específico, como tais 

parâmetros de incertezas são considerados nos modelos numéricos. Então, trabalhos científicos 

contendo abordagens determinísticas e estatísticas (não-determinísticas) são também 

abordados. 

 

2.1  JUNTAS EM LAMINADOS COMPÓSITOS 
 

Conforme já comentado, as juntas em laminados compósitos vêm ganhando espaço nos 

mais variados campos da engenharia. De acordo com Omairey, Jayasree e Kazilas (2021), a 

indústria aeronáutica vem substituindo estruturas primárias como asas e fuselagem constituídas 

com metais por estes materiais. A seguir são descritos detalhes de dois tipos de juntas coladas, 

DCB e SLJ, em material compósito, que foram objetos de investigação no presente trabalho. 

No caso das juntas DCB, fez-se todo um estudo experimental e computacional. Já, no caso das 

juntas SLJ, fez-se somente um estudo experimental, apesar de haver ocorrido algumas questões 

abordadas com relação à modelos computacionais. 

  

2.1.1 Double Cantilever Beam (DCB) 
 

Double Cantilever Beam (DCB) são juntas, em geral, utilizadas para investigar o 

fraturamento de juntas adesivamente coladas sob Modo I (puro). Trata-se de uma junta 

constituída por dois aderentes, que são unidos por uma camada adesiva cuja distribuição é 
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uniforme até uma dada extensão (WAHAB, 2015). Portanto, em uma das extremidades, não há 

adesivo, sendo definida como uma pré-trinca (a0). 

Uma descrição das dimensões geométricas de cada uma das partes constituintes da junta 

DCB é apresentada na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Configuração de uma junta tipo DCB. 

 

Fonte: Moura, Campilho e Gonçalves (2008). 

 

Onde: 

B = largura da amostra. 

a0 = pré-trinca da amostra. 

tA = espessura do adesivo. 

h= espessura do aderente. 

L = comprimento da amostra. 

 

De acordo com a ASTM D5528-13 (2013), os ensaios para as juntas do tipo Double 

Cantilever Beam (DCB) em materiais compósitos consiste na aplicação de um deslocamento 

prescrito vertical  nas dobradiças/blocos instalados simetricamente na parte superior e inferior 

em uma das extremidades dos aderentes das amostras onde a pré-trinca inicial está disposta, 

conforme está evidenciado através da Figura 2.2. Ao longo do ensaio são computadas um 

conjunto de forças P e os deslocamentos  à medida que se tem a evolução do ensaio, 

culminando assim na obtenção da curva (P  ).  

O deslocamento prescrito nas extremidades (onde encontram-se as dobradiças/blocos) 

pode ser aplicado por uma máquina universal de ensaios sob uma velocidade especificada, 

sendo que este equipamento deve ser usado em um ambiente controlado. 
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Figura 2.2 – Detalhe de configurações de ensaios em juntas DCB em materiais compósitos: (a) 

dobradiças e, (b) blocos. 

 

Fonte: Adaptado de ASTM D5528-13 (2013). 

Onde: 

 h’ = 2h+tA 

 

De acordo com a ASTM D5528-13 (2013), o comprimento das amostras (L) deve ter ao 

menos 125 mm e, com relação à largura (B), dimensões de 20 a 25 mm. Entretanto, a largura 

destes tipos de juntas não é um parâmetro crítico. A espessura do laminado deve estar entre 3 e 

5 mm, sendo que as variações de uma dada amostra com as demais não devem ser superior a 

0,1 mm. Em relação ao comprimento da pré-trinca (a0), a mesma deve ser medida a partir da 

linha de carregamento até o início da região onde está contido o adesivo. Tal valor, é 

normalmente 50 mm. Todavia, espessuras e comprimentos de trinca inicial de dimensões 

alternativas podem ser adotados de acordo com recomendações da norma. 

Verifica-se, portanto, que os ensaios em juntas DCB são classicamente usados para 

determinar a Taxa de Liberação de Energia Crítica ao modo I (GIC), que está associada à 

resistência ao fraturamento da junta colada (BROEK, 1986).  

 

2.1.2 Single Lap Joint (SLJ) 
 

As juntas do tipo Single Lap Joint (SLJ) consistem em dois aderentes, que podem ser 

fabricados em material compósito laminado, e que são unidos por um adesivo. Neste caso, o 

adesivo é carregado sob tensões de cisalhamento () na região da colagem, conhecida como 

região de overlap.  

A Figura 2.3 mostra cada uma das dimensões dos elementos constituintes da junta SLJ. 

Ressalta-se que as tensões de cisalhamento são geradas por meio de esforços (P) oriundos dos 

deslocamentos prescritos aplicados nas extremidades da junta () de forma a tracionar à amostra 
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como um todo. Portanto, computa-se também a curva (P  ), seguindo a norma ASTM D5868-

01 (2014), que descreve as recomendações para algumas dimensões de amostras do tipo SLJ 

em material compósito, como é o caso comprimento do aderente. 

 
Figura 2.3 – Detalhes da configuração de juntas SLJ em laminado compósito. 

 

Fonte: Adaptado de ASTM D5868-1 (2014). 

 

Segundo a ASTM D5868-1 (2014) recomenda-se que as dimensões de juntas SLJ 

fabricadas em polímero reforçado com fibra, devem ser as seguintes: 

• Área na região do Overlap (Ao = BLo) deve ser entre 6,45 mm2 (25,4  25,4 mm). 

• Espessura do aderente (h) em torno de 2,5 mm. 

• Espessura do adesivo (tA) até 0,45 mm. 

• O comprimento dos aderentes (L) deve ser em torno de 101,6 mm. 

 

A tensão de cisalhamento () pode ser definida como sendo o quociente entre a carga 

aplicada (P) dividida pela área do overlap (AO), e assim tem-se: 

 

 
 = =

P

A

P

BLO 0

 
       

(2.1) 

 

De forma similar ao ensaio DCB, o deslocamento prescrito nas extremidades (onde 

encontram-se os tabs) pode ser aplicado por uma máquina universal de ensaios sob uma 

velocidade especificada. A Figura 2.4 mostra a configuração de carregamentos aplicado nas 

extremidades da juntas SLJ onde há tabs de alinhamento, evitando-se assim a ação de 

momentos indesejados durante os ensaios. De fato, deve-se ter muita atenção durante toda a 

preparação da junta, não somente dos componentes das juntas (aderentes e adesivos) antes e 
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durante o processo de colagem, mas também dos tabs para evitar o descolamento dos mesmos 

durante os ensaios. 

 
Figura 2.4 – Configuração de ensaio em uma junta SLJ contendo tabs de alinhamento. 

 
Fonte: Banea, Silva e Campilho (2015). 

 

 

Entretanto, para as dimensões geométricas do overlap, não existe uma orientação bem 

definida em norma. Em muitos estudos da literatura é comum ter três comprimentos diferentes 

de overlap: 12,50 mm, 25 mm e 50 mm; assim como a largura dos aderentes: 15 mm, 20 mm e 

25 mm; e, para a espessura de adesivo maiores que 0,10 mm. Nesta Tese, buscou-se utilizar o 

comprimento de overlap de 25 mm, largura de aderentes de 25 mm e, espessura de adesivo de 

0,20 mm. Com base em resultados experimentais para adesivos estruturais, Silva, Öchsner e 

Adams (2018) recomendam que para se obter uma resistência ótima em juntas, deve-se adotar 

uma espessura de adesivo dentro de um intervalo de 0,10 a 0,20 mm. Atenta-se também ao fato 

de que espessuras maiores que 0,20 mm aumentam a probabilidade de ocorrer defeitos na região 

interna da camada de adesivo (SILVA, ÖCHSNER E ADAMS, 2018).  

Com relação ao procedimento de execução do ensaio, ressalta-se que os testes em juntas 

de compósitos e de metais não diferem entre si. A Figura 2.5 apresenta as dimensões 

tipicamente utilizadas em corpos de prova SLJ. 

 É muito importante que durante a realização do ensaio SLJ, a junta permaneça alinhada 

com os tabs para que não ocorra a geração de momentos que favoreçam a falha prematura deste 

tipo de junção.  
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Figura 2.5 – Configuração de amostras do tipo SLJ em laminados compósitos: (a) vista lateral (b) vista 

de topo. 

 
(a) 

 
(b) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

2.1.3 Comentários acerca do emprego de juntas não normalizadas 
 

A realização de ensaios com juntas adesivas coladas com dimensões geométricas que não 

seguem rigorosamente as normas ASTM é justificada pelo fato do emprego não somente de 

materiais compósitos como aderentes, mas também de adesivos especiais. Estes novos 

materiais, em geral, possuem comportamento mecânico diferente dos convencionais, e por isso 

não há normas específicas para os mesmos. 

Diferentemente das juntas fabricadas em materiais convencionais, que seguem 

rigorosamente as normas ASTM, as juntas coladas estudadas no presente trabalho possuem 

forte caráter de pesquisa e inovação. E, portanto, novos tipos de procedimentos de ensaios 

poderão também ser explorados. 
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2.2 TRIBOLOGIA APLICADA EM LAMINADOS COMPÓSITOS 
 

Os mecanismos de adesão entre o aderente e o adesivo são regidos pela ciência da fricção, 

conhecida como Tribologia entre superfícies e sua interação com demais materiais. Para 

Stachowiak e Batchelor (2000), conhecer esta ciência auxilia no aumento da vida útil e 

confiabilidade de equipamentos mecânicos, pois tais aspectos são regidos por mecanismos de 

fricção e lubrificação de suas superfícies de contato.  

Portanto, torna-se estratégico conhecer duas propriedades importantes na mecânica da 

adesão: a rugosidade e a Energia Superficial.  

 

2.2.1 Rugosidade superficial  
 

Define-se a Rugosidade Media (Ra) que representa a média aritmética das ordenadas 

h(x) ao logo de um comprimento de base L como mostra a Figura 2.6, sendo descrita como: 

 

R
L

h x dxa

L

= 
1

0

( )  

 

(2.2) 

 

De acordo com Silva, Magalhães e Moura (2007), esta medida é conveniente de ser 

utilizada porque as rugosidades das superfícies são bastante variáveis dependendo do modo 

como as superfícies foram preparadas. 

 

Figura 2.6 – Perfil de rugosidade de uma superfície. 

 

Fonte: Silva, Magalhães e Moura (2007). 

 

Dentro da temática do tipo de material constituinte da superfície onde é aplicado o 

tratamento superficial, tem-se na Figura 2.7 diversos valores de rugosidade média para vários 

tipos de acabamento superficial. 
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Figura 2.7 – Valores de rugosidade média para vários tipos de acabamento. 

 

Fonte: Silva, Magalhães e Moura (2007). 

 

Destaca-se que durante a fabricação dos corpos de prova empregados neste trabalho, 

realizou-se uma operação de lixamento sobre as superfícies do aderente, que seriam molhadas 

pelo adesivo. Em outras palavras, buscou-se melhorar o acabamento da superfície a fim de 

garantir uma melhor molhabilidade por parte do adesivo, ou seja, aumentando a rugosidade das 

superfícies dos aderentes. 

 

2.2.2 Tensão superficial  
 

Para entender como quantificar a energia superficial, de acordo com Takadoum (2008), 

considera-se uma situação em que ocorre a interação entre entidades: Líquido molhante (L), 

sólido a ser molhado (S) e o Vapor (V) existente no ambiente onde as duas entidades citadas 

estão imersas. Desta interação resultam tensões superficiais, que envolvem as propriedades 

supracitadas como mostra a Figura 2.8, sendo SV a energia de superfície livre da superfície do 

sólido-vapor, LV a energia de superfície livre da superfície do líquido-vapor e SL a energia de 

superfície livre interfacial sólido-líquido. Devido às interações existentes, tem-se a formação 

de um ângulo formado entre a superfície sólida (S) e a tangente à superfície do líquido (L) no 

ponto de contato, que é denominado ângulo de contato (). 
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Figura 2.8 – Representação da molhabilidade de um líquido: (a) Entidades envolvidas antes da adesão 

(S, L e V) e, (b) após a adesão. 

 

Fonte: Motta et al. (2004). 

 

Associado ao fato de que o tratamento superficial influencia diretamente na energia 

superficial do substrato, tem-se que para ocorrer o molhamento da superfície do substrato, a 

energia de superfície deste necessita ser maior do que a do líquido. Portanto, em nível atômico, 

verifica-se maior densidade de elétrons na superfície com tratamento superficial, gerando, 

assim, atração do líquido. De acordo com Takadoum (2008), por este motivo, a energia 

superficial é geralmente medida por meio do ângulo de contato  o qual pode gerar algumas 

configurações para   vinculados à questão da molhabilidade de uma superfície sólida, ou 

seja,  igual a 0° está associado ao espalhamento completo do líquido; 10° <   < 90° configura 

molhagem parcial; 90° <  < 150° demonstra que a molhagem é desprezível e, por fim,  igual 

a 180° indica que não há molhagem, evidenciando uma característica de superfícies 

hidrofóbicas. A Figura 2.9 mostra cada uma dessas condições do líquido sobre uma dada 

superfície. 

Figura 2.9 – Ângulos de contato: (i) 90° <  < 180°; (ii)   180°; (iii) 0° <   < 90°; (iv)    0°. 

 

Fonte: Adaptado de Koch e Barthlott (2009). 

 A Figura 2.10 apresenta uma situação real de boa e má molhabilidade de um liquido em 

uma superfície. 
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Figura 2.10 – Exemplos de diferentes molhabilidade em uma superfície. 

 
Fonte: PLASMATREAT (2019). 

 

 

Dessa forma, o processo de lixamento realizado nos aderentes de materiais compósitos 

tem como meta a obtenção de superfícies com boa molhabilidade, ou seja, com valor do ângulo 

de contato  próximo à 0° (ou seja, hidrofílica). Tal estratégia busca garantir uma melhor adesão 

entre o adesivo e os aderentes e, assim, acaba proporcionando à junta colada um modo de falha 

coesivo ao invés de adesivo, conforme mostrado na Figura 1.3.  

 

2.3 BREVE DESCRIÇÃO SOBRE MODELOS COESIVOS 
 

Considerando que as juntas coladas poderão apresentar, preponderantemente, falha 

coesiva, uma alternativa para modelar tal fenômeno consiste no emprego dos chamados 

modelos coesivos, conhecidos também como Cohesive Zone Model (CZM). Os modelos 

coesivos, portanto, descrevem por meio de um critério de degradação mecânica o descolamento 

entre superfícies do tipo substrato-adesivo, que interagem entre si por meio de contato. De 

acordo com Camanho, Turon e Costa (2008), o CZM é uma técnica que simula o fraturamento 

de materiais quase-frágeis, representando uma zona de degradação que se desenvolve próximo 

da ponta da trinca. Além disso, assume que todo comportamento inelástico do material pode 

ser aglomerado na frente dessa trinca.  

Com base nas hipóteses apresentadas e nos fenômenos que ocorrem em juntas coladas, 

tem-se que os modelos são formulações matemática que vêm sendo aprimoradas a fim de prever 

de forma mais consistente a falha em adesivos em contato com aderentes. Na literatura, há dois 

modelos clássicos de degradação mecânica ou de amolecimento (softening) das propriedades 
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mecânicas do adesivo. Vale lembrar que estes dois modelos estão disponíveis no programa de 

elementos finitos Abaqus®, que foi utilizado nas simulações computacionais dessa Tese.  

De acordo com a Figuras 2.11, as leis CZM mais comuns que estão disponíveis no 

Abaqus® são a do tipo triangular (conhecida também como lei bilinear) e a exponencial, as 

quais são regidas por deslocamentos efetivos que ocorrem na região da interface adesivo-

aderente. Outra lei de interesse é a lei trapezoidal, apresentada também na Figura 2.11, que 

pode ser implementada no Abaqus® via subrotinas computacionais auxiliares. 

 

Figura 2.11 – Leis tração-separação CZM: linear exponencial (a) e, Trapezoidal (b). 

  
(a) (b) 

  

Fonte: Campilho et al. (2013). 

 

Dentre às leis apresentadas, a de degradação linear consegue simular com boa 

aproximação materiais que apresentam comportamento frágil. Da mesma forma, a lei 

trapezoidal faz o uso dos deslocamentos e das tensões, exibindo um comportamento com 

patamar característico de materiais dúcteis.  

Todas as leis apresentadas representam um modo de solicitação de fraturamento, cuja 

nomenclatura é oriunda da Mecânica da Fratura. Como mostrado na Figura 2.13, de acordo com 

Broek (1984), há três modos de solicitação: a começar pelo Modo I, o qual é conhecido como 

modo de Abertura, que está associado a carregamentos que possuem orientação normal ao plano 

que a trinca está contida. Já o Modo II, conhecido como o modo de deslizamento, advém de 

carregamentos que são paralelos ao plano que contém a trinca e também na mesma direção 

desta. Por fim, o Modo III, conhecido como modo de rasgamento, é oriundo de carregamentos 

paralelos ao plano da trinca, porém fora do plano que contém a mesma.  
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Figura 2.12 – Modos de solicitação de fraturamento. 

 

Fonte: Anderson (2017). 

 

Cada material possui uma dada resistência à fratura, que é específica para cada um dos 

modos descritos, cuja grandeza é expressa por meio de Taxas de Liberação de Energia Crítica. 

Para o Modo I, tem-se GIC como nomenclatura ou Gn
c, assim como para o Modo II tem-se GIIC 

ou Gs
c. Geralmente, GIIIC é igual a GIIC, pois o Modo III mesmo sendo fora do plano da trinca, 

realiza deslizamento entre as faces da trinca. 

Em sendo assim, no caso dos modelos coesivos do tipo CZM, a área sobre as curvas 

tensão  deslocamento efetivo mostradas na Figura 2.11 representam a Taxa de Liberação de 

Energia Crítica, que pode ser ao Modo I ou II, respectivamente dados por GC
n e GC

s (também 

conhecidas como GIC e GIIC). Maiores detalhes sobre o emprego de CZM serão apresentados 

no Capítulo 3, uma vez que estes modelos estão associados à Mecânica do Dano, bem como 

estão, também, implementados no software Abaqus®. 

 

2.4 FUNDAMENTOS SOBRE ELEMENTOS DE INCERTEZAS  
 

Os modelos coesivos apresentados anteriormente podem ser utilizados em uma análise 

determinística, porém isto não permite contabilizar todas as incertezas presentes durante o 

processo de fabricação de juntas coladas de materiais compósitos. Por outro lado, existem 

inúmeras incertezas que afetam as respostas experimentais ao estudar a previsão do 

comportamento das juntas coladas. 

Com o intuito de introduzir conceitos de incertezas que fazem parte da natureza dos 

problemas existentes em processos de manufatura de juntas coladas, busca-se demonstrar dois 

tipos de incertezas que possuem forte influência nas análises, que são as incertezas intrínsecas 
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e epistêmicas. Ademais, destaca-se que o erro humano também pode influenciar os resultados 

de comportamento mecânico de juntas coladas ao fraturamento. 

 

2.4.1 Incertezas intrínsecas  
 

Esses tipos de incertezas são descritos como sendo objetivas e previsíveis, que permitem 

em geral sua quantificação em termos de probabilidade (BECK, 2019). Também são conhecidas 

por serem “bem-comportadas” ou “gaussianas”, ou ainda Known unknowns como destacou 

Rumsfield (2011). A classificação dessas incertezas é dada por: 

 

a) Incerteza Física 

Este tipo de incerteza corresponde a aleatoriedade natural de fenômenos físicos, que nos 

rodeiam e que afetam o comportamento de sistemas de engenharia. Pode ser reduzida através 

da coleta de mais informações sobre os fenômenos envolvidos, assim como melhorias em 

controle de qualidade na concepção de componentes ou na resistência de materiais, ainda assim 

tais incertezas não podem ser eliminadas. A seguir tem-se alguns exemplos deste tipo de 

incerteza: 

1. Variação na resistência dos materiais estruturais (dentro de um mesmo lote, entre 

lotes, entre diferentes fabricantes, etc.). 

2. Tolerância dimensional de componentes estruturais. 

3. Flutuações de corrente elétrica. 

4. Variação na durabilidade (ou vida útil) de componentes idênticos. 

5. Carga induzida por terremotos. 

6. Flutuação temporal de carregamentos ambientais como ventos, ondas, neve, chuva, 

etc. 

7. Ocorrência e intensidade de fenômenos ambientais como tempestades, tornados, 

ciclones, secas, furacões, etc. 

 

b) Incerteza de Previsão 

Refere-se as condições futuras de um processo ou sistema. Um exemplo deste tipo de 

incerteza seria de quanto será à resistência dos materiais estruturais em relação aos 

carregamentos que realmente atuarão na estrutura quando esta estiver em serviço. 
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2.4.2 Incertezas epistêmicas 
 

Beck (2019) descreveu esses tipos de incertezas como sendo subjetivas, e algumas delas 

são imprevisíveis. Porém, algumas destas podem ser observadas e, assim, podem receber 

tratamento estatístico. Taleb (2010) descreveu estes tipos de incertezas por serem mais 

“selvagens” como Black Swans (Cisnes Negros), uma vez que podem ser descritas por meio de 

funções de potências. Também são conhecidas como Unknown unknowns como ressaltou 

Rumsfield (2011). A classificação dessas incertezas é dada por: 

a) Incertezas Estatísticas 

A obtenção de curvas de distribuição de probabilidade baseadas em respostas a partir de 

resultados experimentais de amostras ensaiadas, as quais dependem de parâmetros estatísticos 

(Ex: média, desvio-padrão, etc.), está sujeita à incerteza estatística. Em outras palavras, as 

aplicações de parâmetros estatísticos já geram incertezas. 

 

b) Incerteza de Modelo 

Melchers e Beck (2018) definiram este tipo de incerteza como sendo oriunda das várias 

simplificações entre as variáveis que representam o real comportamento de interesse de um 

dado fenômeno estudado. Ou seja, são simplificações na representação do comportamento 

físico. Em geral, estes tipos de incertezas são gerados devido à falta de conhecimento do 

fenômeno que se deseja modelar. Beck (2019) explicou que por meio de comparações entre 

ensaios experimentais e à resistência determinada via modelo numérico, esta variável pode ser 

representada por meio de uma Função Densidade de Probabilidade (PDF – Probability Density 

Function). A Figura 2.14 apresenta as respostas de um dado fenômeno onde tem-se as variáveis 

que regem seu comportamento, cujo modelo é simulado e, assim, tem-se a possibilidade de 

explorar a incerteza de modelo (conhecido como erro de modelo). 

 

  



24 

 

Figura 2.13 – Representação do Erro de Modelo. 

 

Fonte: Melchers e Beck (2018). 

 

2.4.3 Erro humano 
 

Este tipo de erro é proveniente de diversos fatores, os quais em sua principal causa seriam 

as falhas humanas, como erros de concepção e execução de projeto. Também estão inclusas 

nesta modalidade: imperícias, imprudência e negligências. Este tipo de erro é difícil de ser 

representado via modelo numérico (BECK, 2019). Felizmente, este tipo de incerteza pode ser 

reduzido e até mesmo eliminado quando determinados cuidados são direcionados aos 

indivíduos envolvidos nesta temática, como por exemplo: treinamentos, conscientização de 

determinadas condutas errôneas, etc. são assimilados e postos em prática. 

 Dentro dos tipos de incertezas supracitados, o enfoque deste trabalho busca abordar os 

tipos de Incertezas Intrínsecas (físicas), uma vez que as propriedades mecânicas dos materiais 

empregados as possuem; epistêmicas (Erro do modelo) pelo fato de que diversas simplificações 

são feitas nos modelos numéricos (por exemplo: ausência de um modelo delaminação; hipótese 

de se ter a mesma orientação das fibras nas lâminas) e, por fim, o Erro Humano, pois como se 

trata de um processo de fabricação manual desde as placas de laminado até a aplicação do 

adesivo, o qual interfere na estimativa de diversos variáveis de materiais e geométricas das 

juntas. 
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2.5 PROCESSO DE SIMULAÇÃO VIA METAMODELAGEM 
 

A seguir são apresentados elementos importantes para a realização de todo o 

procedimento de metamodelagem, que foi empregado nesta Tese. 

 

2.5.1 Design of Experiments  
 

O Design of Experiments (DoE), termo em Inglês que significa Projeto de Experimentos, 

tem como objetivo planejar, organizar, executar, analisar e interpretar ensaios controlados para 

avaliar as variáveis (fatores) que exercem maior influência em um determinado estudo. Partindo 

deste princípio, tem-se o modelo de DoE/Plackett-Burman (1946), que segundo Cavazzuti 

(2013) trata-se de um método econômico de dois níveis e resolução III, cujo tamanho de rodadas 

ou de amostras (N) deve ser um múltiplo de 4 até 36. Isto implica, portanto, que são necessários 

um número pequeno de rodadas (N), tendo-se que o número de fatores (k) é igual a N-1. Com 

base nestas condições, a Figura 2.15 apresenta uma tabela de um modelo de DoE/Plackett-

Burman. 

 Com isto, pode-se avaliar o efeito que cada fator exerce em uma dada análise, sabendo 

que a simbologia de máximos (+) e mínimos (-) são os níveis dos fatores (variáveis Xi) que uma 

dada variável possui (valor máximo e mínimo, respectivamente). 

Figura 2.14 – Padrão do modelo DoE/Plackett-Burman para N = 12, 19, 23 e 35 rodadas, e a matriz 

para 11 amostras. 

 
Fonte: Cavazzuti (2013). 
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Após cada rodada, faz-se o uso da relação que determina as variáveis de efeito principal 

em cada rodada i, do Inglês Main Effect (ME), cujo valor numérico tem o objetivo de realizar 

um levantamento classificatório, que indica quais das i variáveis (Xi), com níveis (+) e (-) 

podem influenciar mais a resposta da análise Wi (MENEZES, 2020). Dessa forma, cada ME é 

definido com seus componentes Mi
+ como sendo a média da resposta obtida cuja entrada é a 

resposta Wi com variáveis Xi correspondentes ao nível (+), e Mi
- como sendo a média cuja 

entrada é Wi com variáveis Xi correspondentes ao nível (-). Portanto, o ME para uma dada 

variável i pode ser escrito como: 

 ( ) ( )i i

i i i

M x M x
ME

W (x) W (x)

+ −

+ −

−
=

−
 

       

(2.3) 

 

2.5.2 Amostragem por Hipercubo Latino 
 

Vale destacar que a amostragem é um parâmetro de estrema relevância em análises não-

determinísticas. Uma abordagem, que pode ser utilizada, e será usada neste trabalho, é 

conhecida como amostragem por Hipercubo Latino, do Inglês Latin Hypercube Sampling 

(LHS). Tal abordagem consiste em uma forma de amostrar um espaço de projeto 

uniformemente por meio de uma representação retangular dos pontos, de acordo com a Figura 

2.16. Em sendo assim, o procedimento de amostragem pode ser construído pela divisão do 

espaço de projeto em caixas de igual tamanho e, portanto, inserindo pontos em seu interior, 

buscando garantir que no interior destas caixas tenha apenas um único ponto (FORRESTER, 

SÓBESTER e KEANE, 2008).  
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Figura 2.15 – Exemplo de amostragem via Hipercubo Latino em três dimensões (três variáveis, dez 

pontos).  

 

Fonte: Forrester, Sóbester e Keane (2008). 

 

Ao realizar a simulação, cada faixa é amostrada uma única vez, resultando numa 

distribuição esparsa dos pontos, fazendo com que a quantidade de pontos necessários seja 

menor em comparação com outros métodos de amostragem, como é o caso do Método Monte 

Carlo (MC), para cobrir todo o domínio, garantindo uma cobertura homogênea do mesmo 

(BECK, 2019). 

Em outras palavras, um projeto de experimento pode ser escrito tal como com p – pontos 

(p corresponde ao número de linhas que é cada conjunto de combinações de variáveis aleatórias) 

e d-dimensões (d também é conhecido como número de variáveis aleatórias do problema), o 

que reflete em uma matriz p × d, onde a coluna da matriz representa as variáveis, e suas linhas 

representam cada uma das amostragens das variáveis aleatórias. Dessa forma, o LHS é gerado 

de forma que cada uma das d-dimensões é dividida em p níveis iguais, tendo apenas um ponto 

(uma amostra) em cada nível, visando gerar pontos com projeções ortogonais. Vale ressaltar 

que cada uma das d colunas é uma permutação aleatória de 1, ..., d. (BECK, 2019). 

Nesta Tese, foi utilizado o LHS do tipo Max Min, introduzido por Johson et al. (1989), 

onde d1, d2, ..., dm sejam os únicos valores de distâncias entre todos os possíveis pares de pontos 

do plano amostral X, ordenado em ordem crescente. Considere J1, J2, ..., Jm sendo definido como 

o número de pares de pontos em X, separados pela distância dj. 



28 

 

Define-se que X será um plano máximo entre todos os disponíveis, se ele maximiza d1 

e entre planos para o qual ele minimiza J1 e entre planos, maximiza d2 e minimiza J2, ..., 

minimiza Jm. 

Estas distâncias podem ser determinadas pela Equação (2.4) largamente utilizada e 

conhecida como p-norm no espaço, como sendo 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )1 2 1 2

1

1

m pp
i i i i

p j j

j

d x ,x x x
=

 
= − − 

 
  

       

(2.4) 

 

Onde tem-se p = 1, a distância retangular e p = 2, a norma euclidiana. Para p =1, tem-se um 

ganho computacional em termos de economia de tempo. Ou seja, utilizar esta opção torna-se 

interessante quando há um grande número de planos amostrais a serem avaliados. Já para p = 

2, tem-se uma suavidade na forma da curva. Nas análises realizadas neste trabalho, tem-se a 

utilização deste valor de p igual a 2. 

 

2.5.3 Kriging 
 

O Kriging trata-se de um método de interpolação geoestatística que tem como objetivo 

mensurar quantidades de teores de metais de interesse econômico (ouro e ferro) em mineração. 

Também conhecido como Processo Gaussiano de Interpolação, este método matemático surgiu 

quando o geólogo e matemático francês Georges Matheron estando em Witwatersrand 

(província de Gauteng, África do Sul) acompanhando os trabalhos de estimativas de recursos 

minerais (ouro), tentava-se correlacionar os dados amostrais com dados de produção. Nesta 

ocasião, Matheron manteve contato com Danie G. Krige, engenheiro de minas sul-africano, que 

trabalhava em uma empresa de mineração. 

De acordo com Krige (1951) há uma relação entre volume e variância, onde a 

variabilidade dos teores em um depósito mineral dependia da escala observacional. Para muitos 

especialistas, esta foi a primeira forma de executar o Kriging. Pois, Daniel G. Krige obtinha 

dados de teores de localizações conhecidas e, assim, estimava em um local desconhecido ou 

em torno destes, dados de teores que eram desconhecidos tomando como base os valores 

conhecidos, que se tinha a volta deste local desconhecido. Matheron com base nesse conceito 
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de estimativa desenvolvido por Krige (1951), criou o método Kriging, o qual alcunhou em sua 

homenagem. 

De acordo com Martin e Simpson (2005), este método é considerado flexível pois 

depende de um conjunto de parâmetros que controlam as propriedades do modelo. Como citado 

por Jones, Schonlau e Welch, (1998), o objetivo deste método é estimar os parâmetros que 

descrevem como uma dada função se comporta. 

O modelo Kriging é construído por meio de um dado conjunto de dados postos da 

seguinte forma vetorial  1 2   
T

nx , x , ..., xX = , que tem como o conjunto de respostas o seguinte 

conjunto  1 2   
T

ny , y , ..., yY = . Portanto, a expressão do Kriging é escrita como: 

 ( ) ( ) ( )T

i i iy x f x z x= + ,       (2.5) 

onde ( )T

if x é um vetor polinomial de amostras,  é o vetor de coeficientes de regressão linear 

a ser estimado e ( )iz x  é o erro o qual é assumido ser um processo estocástico, que segue uma 

distribuição normal com média () igual zero e desvio-padrão () representado por ( )0N ,

 Com isso, tais variáveis podem ser correlacionadas utilizando o modelo gaussiano 

definido por: 

 
( ) ( )( )

1

km
p

k k

i j k i j

k

R z x ,z x exp x x
=

 
= − − 

 
 , 

       

(2.6) 

 

onde xi
k e xj

k são as k-componentes de dois pontos da amostra, xi
 e xj, m é o número de variáveis 

de projeto. pk e k são parâmetros ajustados de interpolação da amostra. Cada um desses 

parâmetros influencia no comportamento da correlação, por exemplo, pk influencia na 

suavidade e k controla a taxa de decaimento da correlação em diferentes dimensões. De acordo 

com a Figura 2.17(a), Nascentes (2019) mostrou que fixando-se k = 1 e  = 1  e variando pk 

igual a 2, tem-se uma correlação bem suave e com gradiente contínuo quando | xi
k e xj

k | é igual 

a zero. Quando são reduzidos os valores de p, aumenta-se a taxa na qual a correlação 

inicialmente começa a diminuir conforme | xi
k e xj

k | cresce, e observa-se que para pontos muito 

próximos uns dos outros obtém-se uma queda imediata da correlação. Já para a Figura 2.17(b), 

considerando k = 1 e fixando pk = 2 e variando-se , pode-se afirmar que esta tem certa 

“importância” para a variável xk, pois nota-se que para valores baixos de  implica que todos 
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os pontos possuem alta correlação com y(xk) , exercendo grande influência sobre o ponto a ser 

previsto, e para   altos significa que os pontos possuirão uma alta correlação somente se 

estiverem próximos, possuindo uma alta taxa de decrescimento na correlação conforme 

aumenta-se esta distância entre os pontos. 

Figura 2.16 – Influência dos parâmetros de correlação: (a) p, e (b) .  

  

(a) (b) 

Fonte: Nascentes (2019). 

Para a criação do metamodelo são necessários n pontos, assim, monta-se a matriz de 

correlação R da seguinte forma: 

 ( ) ( )

( ) ( )

1 2 1

2

n

n n n

R x ,x R x ,x

R

R x ,x R x ,x

 
 

=  
 
 

. 

       

(2.7) 

 

Afim de aplicar o modelo substituto (ou metamodelo) via Kriging como função, é 

necessário determinar um caminho efetivo que se obtenha todos os parâmetros desconhecidos, 

que são parte do modelo. É assumido que o metamodelo interpolará exatamente os dados da 

amostra e uma das alternativas para quantificar os parâmetros é escolhê-los tal como maximizar 

a probabilidade de obter uma resposta da distribuição de y . Em sendo assim, a função de 

probabilidade de um ponto amostral (L) pode ser expressa como: 

 

( )

( ) ( )1

21
2 2 2

1

2
2

T

m

Y F R Y F
L exp

R

 




− − −
=  

  

. 

       

(2.8) 
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Onde F é considerado como um vetor unitário de tamanho igual ao número de amostras, R é a 

matriz de correlação que é função de k  e  são parâmetros que maximizam o modelo de 

probabilidade que representam a função que originou as amostras, definidos por: 

 1

1

1

1 1

T

T

R Yˆ
R


−

−

 
=  

 
, 

       

(2.9) 

 

 ( ) ( )1

2
1 1

T
ˆ ˆY R Y

ˆ
n

 


− − −
 =
 
  

. 

       

(2.10) 

 

A função logarítmica de probabilidade concentrada pode ser expressa como: 

 
( ) ( ) ( )2 1

2 2

m
ˆln L ln ln R − − . 

      (2.11) 

 

Para o treinamento do modelo via Kriging deve-se utilizar algum tipo de algoritmo de 

otimização, que trabalhe regiões onde necessita-se de melhoramento. Estas regiões não podem 

ser exploradas via algoritmos convencionais, que fazem buscas locais, não de forma global. Por 

este motivo torna-se necessário o emprego de um algoritmo que faça tais buscas, o que é objeto 

do item 2.5.4 desta Tese. 

Portanto, para definir a previsão do modelo utilizando o modelo estatístico, o ponto de 

previsão é adicionado a amostra, aumentando a matriz de correlação, usando as variáveis 

ajustadas anteriormente. Dessa forma, a probabilidade máxima é aplicada com novas amostras, 

onde apenas o valor de ŷ será desconhecido e a função é maximizada. Para algum ponto 0x , 

seguindo o princípio que prevê o valor para um dado ponto continua a maximizar a função de 

probabilidade acrescentada de ambos os pontos amostrais e o novo ponto, o valor da resposta 

estimada pode ser obtido como: 

 ( ) ( ) ( )1

0 0 1Tˆ ˆŷ x r x R Y −= + − ,       (2.12) 

onde ( )0

Tr x  é um vetor linha de função de correlação entre o novo ponto e cada ponto amostral 

como sendo: 
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 ( ) ( ) ( )0 0 1 0

T

nr x R x ,x , ,R x ,x=    .       (2.13) 

 

Em sendo assim, quando o valor do i-ésimo ponto amostral é estimado, desde ( ) 1

0

Tr x R−
 igual 

a i-ésima ordem do vetor unitário, definido por: 

 ( )i i i
ˆ ˆŷ x y y = + − = ,       (2.14) 

que apresenta que o modelo via Kriging prevê o valor de resposta real do ponto amostral, tem-

se, assim, o motivo pelo qual o referido método pode ser considerado uma técnica de 

interpolação. 

Devido ao modelo substituto ser baseado em um modelo estatístico, a quantificação do 

erro estimado de um valor obtido, reflete a confiabilidade da aproximação. O erro pode ser 

usado para avaliar em que região dentro do domínio é mais vantajoso incluir uma nova amostra 

para definir a aproximação. Esta técnica é chamada de re-interpolação do modelo. Portanto, o 

Erro Médio Quadrado ( 2ŝ ) do estimador é definido como: 

 1
2 2 1

1

1 1
1

1

T
T

T

R r
ˆ ˆs r R r

R r


−
−

−

 −
= = − + 

 
. 

       

(2.15) 

 

 Assumindo que o modelo substituto é uma representação fidedigna do modelo original, 

será possível procurar o minimizador através de uma avaliação de baixo custo computacional 

de um modelo substituto até encontrar um ótimo global. Todavia, ele garantiria a melhor 

substituição possível do modelo original, pelo menos onde o mínimo total é encontrado. Para 

isto, é importante identificar as regiões convexas para reduzir o erro do metamodelo dentro 

destas.  

Uma forma de garantir estas regiões de mínimo é adicionando novos pontos de 

preenchimento, do Inglês Infilling Points (IP). Desta forma, tem-se maior confiabilidade no 

modelo substituto. Estes pontos são determinados utilizando apenas informações do 

metamodelo. 

 Os metamodelos podem ser construídos com a seguinte proposta: ser um modelo de 

interpolação de uma superfície ou ser um modelo de regressão de uma superfície. O 

metamodelo é construído advindo de um conjunto de pontos de apoio, chamados de espaço 
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amostral. Se considerar um interpolador, o metamodelo deve ter o mesmo valor que a função 

original em todos os pontos de apoio. Entretanto, se for considerar um regressor, é suficiente 

que o metamodelo é tão próximo quanto os valores da função. 

 

2.5.4 Efficient Global Optimization 
 

Um metamodelo deve ser uma aproximação fidedigna de um dado experimento ou 

fenômeno físico. A qualidade de um metamodelo pode ser influenciada por diversos fatores, tal 

como o grau de não-linearidade do problema, o número de variáveis de projeto, a técnica de 

seleção de pontos amostrais e sua uniformidade no espaço de projeto. Isto faz da construção de 

metamodelos um processo complexo. O desafio se torna ainda maior quando há a necessidade 

da geração de um modelo substituto com o menor número de pontos amostrais possíveis e além 

disso, reduzir o custo computacional. 

Uma maneira de obter pontos de preenchimento e gerar otimização global é encontrar 

regiões de domínio com algum grau de incerteza sobre o modelo substituto (surrogate model). 

Para isto, a raiz quadrada do Erro quadrado médio, do Inglês Square Root of Mean Square Error 

(RMSE), pode ser calculada como ( )2ˆ ˆs s x= . Entretanto, a medida a ser escolhida para 

adicionar Infilling Points (IP) deve conter um bom equilíbrio entre as buscas locais e globais, e 

envolve o valor mínimo da função já obtido. 

Para realizar a busca e a estratégia de preenchimento, o alvo é posicionar o próximo IP 

no valor de x que conduzirá a um melhoramento para o melhor valor observado, 
miny . 

Considerando ( )ŷ x como sendo uma variável aleatória, a expressão da probabilidade de um 

melhoramento ( )min
ˆI y y x= −  sobre 

miny , resulta em uma probabilidade de melhoramento 

calculado usando a função erro ( ( )erf x ), como sendo: 

 

( )
( )1

1
2 2

mín
ˆy y x

P I x erf
ŝ

 − 
= +     

   
. 

       

(2.16) 

 

Portanto, a determinação do Melhoramento Esperado, do Inglês Expected Improvement 

(EI), o qual calcula o quão o melhoramento é esperado ser alcançado pela amostragem ao ponto 
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dado. Esta técnica foi desenvolvida para ser usada em conjunto com o modelo substituto. Com 

isso, o EI é expresso da seguinte forma: 

 

 

( )
( )( )

( )

( )

( )

( )
( )

( )

0

0 0

mín mín

mín

ˆ ˆy y x y y x
ˆ ˆ ˆy y x s , se s x

ˆ ˆs x s xE I x

ˆ, se s x


    − −

−  +        =       


=

 

       

(2.17

) 

 

Onde:  e  são respectivamente a Função de Densidade de Probabilidade e a Função 

de Probabilidade Acumulativa, e y  e ŝ são a média e a raiz quadrada do RMSE. 

 O primeiro termo é a diferença entre o mínimo da função atual 
miny  e o valor estimado 

( )ŷ x . O segundo termo representa a incerteza de ( )ŷ x  alcançar 
miny . O método associa 

diferentes quantidades de melhoramento ou distâncias inferiores a 
miny com a variabilidade de 

RMSE sobre o domínio do metamodelo. 

 Neste critério, cada novo ponto é posicionado dentro da região onde o Melhoramento 

Esperado é maximizado. A estratégia do critério consiste em considerar o EI nulo em pontos já 

conhecidos, prevenindo a busca em regiões exploradas previamente e certificando a 

convergência do algoritmo. Também, a magnitude de EI cresce com ( )ŝ x , estimulando 

demanda em regiões menos conhecidas, favorecendo a busca por regiões onde o valor estimado 

é menor que 
miny . 

 Portanto, a Otimização Global Eficiente, do Inglês Efficient Global Optimization 

(EGO), seleciona combinações de entrada baseadas na maximização de EI. O método EGO usa 

o modelo Kriging para aproximar a simulação de entrada e saída. O Kriging faz com que o 

resultado da simulação seja igualado por combinações de entrada, que já foram simuladas. 

Portanto, o EGO estima o EI através do Kriging e da variância estimada. 

 O algoritmo base do EGO inicia com a construção de um metamodelo advindo de um 

conjunto inicial de pontos amostrais. Este metamodelo substitui a função objetivo pela previsão 

de desempenho sobre seus valores, assim tem-se como associar um erro com essas previsões. 

Esta informação é usada para adicionar um novo IP, desempenhando uma busca por um mínimo 

global. 
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 Entretanto, algumas desvantagens deste método merecem ser destacadas. Conforme 

Nascentes (2019), inicia-se pela dificuldade relacionada ao número de variáveis do problema. 

Em grandes dimensões, uma gama de conjunto de amostras é necessária, pois o EGO pode 

solicitar muitas iterações até ser encontrado o mínimo local. Portanto, é recomendado trabalhar 

com um número menor de variáveis (recomenda-se adotar o número de variáveis menor que 

20). Para cada ponto adicionado pelo EGO, o Kriging deve ser recalculado. Em específico, a 

maximização da probabilidade, onde é necessário calcular a matriz inversa de covariância do 

Kriging, o qual consume o maior tempo de processamento do algoritmo.   

 

2.6 ESTUDOS EXPERIMENTAIS E COMPUTACIONAIS EM JUNTAS 

COLADAS VIA ABORDAGEM DETERMINÍSTICA 
 

Na literatura, há diversos trabalhos sobre juntas coladas envolvendo estudos 

experimentais e computacionais, que fazem o uso de modelos coesivos conforme comentado 

anteriormente, inclusive empregando o programa comercial de elementos finitos Abaqus®. A 

seguir, tem-se a descrição de alguns desses trabalhos. 

Kumar, Bhat e Murthy (2013) desenvolveram modelos via MEF (Método dos 

Elementos Finitos) utilizando dados experimentais de juntas coladas de compósitos com 

defeitos de colagem do tipo kissing bonds. Esses dados experimentais foram obtidos através da 

técnica Digital Image Correlation (DIC), que capturou imagens da amostra (campos de 

deformação) durante a aplicação de uma carga uniaxial para detectar e avaliar problemas de 

kissing bond. Durante os testes, campos de deformação foram quantificados e sua distribuição 

mostrou regiões com má adesão. Quatro estudos de caso de juntas coladas foram investigados, 

considerando diferentes porcentagens de área danificada na região de colagem: 0% (intacta), 

25%, 48% e 70%. Os modelos de elementos finitos foram desenvolvidos utilizando o software 

Abaqus®. Elementos do tipo Continuum Shell (SC8R) de primeira ordem, quadriláteros de oito 

nós com integração reduzida e controle de hourglass, foram usados para modelagem dos 

aderentes em material compósito. Os elementos coesivos (COH3D8), que possuem também 8 

nós, foram usados para região de colagem. Resultados numéricos e experimentais apresentaram 

tendências similares nas cargas de falhas quando as áreas de kissing bonds aumentam. Vários 

testes foram necessários para abordar as questões de variações estatísticas, bem como a 

correlação quantitativa entre as variáveis medidas e da resistência da junta. 
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Özdemir, Kocabaş e Svanda (2016) investigaram a influência de vários tratamentos de 

superfície (jateamento, corrosão, oxidação anódica e processo híbrido) visando melhorar a 

resistência de juntas coladas para aderentes metálicos. Assim, a rugosidade superficial, o ângulo 

de contato () e a morfologia foram investigados empregando elementos finitos bidimensionais 

para modelar juntas coladas via Abaqus®. Além disso, elementos coesivos (COH2D4) com 4 

nós e bidimensionais foram utilizados para simular a degradação através de uma lei de 

separação bilinear. Em outras palavras, a região de sobreposição (colagem) foi simulada por 

um Modelo de Zona Coesiva (CZM). Por outro lado, elementos com 8 nós, que possuem estado 

plano de deformação (CPE8R), com função de interpolação biquadrática e integração reduzida 

foram usados para os aderentes. Os autores conseguiram estabelecer uma correlação entre as 

variáveis de tensão do modelo e os tratamentos superficiais nos aderentes. Os resultados 

experimentais mostraram que o processo híbrido de tratamento superficial, que consiste no 

processo de corrosão e lixamento, proporcionou o melhor desempenho para juntas simples. 

Esses resultados podem ser explicados porque foi gerada uma superfície com elevado valor de 

rugosidade (Ra). Por outro lado, o processo de oxidação forneceu a menor adesão de interface, 

mas conseguiu gerar o maior trabalho de adesão (Wa). Portanto, os autores concluíram que, na 

resistência à adesão da interface, a rugosidade superficial é uma variável que influencia na 

performance da adesão. Finalmente, os autores propuseram uma correlação entre a tensão 

máxima da interface e os tipos de tratamento de superfície baseados em análises 

computacionais. 

Stuparu et al. (2017) avaliaram a falha adesiva local em juntas dissimilares e similares do 

tipo SLJ, ou seja, juntas com aderentes do mesmo material (alumínio-alumínio, compósito-

compósito) ou não (alumínio-compósito). A superfície lateral das juntas foi analisada por meio 

de DIC (Digital Image Correlation), considerando diferentes configurações geométricas 

durante os testes. Os resultados das análises experimentais e da modelagem numérica via CZM 

foram comparados, observando o comportamento mecânico das juntas e considerando a mesma 

espessura de adesivo e o mesmo comprimento de sobreposição (área de colagem), a fim de 

avaliar a influência dos materiais aderentes. Destaca-se que o modelo foi desenvolvido usando 

elementos disponíveis no Abaqus®. Assim, COH2D4 foi empregado para simular o adesivo, 

utilizando uma formulação CZM triangular, e um elemento possuindo estado plano de 

deformação (CPE4) com 4 nós e interpolação linear foi empregado para os aderentes. Os 

autores verificaram que os resultados experimentais e numéricos das juntas de alumínio-

alumínio mostraram menor dispersão na região de sobreposição. Além disso, eles observaram 
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que para juntas dissimilares de compósito de alumínio, a rigidez era similar às juntas de 

alumínio-alumínio, mas a resistência foi reduzida devido ao peeling e à delaminação 

apresentados pelos aderentes compósitos. Por fim, as juntas compósito-compósito mostraram 

que tanto a força quanto a rigidez foram reduzidas significativamente devido ao dano 

interlaminar. 

O Grupo de Estruturas Aeronáuticas (GEA) da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC/USP) – www.gea.eesc.usp.br, também vem produzindo pesquisas empregando ensaios 

experimentais e modelos computacionais para juntas coladas há mais de 10 anos. Ribeiro e Tita 

(2012) realizaram estudos de variáveis efetivas do comportamento mecânico de juntas coladas 

simples e duplas metal-compósito com aderente em metal – alumínio Al 2024 –T3 tendo 

espessura de 1,20 cm e com aderente fabricado em compósito laminado Hexcel T3T-190-F155 

com orientação das fibras [0/45/-45]s tendo espessura 1,20 cm. Através de simulações 

computacionais, foram realizados estudos com as seguintes variáveis efetivas: comprimento do 

overlap, efeito do módulo de elasticidade do adesivo e, sua espessura. Os modelos em 

elementos finitos foram desenvolvidos empregando o programa Abaqus®, sendo que resultados 

destes modelos via MEF foram comparados com resultados obtidos através de um programa 

em MATLAB® denominado SAJ (System of Adhesives for Joints) o qual possibilita a 

determinação do campo de tensões ao longo da região de colagem. Com base nos resultados 

via MEF e via SAJ, pode-se concluir que quanto mais espessa a camada do adesivo, mais será 

a redução dos níveis de tensões de borda na região de colagem, o que contribui para a resistência 

da junta. Em relação a rigidez do adesivo, quanto menor for seu valor, ou seja, mais flexível o 

adesivo será, o que diminui a tensão de pico nas bordas da camada de adesivo, e assim contribui 

para a segurança da junta. Já o tamanho do overlap irá influenciar de forma inversa, ou seja, 

quanto menor, maior a tensão de pico, devendo este tamanho ser aumentado, mas com ressalvas 

devido ao aumento de peso da junta como um todo. Ao fim, pode-se concluir que a junta mais 

adequada a ser utilizada seria a junta colada dupla devido aos baixos valores do campo de 

tensões atuantes. Flor, Medeiros e Tita (2014) realizaram estudos de identificação de dano em 

juntas coladas metal-compósito (titânio – laminado de carbono epóxi) do tipo Single Lap Joint. 

O dano gerado foi inserido na região do overlap por meio da introdução de um filme de Teflon®. 

Para a identificação deste dano foram feitos monitoramentos de quatro juntas utilizando 

métodos de vibrações através de mudanças nas Funções de Resposta em Frequência (FRF), as 

quais foram captadas por sensores piezoelétricos de titânato zirconato de chumbo (PZT). Tais 

juntas foram expostas a testes de vibrações livre-livre, sendo cada uma com um tipo diferente 

http://www.gea.eesc.usp.br/
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de especificação: com presença ou não de dano e com presença ou não de sensores 

piezoelétricos. Com base nas respostas experimentais, foram realizadas análises tridimensionais 

em elementos finitos utilizando o programa Abaqus®. Com base nas respostas numéricas e 

experimentais, pode-se concluir que métodos de identificação de dano baseados em testes 

vibracionais podem ser utilizados em sistemas de monitoramento da integridade estrutural 

(SHM – Structural Health Monitoring). Medeiros, Borges e Tita (2014) analisaram 

experimentalmente juntas coladas metal-compósito (titânio-laminado de carbono/epóxi 

[0/90]7) e por meio de métodos vibracionais buscaram realizar identificação de danos. Para isso, 

foram feitas comparações em juntas com e sem danos, os quais foram gerados com a introdução 

de fitas de Teflon®. Destaca-se que transdutores piezoelétricos (PZT) e acelerômetros foram 

empregados para o monitoramento do dano. Os resultados experimentais obtidos via 

acelerômetros são comparados com os obtidos via sensores PZT. Os autores constataram que 

uma grande vantagem dessa metodologia seria a fácil implementação. Entretanto, existem 

desvantagens quanto esta abordagem adotada, pois há inconvenientes relacionados à 

contaminação de dados da FRF para juntas com e sem defeitos a baixas frequências. Dessa 

forma, eles concluíram que a identificação de dano não pode ser apenas baseada na diferença 

entre frequências naturais em casos de juntas com e sem defeito. Portanto, torna-se necessário 

o emprego de métricas de dano. No referido trabalho, os autores buscaram identificar o dano 

fazendo o uso do método de Mickens et al. (2003), que demonstrou ser uma boa alternativa 

para ser usado em sistemas SHM. Posteriormente, Costa et al. (2016) realizaram estudos com 

juntas coladas manufaturadas com fibra de vidro contendo matriz de resina de poliuretano (PU) 

oriundo de óleo de mamona (castor oil), bem como fibra de vidro com matriz de resina epóxi. 

Amostras com empilhamentos [0/90/0/90/0]s e [45/90/0/-45/45]s foram estudadas. Em paralelo, 

simulações numéricas tridimensionais em elementos finitos utilizando o Abaqus® foram 

realizadas para analisar campos de tensões e resistência do adesivo, utilizando um modelo de 

material proposto afim de prever a falha do adesivo. Nesta etapa, buscou-se implementar uma 

UMAT, que descreve a falha do adesivo por meio do uso de CZM do tipo exponencial. Com os 

resultados obtidos experimentalmente, pode-se afirmar que a alternativa de utilizar o polímero 

derivado do óleo de mamona na produção de juntas coladas possui grande potencial de 

aplicação quando comparado com os demais adesivos baseados em resina epóxi, podendo até 

substituí-lo. Quanto ao modelo computacional, pode-se verificar que os resultados numéricos 

foram satisfatórios em relação aos experimentais. No referido trabalho, destaca-se a questão 

ambiental de sustentabilidade, pois a mamona é um recurso natural renovável e os combustíveis 

fosseis não são, como é o caso do petróleo que permite a obtenção da resina epóxi. Mais 
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recentemente, Madureira (2018) realizou estudos sobre a fabricação e o controle da espessura 

de juntas coladas de laminado compósito por meio da caracterização mecânica dos aderentes e 

do adesivo à base de epóxi. Para isso, foi necessário desenvolver um dispositivo de fácil 

construção composto por suportes de madeira, hastes e linhas de nylon. Técnicas de tratamento 

superficial foram empregadas a fim de obter falha coesiva nas juntas. Dois tipos de laminados 

foram estudados: laminado de fibra de vidro/epóxi e carbono/epóxi. As propriedades mecânicas 

dos aderentes foram devidamente caracterizadas por meio de ensaios mecânicos seguindo as 

normas da ASTM. Além disso, empregou-se como ferramenta auxiliar, a técnica de correlação 

digital de imagens, Digital Image Correlation (DIC), para determinar propriedades mecânicas 

como coeficiente de Poisson nos planos 1-2 (v12) e 2-3 (v23), e, com isso, foram realizados 

ensaios para determinar valores de resistências associados ao fraturamento (GIC e GIIC). Para tal 

determinação, o CBBM (Compliance-Based Beam Method) para os modos I e II puro foi 

utilizado. Da mesma forma, Garcia (2018) realizou estudos de mecanismos de falha de 

laminados de vidro/epóxi afim de desenvolver um modelo numérico de degradação mecânica 

em elementos finitos via UMAT (User Material subroutines). Para isso, foram necessários 

realizar ensaios de caracterização de propriedades elásticas, bem como medidas de resistência 

à tração e à fratura, seguindo as normas da ASTM. 

Em sendo assim, a presente Tese irá dar continuidade às contribuições evidenciadas pelo 

GEA sobre juntas coladas, porém com ênfase em análises não-determinísticas. 

 

2.7 ESTUDOS EXPERIMENTAIS EM JUNTAS COLADAS EMPREGANDO 

DESIGN OF EXPERIMENT 
 

De acordo com o que foi destacado anteriormente, há inúmeras aplicações envolvendo 

DoE. No caso específico de juntas coladas, o emprego de DoE é de grande interesse na indústria 

aeronáutica, uma vez que há inúmeros aspectos de incertezas derivados principalmente do 

processo de fabricação. A seguir, são abordados alguns trabalhos da literatura que avançam 

neste sentido. 

Lokhande, Deshpande e Mache (2016) realizaram análises via DoE em juntas SLJ com 

aderentes de fibra de linho/epóxi, no qual variáveis como comprimento do overlap, espessura 

do adesivo e temperatura de cura do adesivo foram investigados. Para isso, o método Taguchi 

foi utilizado, e como resultado desta aplicação foi notado que a temperatura de cura do adesivo 

é a principal variável que governa o comportamento da junta investigada, seguido da espessura 

do adesivo e do comprimento do overlap. Com base nessas análises, formulou-se uma relação 
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empírica envolvendo as variáveis governantes e respostas das juntas. Por exemplo, para as 

juntas investigadas, os autores obtiveram um ótimo valor de resistência para comprimento de 

overlap (25 mm), espessura do adesivo (0,50 mm) e temperatura de cura (50°C). 

Lopez-Cruz, Laliberté e Lessard (2017) investigaram juntas coladas/parafusadas 

utilizando DoE. Para isso, foram avaliadas variáveis como espessura do adesivo, espessura do 

aderente, módulo de elasticidade do adesivo, área de fixação e a área de folga entre o furo e o 

parafuso. Com o uso do método ANOVA, foi possível verificar que o valor da resistência em 

tais juntas é principalmente regido pela espessura do aderente, variáveis mecânicas e a área de 

folga entre o furo e o parafuso. 

Martínez, López de Armentia e Abenojar (2021) realizaram estudos aplicando DoE com 

o intuito de verificar efeitos das variáveis geométricas e suas interações simultâneas em juntas 

adesivamente coladas do tipo SLJ fabricadas com aderentes metálicos e adesivo à base de 

poliuretano. Variáveis de interesse na região da colagem, tais como: espessura, comprimento 

de overlap e largura foram avaliados. Para isso, foi utilizado um Experimento Fatorial 2k, com 

k igual a 3, pois assim pode-se investigar o efeito de interações entre três variáveis nas respostas 

simultaneamente. As três variáveis estudadas da junta utilizaram 5 corpos de prova. Com isso, 

o efeito na tensão de cisalhamento, deformação, módulo de elasticidade e a energia absorvida 

pela junta foram avaliados. Os autores verificaram que a tensão de cisalhamento é 

majoritariamente afetada pela espessura do adesivo (quanto maior a espessura do adesivo, 

menor a tensão). Além disso, que tanto para a deformação e a energia absorvida, a variável mais 

influente foi o comprimento do overlap. 

Mandolfino et al. (2021) estudaram variáveis associadas ao tratamento superficial de 

aderentes usando plasma, avaliando assim a resistência mecânica de juntas SLJ por meio do 

DoE. Para tal, diferentes substratos foram utilizados, tais como fibra de carbono e poliamida. 

Empregou-se Experimento Fatorial Completo em dois níveis para avaliar o efeito de duas 

variáveis de interesse (potência do plasma e tempo de tratamento) em cada substrato 

supracitado, tendo como função objetivo avaliar a resistência ao cisalhamento da junta. Para 

cada conjunto de juntas, valores de resistência ao cisalhamento foram comparados utilizando 

DoE, visando identificar algum comportamento sistemático entre diferentes substratos. Ao fim, 

foi possível obter configurações variáveis das quais deram o melhor desempenho em termos de 

resistência ao cisalhamento. 
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3 METODOLOGIA UTILIZADA, RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

 Para o desenvolvimento da Tese foram definidas algumas etapas, visando 

principalmente o emprego de modelos computacionais com a utilização de CZM a fim de serem 

estudadas juntas coladas. Com isso, a Figura 3.1 detalha as etapas de estudos realizadas a contar 

pela parte experimental e numérica, contendo abordagens determinísticas e não-determinísticas. 

 

Figura 3.1 – Metodologia geral empregada e desenvolvida na Tese. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Conforme destacado, são realizadas duas abordagens numéricas: determinística (Figura 

3.2) e não-determinística (Figura 3.3). Na abordagem determinística, tem-se a utilização de 

variáveis geométricas e de materiais sem variações na modelagem das juntas DCB e SLJ. Após 

as conclusões obtidas da análise determinística, emprega-se a abordagem não-determinística, 

onde busca-se estimar quais variáveis geométricas e de materiais das juntas DCB exercem 

maior influência, fazendo-se o uso de um procedimento estatístico destas variáveis. A seguir, 

são descritas de forma mais detalhada cada uma das etapas desenvolvidas na abordagem 

determinística e não-determinística. 
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Figura 3.2 – Metodologia empregada para abordagem determinística de juntas DCB e SLJ. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Com relação à abordagem determinística, na Figura 3.2, tem-se as seguintes etapas:  

 

1. Estudo experimental de juntas DCB e SLJ: Uma abordagem experimental para juntas 

coladas do tipo DCB e SLJ confeccionadas em materiais compósitos foi adotada. Em 

relação a essa etapa, são extraídas, não somente respostas de Força  deslocamento 

(P) com e sem a presença de contaminação, mas também verifica-se os modos de 

falhas das juntas investigadas.  

 

2. Idealização de modelos de juntas: Em função da complexidade das condições de 

carregamentos para corpos de prova de juntas DCB e SLJ, os quais precisam de 

blocos/dobradiças metálicos (juntas DCB) e tabs em suas extremidades (juntas SLJ), 

buscou-se adotar simplificações nas condições de contorno destas, mantendo 

condizentes com a física dos ensaios realizados. 

 

3. Modelos em Elementos Finitos: Com base na Etapa 2, em relação à modelagem 

numérica em Elementos Finitos de juntas DCB e SLJ, utiliza-se modelos bidimensionais 

com o auxílio do software Abaqus®. Em cada parte constituinte das juntas, buscou-se 

utilizar a geometria inicialmente proposta durante a manufatura das juntas DCB e SLJ, 
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levando em conta suas partes constituintes, tais como: comprimento e espessura dos 

aderentes, pré-trinca inicial e espessura do adesivo para o caso de juntas DCB. No caso 

de juntas SLJ, focou-se em comprimento e espessura dos aderentes, overlap, e espessura 

do adesivo. Elementos finitos foram devidamente selecionados e, portanto, serão 

discutidos de forma mais aprofundada mais adiante no presente texto. Destes modelos, 

são também extraídas respostas de Força  deslocamento, que por sua vez são 

comparadas com as respectivas respostas experimentais. 

 

4. Potencialidades e Limitações: Dentro das abordagens adotadas, descritas nas Etapas 2 

e 3, tem-se a discussão das respostas obtidas, apresentadas via curvas Força  

deslocamento (P) numéricas quando comparadas com as experimentais. Com isso, 

são discutidas as vantagens e desvantagens dos modelos computacionais empregados e, 

portanto, avalia-se quais variáveis adotadas sejam geométricas ou de materiais podem 

ser mais influentes na resposta das juntas coladas. 

 

Figura 3.3 – Metodologia empregada para abordagem não-determinística de junta DCB. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Com relação à abordagem não-determinística, na Figura 3.3, tem-se as seguintes etapas:  
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1. Variáveis de projeto: Para as juntas coladas DCB, em um levantamento inicial, 

identifica-se quais variáveis são as que regem o comportamento mecânico e que 

influenciam nas respostas da Taxa de Liberação de Energia Crítica ao Modo I (GIC). 

Tais variáveis são conhecidas como variáveis de projeto, sendo compostas por 

parâmetros geométricos (pré-trinca, largura, espessura do adesivo, variação da 

orientação das fibras, etc.) e de materiais (módulo de elasticidade do adesivo, módulo 

de cisalhamento do aderente compósito, módulo de elasticidade longitudinal do 

aderente compósito, etc.). 

 

2. Design of Experiments: Com base nas variáveis de projeto, busca-se utilizar o Design 

of Experiments (DoE) cuja função é determinar com um número reduzido de análises 

numéricas de elementos finitos quais dessas variáveis são as mais influentes, ou seja, 

quais variáveis governam a resposta da junta colada ao fraturamento. Para isso faz-se o 

uso do Plackett-Burman DoE, onde tem-se (+) e (-) que correspondem aos valores de 

intervalo mínimo e máximo,   −     +    para variações geométricas. Portanto, 

isto correspondente a probabilidade de 99,7% de ocorrer a medida dentro do intervalo 

da variável em questão. De forma análoga, aplica-se   dentro do 

intervalo    −    +  para variações de propriedades dos materiais envolvidos no 

presente estudo, ou seja, adesivo e aderentes. Isto, portanto, correspondente a 

probabilidade de 68,4% de ocorrer a medida dentro do intervalo da variável em questão. 

Tais considerações são regidas pela Regra Empírica dos Desvios-Padrão, que está 

descrita em Ross (2004).  

 

3. Modelos em Elementos Finitos: Tendo em mente a Etapa 2, com o auxílio do software 

Abaqus®, são gerados modelos bidimensionais em elementos finitos contendo as 

combinações oriundas via DoE por meio de arquivos de entrada (.inp) contendo 

variáveis geométricas e de materiais da junta DCB. Por meio de rotinas auxiliares em 

Python™ combinada com as respostas (P) , que são obtidas via extração dos dados 

dos arquivos de saída do Abaqus® (.odb), calcula-se GIC via CBBM. Com o auxílio do 

parâmetro denominado Main Effect (ME), pode-se determinar quais variáveis são as 

mais influentes na análise de GIC da junta e, portanto, poder realizar uma classificação 

em ordem decrescente, ou seja, partindo da mais influente (com maior ME) indo até a 
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menos influente (com menor ME). Ademais, são desenvolvidos modelos em elementos 

finitos das juntas DCB, caso se necessite de novos pontos na etapa 6 (como será 

discutido a seguir). 

 

4. Hipercubo Latino: Uma vez obtido o conjunto de variáveis que mais influenciam as 

respostas de GIC, realiza-se amostragem por Hipercubo Latino (LHS), que consiste em 

obter um conjunto destes randomizados contemplando o espaço amostral, e que serão 

utilizados para o treinamento do Kriging. Cabe ao usuário determinar quantos pontos 

amostrais serão criados e adicionados pelo LHS, que posteriormente serão aplicados 

nos modelos em elementos finitos da junta DCB em análise. 

 

5. Kriging: Este procedimento é acionado inicialmente por meio da Etapa 4, sendo que o 

mesmo faz uso das variáveis geométricas e de materiais da junta DCB, que são 

utilizadas para a geração do modelo bidimensional em elementos finitos via Abaqus®. 

Com o intuito de se obter um modelo substituto das análises numéricas, tem-se que o 

referido modelo calculará valores de GIC em função das variáveis de projeto 

pertencentes ao espaço amostral, que este foi treinado. 

 

6. Efficient Global Optimization: Esta etapa é acionada quando ocorre a finalização da 

Etapa 5, e em função da métrica escolhida como critério de parada, cuja função é 

permitir ou não se novos Infilling Points (IP) devem ou não ser adicionados, uma vez 

que o treinamento do Kriging nesta etapa é regido pelo algoritmo EGO. Tal algoritmo 

realizará buscas em regiões da curva do modelo substituto que necessita de novos IP. 

Essa métrica é conhecida como Expected Improvement (EI), e permiti definir se o 

modelo necessita ou não de mais pontos para uma dada tolerância. Caso ele esteja dentro 

da tolerância pré-estabelecida, o modelo já está otimizado e treinado. Caso contrário, de 

forma automática, novos IP serão inseridos via LHS e, portanto, novas análises são 

realizadas na Etapa 5 até que seja satisfeita esta condição. Uma vez treinado, o modelo 

substituto (ou metamodelo) será capaz de prever GIC para um dado conjunto de variáveis 

dentro do espaço amostral, que ocorreu o treinamento, não sendo necessário realizar 

inúmeras análises via MEF. 
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3.1 MANUFATURA DE LAMINADOS COMPÓSITOS 
 

Juntas coladas do tipo DCB e SLJ foram confeccionadas durante a realização do 

doutorado sanduíche em Portugal junto ao Departamento de Engenharia Mecânica da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) com auxílio de pesquisadores 

vinculados ao Grupo de Adesivos da FEUP (ADFEUP). Nesta etapa, buscou-se utilizar um 

prepreg (tecido pré-impregnado com resina) de carbono/epóxi denominado SEAL® Texpreg 

HS 160 RM proveniente de Legnano, Itália (SEAL® S.p.A, 2019). Este material também é 

conhecido na literatura como Polímero Reforçado com Fibras, do Inglês Fiber-Reinforced 

Polymer (FRP), e consiste em um tecido unidirecional de espessura de 0,15 mm pré-

impregnado com resina epóxi e reforçado por fibras de carbono, podendo ser, então, chamado 

de Carbon Fiber-Reinforced Polymer (CFRP). A Figura 3.4 evidencia os recortes de prepreg 

feitos com um estilete guiado por uma régua metálica.  

Figura 3.4 – Rolo de prepreg SEAL® Texpreg HS 160 RM (a), instrumentos utilizados para a medição 

das dimensões (b) e recortes de prepreg para a confecção das placas (c).  

   
(a) (b) (c) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Este prepreg possui um tipo de filme plástico protetor de um lado, e do outro lado possui 

uma espécie de papel especial. Ambos os materiais que o envolve possuem a função de protegê-

lo de degradações diversas (secagem da resina, desalinhamento da direção das fibras, etc.).  

Após o recorte do prepreg, afim de manufaturar as placas, o filme plástico é o primeiro 

material retirado. Após ser realizado o empilhamento (stacking) de um recorte de prepreg sobre 

o outro, deve-se retirar a folha de papel e repetir a etapa anterior supracitada. Caso tenha 

terminado de empilhar todos os recortes, deve-se manter o papel protetor pré-existente. Dessa 

forma, no presente trabalho, o laminado foi empilhado utilizando a técnica de laminação 
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manual, que está bem descrita na literatura (Smith e Hashemi, 2006). De maneira geral, tem-se 

que esta técnica consiste em sobrepor manualmente cada recorte de tecido pré-impregnado, 

sendo denominado Hand-Lay-Up. Por outro lado, quando se tem tecido seco, e faz-se uso de 

resina como mostra a Figura 3.5, tem-se o processo de Wet Lay-Up. 

 

Figura 3.5 – Ilustração dos processos de Hand-Lay-Up (a) e Wet Lay-Up (b). 

  

(a) (b) 

Fonte: Adaptado de Hoa (2009) e Smith e Hashemi (2006). 

Estes métodos de fabricação são extremamente simples, e são recomendados apenas na 

produção de pequenas quantidades, pois por serem puramente manuais, a qualidade da peça 

depende principalmente da habilidade e experiência do operador. Sua principal vantagem está 

centrada no fato de ser empregado com a utilização de poucas ferramentas. 

Para melhorar a qualidade das placas fabricada no presente trabalho, empregou-se a 

técnica de Hand-Lay-Up utilizando um bloco pressionador (uma espécie de compressor 

metálico) que auxiliava na compactação das camadas, bem como visava eliminar eventuais 

bolhas de ar, que poderiam ser formar nos interstícios das camadas no ato do empilhamento. 

Durante o processo de compactação, deslizou-se o bloco metálico (pressionando 

controladamente) na direção longitudinal as fibras. Este procedimento é realizado sobre a folha 

de papel, que protege o recorte de prepreg. De forma a auxiliar no processo de adesão entre as 

lâminas (camadas), aqueceu-se ambos os lados das camadas, que ficam em contato, fazendo o 

uso de uma pistola de ar quente com movimentos de vaivém na direção longitudinal e 

transversal às fibras. A Figura 3.6 apresenta o procedimento de empilhamento realizado, sendo 

que foram confeccionadas placas com prepreg contendo fibras orientadas numa única direção, 

ou seja, a 0°. 
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Figura 3.6 – Empilhamento de lâminas de prepreg via Hand- Lay-Up: (a) e (b) aquecimento do preprep 

na região da colagem utilizando uma pistola de ar quente, (c) aplicação dos recortes de prepreg (d) 

processo de compactação, e laminado (e) – placa empilhada.  

   
(a) (b) (c) 

 

  
(d) (e) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Figura 3.7 ilustra a sequência de empilhamento de cada um dos recortes. Cada placa 

fabricada possui espessura total de 2,40 mm, que corresponde a 16 camadas de recortes do 

prepreg da SEAL
® Texpreg HS 160 RM, com dimensões de 300300 mm. 
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Figura 3.7 – Ilustração da sequência de empilhamento das lâminas de prepreg no presente trabalho 

(laminado).  

  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Após o processo de laminação, selecionou-se o molde que serviu de apoio para o 

laminado durante a realização do processo de cura. Tal molde metálico consistia de um conjunto 

formado por duas placas e duas molduras como mostra a Figura 3.8.  

 As placas são quadradas com lado 332 mm de comprimento e 1,50 mm de espessura; 

sendo que as molduras possuem os mesmos comprimentos, porém possuíam o valor de 

11,70mm de medida em cada região das bordas. 

 

Figura 3.8 – Molde utilizado no processo de cura das placas de laminado compósito: placas metálicas 

– à esquerda e, molduras metálicas – à direita. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Antes da realização do processo de cura, toda a superfície do molde foi limpa com o 

auxílio de espátulas para a remoção de resquícios de adesivo de usos anteriores. Em certos 

casos, realizou-se, também, um breve lixamento com uma lixa de granulometria fina. Ao fim, 

realizou-se a remoção do resíduo gerado no processo de limpeza, que em sua maior parte é 

formado por pó, utilizando papel toalha embebido com acetona.  

As placas do molde, então, receberam camadas de desmoldante para que o laminado 

compósito não viesse a colar nas mesmas durante o processo de cura. Dessa forma, procedeu-

se com a aplicação de 4 camadas de desmoldante usando um pincel e intercaladas na direção 

longitudinal e transversal, sempre obedecendo a secagem de cada uma destas para que a camada 

seguinte fosse aplicada. Vale destacar que este desmoldante não pode ser à base de silicone, 

pois esta substância pode comprometer as propriedades mecânicas do laminado, como também 

das juntas coladas (contaminar o adesivo).  A Figura 3.9 mostra o processo de aplicação de 

desmoldante no molde, tendo sido utilizado o produto Henkel® Loctite FREKOTE 770-NC 

(Düsseldorf, Alemanha).  

Figura 3.9 – Processo de preparação de uma das placas com desmoldante.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A fim de garantir a espessura desejada do laminado compósito, introduziu-se fitas de 

papel na região delimitada entre as molduras a fim de garantir que o conjunto tivesse a espessura 

do conjunto laminado. Foram, portanto, adicionadas folhas de papel protetor na parte superior 

e inferior do laminado, as quais já se encontravam inicialmente aderidas ao prepreg, 

especificamente na introdução da primeira lâmina e da última.  

Foram, também, introduzidas quatro tiras de papel (espessura de 0,10 mm) do mesmo 

papel protetor, que envolve o prepreg na região supracitada. Em relação às molduras, cada uma 

delas possuem espessuras de 1,0 mm e 1,50 mm, respectivamente, o que confere uma espessura 

total de 2,60 mm. A largura das fitas de papel protetor adotada foi igual a das molduras 
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metálicas. A Figura 3.10 apresenta cada um dos elementos do molde para a fabricação de placas 

de laminado. 

Figura 3.10 – Elementos do molde para a fabricação das placas laminadas: placas metálicas – superior 

à esquerda, molduras metálicas – Superior à direita, e fitas de papel encerado protetor – inferior 

esquerdo. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, depositou-se o laminado compósito de fibra de carbono em uma das placas 

já tratadas. Em seguida, adicionou-se a este, o conjunto formado pelas molduras e fitas de papel 

protetor. Ao fim, depositou-se a segunda placa sobre todo o conjunto. A Figura 3.11 apresenta 

este procedimento de fabricação das placas de laminado. 

Figura 3.11 – Etapas de montagem do molde: (a) placa metálica sobreposta (b) sobreposição de uma 

moldura (c) introdução de fitas de papel encerado protetor (d) sobreposição da segunda moldura, e (e) 

sobreposição da última placa metálica.  

   
(a) (b) (c) 

  
(d) (e) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em seguida, o laminado foi curado utilizando uma prensa de pratos quentes justapostos 

dentro de uma câmara de cura (Figura 3.12) disponível no laboratório da ADFEUP. 

Figura 3.12 – Prensa de pratos quentes utilizada no presente trabalho.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

As placas foram curadas seguindo um ciclo de 1h de cura a 130°C sob uma pressão de 

4 bars (MOURA, CAMPILHO E GONÇALVES, 2008), como mostra a Figura 3.13. Deve-se 

salientar que o tempo total deste procedimento é de 2h, pois este tempo serve para que a câmara 

de cura atinja a temperatura de 130°C. No entanto, o tempo deve ser inicialmente contabilizado 

assim que se põe a placa laminada dentro da câmara de cura sob a pressão especificada. 

 

Figura 3.13 – Ciclo de cura do prepreg carbono SEAL® Texpreg HS 160 RM empregado no presente 

trabalho. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Ao fim do processo de cura da placa de laminado compósito, diminuiu-se a temperatura 

da câmara até o valor de 20 °C, sendo isto executado de forma lenta, pois esta redução obedeceu 

ao trecho de decaimento da temperatura da rampa citada (fase de resfriamento). Este trecho é 

propositalmente desta forma, pois o resfriamento do laminado deve ser lento, uma vez que a 

perda de calor deve ser uniforme (condução e convecção) no interior da câmara, tal que não 

gere tensões residuais no interior do laminado, o que poderá danificá-lo, gerando diminuição 

de sua resistência, empenamento, etc. Dessa forma, o resfriamento da placa pôde ser executado 

de duas formas: 

 

I. Deixando a placa resfriando lentamente ainda dentro da câmara de cura até a 

temperatura ambiente; isto pode ser demorado (em torno de 5h) após a finalização do 

processo de cura. 

 

II. Deixando a placa resfriando lentamente até a temperatura de 80°C afim de evitar os 

problemas supracitados, e seguidamente ligar o sistema de resfriamento hidráulico, o 

que acelera o processo de resfriamento, culminando em economia de tempo (em torno 

de 3h). 

 

Ao final, as placas tiveram as bordas cortadas, uma vez que são defeituosas devido ao 

processo de manufatura, que gera pequenas deformações nestas regiões. É importante ressaltar 

que foi mantida a simetria da placa durante este processo. Este procedimento de corte foi feito 

utilizando uma máquina com um disco de corte, que é conectado a um sistema de resfriamento 

hidráulico para refrigerar o disco supracitado à medida que ocorre o processo. O jateamento de 

água também auxilia na remoção do pó de carbono e da resina, que são rejeitos aderentes ao 

disco e que aumenta o atrito entre eles. A Figura 3.14 mostra detalhes da máquina de corte. 

Além disso, esta mesma máquina também é utilizada para recortar os corpos de prova 

especificados por norma.  
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Figura 3.14 – Máquina de corte de laminados compósitos: (a) Vista geral, (b) Detalhe para o sistema 

hidráulico acoplado na proximidade periférica da região de corte, e (c) Detalhe para o disco de corte.  

   
(a) (b) (c) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Ao fim, tem-se as placas curadas e cortadas como mostrado na Figura 3.15. Além disso, 

a partir dessas placas, pôde-se, então, obter os aderentes a serem utilizados nas juntas coladas. 

 

 

Figura 3.15 – Placa de laminado de prepreg SEAL® Texpreg HS 160 RM (a) e (b) aderentes cortados 

com largura sugerida por norma.  

 
 

(a) (b) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.2 JUNTAS COLADAS 
 

Dois tipos de juntas coladas (DCB e SLJ) em laminado compósito reforçado por fibras 

de carbono foram selecionadas para a realização do estudo. O adesivo dúctil à base de epóxi 
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denominado Denatite Nagase-ChemteX
® 

XNR6852E-3 oriundo de Osaka, Japão, foi utilizado 

para a confecção das juntas. 

Inicialmente, como mostra a Figura 3.16, o molde para fabricação das juntas recebeu os 

mesmos tratamentos superficiais dados aos moldes de fabricação do laminado compósito. 

Ademais, os pinos de suporte também receberam desmoldante para que as juntas não colassem 

no molde e nos pinos, facilitando assim a remoção das mesmas. A Figura 3.17 mostra o molde 

montado, ou seja, pronto para a fabricação das juntas. 

 

Figura 3.16 – Molde de fabricação de juntas coladas: conjunto de pinos de suporte das juntas.  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 3.17 – Molde de fabricação de juntas coladas montado.  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Considerando os corpos de prova do tipo DCB, as dimensões de suas partes constituintes 

estão especificadas na Figura 3.18. Inicialmente, os aderentes de laminado compósito foram 

bem limpos com acetona na região da colagem. Depois, foram posicionados no molde. 

Seguidamente um espaçador (lâmina) foi inserido na extremidade da junta. Uma pré-trinca foi 
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introduzida para que a propagação desta fosse bem-sucedida. Para isso, introduziu-se um 

conjunto de lâminas metálicas formada por uma lâmina Gillette
®

 de 0,10 mm acoplada a duas 

outras lâminas não cortantes mais finas, preferencialmente com a mesma espessura como 

mostrado na Figura 3.19. Vale ressaltar que as juntas DCB foram confeccionadas segundo 

recomendações da norma ASTM D5528-13 (2013). 

 

Figura 3.18 – Dimensões e detalhes do corpo de prova tipo DCB utilizado no presente trabalho. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para a obtenção da pré-trinca utilizou-se uma Super Cola Loctite® (cianoacrilato), 

cuidadosamente, tal que a parte cortante da lâmina Gillette
®

 ficou exposta e que as demais 

lâminas auxiliares ficaram paralelas. No presente estudo, os espaçadores (lâmina) utilizados, 

afim de garantir uma espessura de adesivo de 0,20 mm, formavam uma lâmina de 0,20 mm 

posicionada na extremidade da junta. Além disso, tal conjunto garantiu que a pré-trinca fosse 

definida por uma lâmina Gillette® com mais duas lâminas de 0,05 mm, como mostra a Figura 

3.19.  
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Figura 3.19 – Detalhes dos espaçadores e materiais empregados na fabricação das juntas tipo DCB com 

uma pré-trinca: (a) Super cola Loctite®, lâmina Gillete® e lâminas metálicas sem corte (b) Elementos 

que inserem pré-trincas confeccionados.  

 

 
 

(a) (b) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A colagem das juntas do tipo DCB foi feita por meio da aplicação do adesivo Denatite 

Nagase-ChemteX
® 

XNR6852E-3 (Osaka, Japão), sendo da mesma maneira para as juntas do 

tipo SLJ. Dessa forma, o ciclo de cura do adesivo para os tipos de juntas é o mesmo. Destaca-

se que se fez necessário o uso de uma espátula metálica durante o procedimento de aplicação 

na região da colagem. A Figura 3.20 apresenta corpos de prova do tipo DCB sendo preparados. 
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Figura 3.20 – Colagem dos corpos de prova DCB: (a) e (b) aplicação do adesivo nos aderentes, (c) 

sobreposição (empilhamento) dos aderentes.  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O adesivo de epóxi Denatite Nagase-ChemteX
® 

XNR6852E-3 (Osaka, Japão) foi 

curado em 4 horas sob uma temperatura de 165°C e uma pressão de 2 bars, conforme 

recomendado pela literatura (NUNES, 2018). A Figura 3.21 apresenta a rampa de cura do 

adesivo. Este adesivo foi escolhido por se tratar de um material resistente a impacto e que possui 

boa adesão com aderentes fabricados de laminados compósitos em fibra de carbono.  

 

Figura 3.21 – Rampa de cura do adesivo Nagase-ChemteX
® 

Denatite XNR6852E-3. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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De maneira análoga ao processo de cura dos laminados, deve-se acrescentar 1 hora ao 

ciclo a fim de que inicialmente ocorra o aquecimento da câmara, totalizando um processo de 

colagem com duração de 5 horas. 

Após o processo de cura, as juntas foram removidas do molde. Golpeou-se o bastão de 

punção com um martelo na parte inferior do molde, ajudando a expulsar os pinos. Neste 

procedimento, tem-se muito cuidado para que as juntas não danifiquem, portanto os pinos são 

removidos nas mesmas proporções afim de que o conjunto saia integralmente. A Figura 3.22 

mostra os equipamentos utilizados no processo de remoção dos corpos de prova. 

 

Figura 3.22 – Remoção dos corpos de prova DCB dos moldes: (a) desmoldagem da parte superior do 

molde (b) desmoldagem dos pinos.  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Depois de remover um conjunto de corpos de prova, retirou-se os resquícios de adesivo 

nas laterais dos mesmos utilizando uma lima e, posteriormente, uma lixa de granulometria fina 

(sand paper) como mostra a Figura 3.23. 

Figura 3.23 – Processo de acabamento das juntas DCB pós-cura utilizando (a) serragem, (b) lima, e, 

(b) lixamento.  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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No presente estudo, na região de colagem (sobreposição), utilizou-se uma lixa de 

granulometria fina (sand paper). A aplicação da lixa se deu em um ângulo de ±45° em relação 

às fibras, como em forma da letra “X”. Por experiência dos pesquisadores da ADFEUP, 

conforme apresentado por Silva, Carbas e Marques (2017), em fabricação de juntas coladas, 

este procedimento garante uma boa colagem. A Figura 3.24 apresenta este procedimento. 

Houve bastante cuidado com esta etapa afim de que as bordas da região da colagem não fossem 

arredondadas, pois isto poderia prejudicar a colagem. Além disso, a área de lixamento foi 

uniformemente tratada de modo a evitar danos às fibras de carbono. Ao fim, realizou-se a 

limpeza desta região com papel toalha embebido com acetona para a remoção do pó de carbono 

e de resina afim de que se tivesse uma boa colagem.  

Caso este resíduo não seja removido, o mesmo pode prejudicar a qualidade da colagem, 

porque estes se tornarão corpos estranhos na região da colagem e, consequentemente, 

contribuirão para a geração de uma falha adesiva indesejada. 

 

Figura 3.24 – Lixamento a ±45° em relação às fibras de carbono do laminado de aderentes de juntas 

DCB (a) e Processo de limpeza da região da colagem no aderente (b). 

 

  
(a) (b) 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

É importante ressaltar que os corpos de prova do tipo DCB possuem blocos metálicos 

acoplados em uma de suas extremidades a fim de que se possa aplicar o carregamento adequado 

de abertura. Portanto, a região da colagem dos referidos blocos poderia receber um tratamento 

superficial. No entanto, no presente trabalho, escolheu-se fazer um jateamento de areia (sand 

blasting) na superfície dos blocos metálicos como mostra a Figura 3.25.  

A areia utilizada neste estudo tem em sua composição química óxido de alumínio 

(Alumina). Este mesmo tratamento não foi feito na região da colagem nos aderentes compósitos 
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devido ao fato deste procedimento ser bastante agressivo podendo danificar as fibras de carbono 

constituintes da lâmina do compósito. Semelhantemente ao caso do lixamento dos aderentes, 

os blocos foram bem limpos na região da colagem, que sofreu jateamento de areia (sand 

blasting) para a remoção de resquícios de pó metálico, adesivo e areia. 

 

Figura 3.25 – Detalhes do jateamento de areia: (a) interior do equipamento, (b) superfície dos blocos 

após o tratamento. 

 
 

(a) (b) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O adesivo utilizado para a colagem dos blocos foi o Araldite® 420 A/B (Basel, Suíça) 

(Araldite Adhesives, 2019) mostrado na Figura 3.26. Este adesivo consiste em duas parcelas de 

epóxi (Araldite A – amarelo; Araldite B – azul), sendo que a mistura a ser utilizada na colagem 

deve obedecer a proporção em massa de 100% Araldite A com 40% Araldite B.  

 

Figura 3.26 – Adesivo Araldite com seus componentes: Araldite A (esquerda), e, Araldite B (direita). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Este adesivo é curado a temperatura ambiente por um período de no mínimo 8 horas. À 

medida que se tem mais tempo gasto durante à mistura, tem-se mais dificuldade durante a 

colagem. Sendo assim, a mistura dessas duas partes foi realizada em um recipiente fechado 

como mostra a Figura 3.27. Ou seja, em uma centrífuga a 2100 Hz durante um período de 1 

minuto, conforme mostrado na Figura 3.28. 

 

Figura 3.27 – Pesagem do conjunto Araldite A e Araldite B. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 3.28 – Centrífuga utilizada para a realização da mistura do adesivo Araldite®. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Outra questão relevante seria em relação ao cuidado da pré-trinca não ser fechada pela 

colagem involuntária da mesma por meio de resquícios do adesivo Araldite® utilizado na 

colagem dos blocos. Neste caso, o excesso de adesivo pode escorrer e ocasionar o fechamento 

da pré-trinca. Para isto ser evitado, pode-se introduzir um recorte de papel protetor ou Teflon 

ou filme de plástico na região da pré-trinca. 

Por fim, deu-se atenção ao procedimento para garantir que os blocos metálicos colados 

ficassem bem posicionados horizontalmente, empregando um molde com pinos. Da mesma 

forma que as juntas DCB ficassem bem alinhadas verticalmente, colocou-se um apoio na 

extremidade oposta, sendo da mesma altura dos blocos (este apoio pode ser um bloco metálico 

idêntico ao utilizado na colagem das juntas em questão). Dessa forma, aplicou-se adesivo na 

junta tipo DCB, deixando a mesma repousando enquanto era feita a colagem com o bloco 

alinhado na horizontal. A Figura 3.29 expressa esta etapa importante, garantindo que a junta 

fosse fabricada de forma adequada até o fim do processo de colagem, podendo posteriormente 

ser ensaiada. 

 

Figura 3.29 – Juntas DCB devidamente posicionadas e apoiadas durante a secagem dos blocos para que 

fiquem bem alinhadas. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em relação aos corpos de prova do tipo SLJ, tem-se as dimensões evidenciadas pela 

Figura 3.30, os quais foram confeccionadas seguindo recomendações da norma ASTM D5868-

1 (2014). Os aderentes foram inicialmente perfurados por meio de uma broca (diâmetro de 6,50 

mm). Entretanto, não é obrigatório gerar tais furos antes da fabricação das juntas, pois estes 

podem ser feitos após a cura do adesivo.  
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Figura 3.30 – Dimensões e detalhes do corpo de prova SLJ. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os furos na região dos aderentes que constituem as juntas SLJ servem para o 

acoplamento de pinos da máquina de ensaios durante os testes. A Figura 3.31 apresenta a etapa 

de furação evidenciando o equipamento utilizado. 

 

Figura 3.31 – Furadeira e processo de furação dos aderentes: (a) vista global da máquina, e, (b) detalhe 

da broca no ato da realização do furo. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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O procedimento de furação gerou rebarbas, que neste caso são resquícios de fibras que 

apresentam saliências em ângulo e aresta. Tais rebarbas foram removidas pois as mesmas 

podem acarretar em concentrações de tensões durante o ensaio. Empregando uma lixa de 

granulometria bem fina e visando manter a região nivelada com os aderentes, bem como 

empregando uma lima cilíndrica na região do interior do furo, removeu-se o restante de resíduo 

para facilitar a introdução dos pinos no ato da montagem dos dispositivos de fixação. A Figura 

3.32 apresenta as etapas de remoção de rebarbas da região do furo. 

 

Figura 3.32 – Metodologia para o acabamento na região dos furos nos aderentes:(a) Rebarbas localizadas 

na região das bordas do furo geradas após o processo de furação, (b) Lixamento para a remoção de 

rebarbas localizadas nas bordas externas do furo, (c) Emprego de uma lima no interior do furo para a 

remoção de rebarbas internas, e (d) Remoção do material residual. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A colagem dos tabs os quais estão presentes nas extremidades da junta servem para 

reforçar estas regiões, que podem ser danificadas durante a realização do ensaio. Além disso, 

tem-se que pelo fato do adesivo ser menos resistente que os aderentes, poderá acarretar na falha 

destes, ou seja, no descolamento dos tabs. De qualquer forma na literatura, verifica-se que os 

tabs podem ser colados ou não. A Figura 3.33 mostra alguns tabs que foram empregados neste 

tipo de ensaio.  
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Figura 3.33 – Tabs metálicos. 

  
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

O procedimento de colagem adotado para os tabs nas extremidades da junta SLJ foi 

através do uso de pregadores, visando manter os mesmos alinhados após a cura do adesivo. 

Para tal processo de colagem, foi utilizado o Araldite® 420 A/B com as mesmas proporções da 

colagem dos blocos para as juntas DCB. 

Adicionalmente, é muito importante que o furo seja preservado de tal forma que os pinos 

de fixação da máquina universal de ensaios fixem-no sem problemas provenientes de restos de 

adesivo, que possivelmente escoam pelas beiradas. Uma alternativa para evitar isto foi 

introduzir nos furos pequenos rolinhos de papel. Preferencialmente, utiliza-se o papel encerado 

proveniente do prepreg, sendo que a parte encerada ficou em contato com as bordas do furo, 

garantindo, assim, a fácil remoção deste após a cura do adesivo. A Figura 3.34 mostra uma 

junta SLJ em processo de preparação de colagem dos tabs nas extremidades da junta. 

 

Figura 3.34 – Procedimento de colagem de Tabs na região dos furos para as juntas SLJ. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Cuidado especial foi dado à região do overlap das juntas do tipo SLJ, pois esta região 

teve que ser limpa com papel toalha embebido com acetona para a remoção de resíduos, afim 

de gerar uma boa adesão entre o aderente e a camada de adesivo. Após esta etapa, fez-se o 

posicionamento dos aderentes no molde. Estes foram montados em um molde especifico para 

juntas, afim de se garantir a espessura do adesivo. A configuração esperada, que foi adotada, é 

apresentada na Figura 3.35. Nesta configuração, buscou-se aplicar espaçadores metálicos de 

2,20 mm acrescidos de um par de lâminas metálicas de 0,40 mm, a qual confere um total de 

2,60 mm, garantindo, assim, a espessura de 0,20 mm de adesivo, pois o aderente compósito 

possui espessura de 2,40 mm. 

 

Figura 3.35 – Configuração dos aderentes e dos espaçadores das juntas SLJ. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

A Figura 3.36 apresenta a configuração das juntas do tipo SLJ no molde durante todo o 

processo de aplicação de adesivo na região do overlap, antes das mesmas serem levadas à 

câmara de cura. 
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Figura 3.36 – Processo de colagem de juntas SLJ no molde: (a) antes, (b) durante, e, (c) após a 

aplicação do adesivo na região da colagem (overlap). 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ao fim, análogo ao procedimento com juntas do tipo DCB, após o processo de 

resfriamento e remoção dos moldes da câmara de cura, realizou-se a finalização da fabricação 

das juntas. Este procedimento foi iniciado com a retirada das juntas dos moldes. Depois, 

separou-se cada um dos corpos de prova utilizando uma serra, que foi cuidadosamente aplicada 

para não danificar os aderentes em laminados compósitos.  

Finalmente, cada um destes corpos de prova foi posto em uma prensa com a região de 

sobras de adesivo nas bordas do overlap sendo exposta para ser devidamente removida. 

Novamente, utilizando uma lima, sendo aplicada cuidadosamente para não danificar as lâminas 

constituintes do aderente de laminado compósito, fez-se parte do acabamento das juntas. 

Finalizou-se tal procedimento quando o resíduo de adesivo foi removido dos dois lados do 

overlap, deixando a espessura da colagem visível. Por fim, a aplicação de uma lixa de 

granulometria bem fina auxiliou no acabamento final da junta.  

Ademais, para investigar juntas com defeitos, os mesmos foram gerados na região da 

colagem tanto em juntas do tipo DCB como SLJ através da aplicação do desmoldante Henkel® 

Loctite FREKOTE 770-NC (Düsseldorf, Alemanha). Tal processo foi realizado com algumas 

configurações de camadas aplicadas cuidadosamente com um pincel. A principal etapa consiste 

em verificar quantas vezes aplica-se o desmoldante, ou seja, quantas camadas de desmoldante 

são necessárias para obter resultados com uma baixa dispersão para valores de resistência e 

rigidez da junta. Esta etapa é fundamental para se investigar juntas coladas com defeitos pré-

definidos, ou seja, defeitos controlados. 

Os equipamentos de ensaios utilizados para a execução dos ensaios tipo DCB e SLJ foi 

uma máquina universal de ensaios, conforme mostrada na Figura 3.37.  
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Figura 3.37 – Máquina universal de ensaios empregada nos testes das juntas (DCB e SLJ). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 3.38, tem-se detalhes dos dispositivos que devem ser fixados na máquina 

universal de ensaios, e que servem para transferir os esforços da máquina para as juntas DCB e 

SLJ.  

 

Figura 3.38 – Dispositivos de fixação utilizados para os testes nas juntas DCB (a) e SLJ (b). 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 Com relação aos ensaios nas juntas DCB, as juntas foram fixadas utilizando pinos que 

são introduzidos nos furos dos blocos colados nas juntas. A Figura 3.39 apresenta a forma de 

fixação nos blocos com os dispositivos vinculados a máquina universal de ensaios. 
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Figura 3.39 – Execução dos testes nas juntas DCB. 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para a execução dos ensaios das juntas SLJ, os dispositivos de fixação foram vinculados 

às juntas antes de fixa-las na máquina universal de ensaios. Inicialmente, alinhou-se a junta 

com os furos de suas extremidades com os pinos de fixação e os tabs. Após isto, aplicou-se 

torque nos parafusos afim de manter a junta travada em termos de rotações e translações na 

direção transversal ao carregamento a ser aplicado durante os testes. Estes parafusos foram 

torqueados com o auxílio de um torquímetro. Durante a aplicação do torque, os parafusos foram 

travados seguindo um procedimento em “X” de tal forma que a distribuição de tensões na dada 

região seja uniforme e mantenha a junta alinhada como mostra a Figura 3.40. Portanto, no 

primeiro parafuso, aplicou-se 10 lbf.ft, então, posteriormente, aplicou-se o mesmo torque no 

segundo parafuso diagonalmente oposto, formando assim um “X” ao apertar o terceiro e o 

quarto parafuso. Em seguida, foram aplicados mais 20 lbf.ft em cada um desses parafusos, 

seguindo o mesmo procedimento supracitado.  
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Figura 3.40 – Processo de preparação dos testes das juntas tipo SLJ: (a) Procedimento em “X” para 

aplicar torques nos parafusos e (b) utilização de torquímetro. 

  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Figura 3.41 evidencia mais detalhes do processo de preparação das juntas do tipo SLJ, 

mostrando a fixação da ferramenta utilizada na preparação em uma prensa, bem como a fixação 

da junta SLJ na ferramenta. Ademais, mostra-se a introdução dos pinos na região de fixação 

das juntas SLJ, bem como a fixação da junta nos furos da ferramenta. Por fim, destaca-se a 

aplicação de torque nos parafusos com auxílio de um torquímetro. 

 

Figura 3.41 – Processo de preparação das juntas do tipo SLJ: (a) fixação da ferramenta em uma prensa, 

(b) fixação da junta SLJ na ferramenta, (c) introdução dos pinos na região de fixação das juntas SLJ, (d) 

fixação da junta nos furos da ferramenta, e, (e) aplicação de torque nos parafusos com auxílio de 

torquímetro. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.2.1 Análise dos dados experimentais obtidos nos ensaios das juntas DCB  
 

Ambos os ensaios SLJ e DCB geram respostas que são representadas pelas curvas que 

relacionam Força e Deslocamento (P  ), que é obtida através do sistema de aquisição de dados 

de uma máquina universal de ensaios. Sendo assim, após a obtenção das curvas P   as 

respostas de ambos os ensaios inicialmente podem ser analisadas manualmente pelo operador 

a fim de eliminar possíveis ruídos, que não representam a física do ensaio. Seguidamente, estes 

resultados são cautelosamente analisados com a finalidade de quantificar parâmetros mecânicos 

associados à resistência das juntas em estudo. 

Para as juntas DCB, com as respostas das curvas P  , buscou-se utilizar o CBBM, 

Compliance-Based Beam Method (Moura, Campilho e Gonçalves, 2008), que consiste em 

determinar a Taxa de Liberação de Energia Crítica ao Modo I (GIC) em função de um 

comprimento de trinca equivalente. Para entender melhor o referido método, considera-se a 

Figura 3.42 que evidencia uma junta tipo DCB sendo ensaiada em Modo I (puro). 

 

Figura 3.42 – Esquema de uma junta DCB em Modo I puro. 

 
Fonte: Moura, Campilho e Gonçalves (2008). 

 

Onde: 

a0= pré-trinca da amostra. 

L= comprimento útil da amostra. 

h = espessura do aderente constituinte da amostra. 

B= largura da amostra. 

tA = espessura da colagem. 

P=flecha/carregamento aplicado na extremidade da amostra.  

 



74 

 

Empregando a Teoria da Elasticidade (Timoshenko e Goodier, 1951), e tomando como 

base os carregamentos atuantes na junta DCB como mostrado na Figura 3.42, a energia de 

deformação (U) associada à amostra DCB é dada 
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(3.1) 

 

onde se verifica uma multiplicação por 2, pois está se considerando a soma das contribuições 

em cada um dos aderentes, sendo que Mf  = Pa corresponde ao momento fletor aplicado em uma 

das trincas devido a carga P. Além disso, I = Bh3/12 corresponde ao momento de inércia da 

seção transversal de cada um dos aderentes constituintes da amostra; G13 é o módulo de 

cisalhamento transversal do laminado compósito constituinte dos aderentes; E1 é o módulo de 

elasticidade do laminado compósito constituinte dos aderentes na direção longitudinal às fibras. 

Ademais,  = 3P/2Bh(1-z2/c2) corresponde à tensão de cisalhamento aplicada na seção 

transversal de cada um dos aderentes constituintes da amostra, devido à carga P, atuando na 

metade da espessura (c) do aderente ao longo do eixo z. 

Com a aplicação do Teorema de Castigliano (Timoshenko e Goodier, 1951), calcula-se 

o campo de deslocamentos () na região de atuação da carga P, é descrito através de 
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Fazendo o uso da Direct Beam Theory (DBT) e Corrected Beam Theory (CBT), 

descritas como: 

 

Direct Beam Theory (DBT): 
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Corrected Beam Theory (CBT): 



75 

 

 

( )
G

P

B a
IC

=
+

3

2
0




. 

       

(3.4) 

Igualando o método DBT com CBT, tem-se que:  
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Substituindo a flecha (), a qual e definida como: 

  = CP .       (3.6) 
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A Eq. (3.7) torna-se função da flexibilidade (C), e substituindo a = a0 +   na Eq. (3.4), 

tem-se: 
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Organizando a Eq. (3.8) visando ter uma função deC f a1 3/ ( )= , obtém-se 
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(3.9) 

 

Através de uma regressão linear utilizando a Eq. (3.9), o fator de correção do 

comprimento da trinca () pode ser estimado, e sua representação gráfica é ilustrada conforme 

a Figura 3.43.   
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Figura 3.43 – Ilustração do processo de obtenção do parâmetro  (fator de correção do comprimento 

da trinca) via regressão linear com três pontos. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Existe outra forma de quantificar a correção (), utilizando a Relação de Hashemi, 

Kinloch e Williams (1990), a qual é expressa como 
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E1 é o módulo de elasticidade longitudinal do aderente na direção 1. 

E3 é o modulo de elasticidade transversal do aderente na direção 3. 

G13 é o modulo de cisalhamento medido no plano 1-3 do aderente. 

h é a espessura do aderente. 

 

Vale ressaltar que o valor da correção citada de Hashemi, Kinloch e Williams (1990) 

foi utilizado nas presentes análises. Dessa forma, ao se fazer uso da correção   pode-se 

calcular o módulo de elasticidade corrigido (Ef): 
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onde C0 é a flexibilidade inicial do aderente, que é obtida experimentalmente por meio da curva 

P   De fato, haverá vários valores de C, cujo valor a ser utilizado é o do trecho onde este 

torna-se aproximadamente constante m outras palavras, em função da curva P, obtêm-se 

valores de C dividindo-se os valores de  pelos respectivos valores de P.  

Com isso, considera-se que na região da ponta da trinca denominada Zona de Processo 

de Fraturamento, do Inglês Fracture Process Zone (FPZ), há microfissuras e plastificação 

evoluindo no decorrer do ensaio. A Figura 3.44 apresenta uma descrição de como esta zona 

ocorre em torno da ponta da trinca.  

 

Figura 3.44 – Representação dos conceitos de FPZ e Fratura Equivalente. 

 

Fonte: Moura, Campilho e Gonçalves (2008). 

 

Dentro deste conceito, a trinca equivalente (ae) é descrita como sendo a soma das 

parcelas de pré-trinca inicial, correção e FPZ, como segue: 

 

 
0ea a FPZ= +  + .       (3.12) 

 

Com base no conceito de trinca equivalente, sendo que este rege o mecanismo de 

evolução da falha da junta DCB, pode-se reescrever a Eq. (3.2) pelo conceito de flexibilidade 

(C), ou seja: 
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Esta equação pode ser reescrita na forma de uma equação do 3º grau, onde se considera 

ae no lugar de a: 

 3 0e ea a  + + = , 
      (3.14) 

 

onde os coeficientes ,  e  são constantes definidas como: 
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Aceitando-se apenas a solução real da equação acima, tem-se que ae pode ser obtida 

como: 
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. 

Para a obtenção de GIC, pode-se substituir a flexibilidade descrita na Equação (3.13) na 

Equação (3.16), conhecido como CCM, Compliance Calibration Method de Irwin-Kies, 

descrita por Kanninen e Popelar (1985), à qual determina GIC: 
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Aplicando-se a solução obtida de ae apresentada na Equação (3.15), finalmente tem-se 

a Taxa de Liberação de Energia Crítica ao Modo I pelo CBBM, o qual pode ser descrito como 

sendo: 
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3.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

A seguir são apresentados alguns resultados experimentais obtidos a partir dos ensaios 

realizados nas juntas DCB e SLJ.  

 

3.3.1 Resistências à tração e ao cisalhamento de juntas SLJ 
 

A abordagem adotada para a determinação dos valores de resistência à tração e ao 

cisalhamento de juntas SLJ (com defeito controlado) foi baseada nas respostas experimentais 

das curvas P  , de onde foram obtidos os valores de cargas máximas ou de ruptura (Pmáx) de 

cada corpo-de-prova ensaiado. Com base nas respostas experimentais dos ensaios e de suas 

propriedades geométricas na região de overlap, pôde-se obter os parâmetros necessários para o 

cálculo da resistência à tração (tn
0) e ao cisalhamento (ts

0), como evidenciado a seguir: 
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onde: 

Pmáx,med = valor médio de carga máxima (N); 

AST = área da seção transversal de um dos aderentes (mm²); 

AO = área de overlap (mm²). 
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Considerando que foram ensaiados 3 corpos-de-prova (CP) de juntas do tipo SLJ com 

defeito controlado na região da colagem (overlap), tem-se na Tabela 3.1, os valores de carga 

máxima de cada teste, bem como o valor médio (Pmáx), o desvio-padrão (Pmáx) encontrado e 

sua covariância (CV). 

 

Tabela 3.1 – Cargas máximas obtidas dos ensaios em juntas SLJ com a presença de defeitos controlados. 

Pmáx CP1 (N) Pmáx CP2 (N) Pmáx CP3 (N) Pmáx (N) Pmáx (N) CV () 

681,524 727,037 692,468 700,343 23,756 3,392 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Destaca-se que as juntas SLJ ensaiadas possuíam as seguintes dimensões: largura do 

aderente (B) = 25 mm; espessura do aderente (h) = 2,40 mm, e comprimento do Overlap (Lo) 

= 25 mm. Sendo assim, a área da secção transversal de um dos aderentes (AST) é dada por AST 

= Largura do Aderente (B) x Espessura do aderente (h) = 252,40 = 60 mm². Seguidamente, a 

área de overlap (Ao) é dada por AO = Largura do aderente (B)  Overlap (Lo) = 2525 = 625 

mm². Dessa forma, o valor de resistência à tração (tn
0) pode ser estimado como sendo:  

max_0 700,343
11,67

60

media

n

ST

P
t MPa

A
= =   

Vale ressaltar que resultado supracitado não é ideal, pois o correto seria realizar um 

ensaio de arrancamento (Pull-Off Test), o qual iria caracterizar a resistência à tração do adesivo 

no substrato de compósito.  

De maneira análoga, pôde-se obter o valor de resistência ao cisalhamento (ts
0) como 

mostrado abaixo: 

max_0 700,343
1,12

625

media

s

O

P
t MPa

A
= =  . 
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3.3.2 Taxa de liberação de energia crítica em Modo I 
 

Como fora comentado, para a obtenção das Taxa de Liberação de Energia Crítica ao 

Modo I (GIC), fez-se a aplicação do  CBBM. Inicialmente, para quantificar GIC, foi necessário 

realizar o ensaio nas juntas DCB afim de obter as curvas experimentais P  δ dos corpos-de-

prova como mostra a Figura 3.45.   

 
Figura 3.45 – Curvas experimentais (P  δ) do ensaio das juntas DCB: (a) CP1 e (b) CP2. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na Figura 3.46, verifica-se as superfícies dos corpos-de-prova pós-ensaio das juntas 

DCB. Nota-se a presença de delaminações no aderente, que é um laminado compósito, bem 

como a falha do tipo coesiva no adesivo. 
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Figura 3.46 – Corpos-de-prova pós-ensaio de junta DCB. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Com base nas curvas experimentais P  δ, obteve-se as curvas de GIC em função da 

trinca equivalente através do CBBM e, assim, pôde-se estimar o valor de GIC para as juntas 

DCB como mostra a Figura 3.47. 

 

  



83 

 

Figura 3.47 – Curvas de GIC em função da trinca equivalente via CBBM obtidas do ensaio experimental 

das juntas DCB: (a) CP1 e (b) CP2. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

A Tabela 3.2 apresenta o valor de GIC para cada amostra, bem como o valor médio 

(GIC), o desvio-padrão (GIC) e a covariância (CV). 

 

Tabela 3.2 – Resultados dos ensaios das juntas DCB: Valores de GIC, valor médio e desvio-padrão. 

GIC CP1 (N/mm) GIC CP2 (N/mm) GIC (N/mm) GIC (N/mm) CV () 

2,08256 2,554761 2,318661 0,333897 14,40 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Considerando que as delaminações são caracterizadas na curva carga × deslocamento 

por sucessivas quedas abruptas de força, tomou-se como pontos de controle, os picos de força 
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referentes às ocorrências de delaminações verificadas no laminado aderente durante os ensaios. 

Dessa forma, fez-se um ajuste de uma curva com base nestes pontos de controle para se obter 

uma “região de softening equivalente” do ensaio em juntas DCB. 

As curvas de ajuste escolhidas foram baseadas em função de potência com três 

coeficientes, sendo escritas da seguinte forma: y = axb + c. Portanto, y é o valor de P (força), e 

x é o valor de  (função P()).  

Empregando o procedimento descrito aos resultados experimentais obtidos, tem-se as 

curvas mostradas pela Figura 3.48, cujas funções de interpolação são dadas por: 

• P() = 3064-1,25 +73,25 N 

o Com R2 de 98,91%, para a curva ajustada com pontos experimentais 

“inferiores” do corpo-de-prova 1 para o intervalo  [8,392; 108,3] mm. 

• P() = 2359-1,046 + 67,75 N 

o Com R2 de 98,03%, para a curva ajustada com pontos experimentais 

“superiores” do corpo-de-prova 2 para o intervalo  [8,598; 109,1] mm. 

Aplicando o CBBM para cada uma das curvas ajustadas, foi possível calcular os valores 

de GIC, sendo que para a curva mais inferior (“Lower Bond”), obteve-se GIC igual a 2,6808 

N/mm, e para a curva mais superior (“Upper Bond”), obteve-se GIC de 2,8243 N/mm. Dessa 

forma, conclui-se que para a curva experimental inferior, tem-se uma perda de 22,31%, e para 

a curva experimental superior, uma perda de 9,54%, na Taxa de Liberação de Energia 

considerando o Modo I. Portanto, as delaminações observadas no laminado aderente durante os 

ensaios em juntas DCB geram perdas de eficiência na adesão, que chegam a ser consideráveis 

quando comparadas com a ausência delas (falhas adesiva e coesiva somente). Pois, como foi 

apresentado, obteve-se uma perda de 22,31% de GIC. 
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Figura 3.48 – Curvas P  : Ajuste dos pontos de controle com curvas do tipo potência. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.4 ANÁLISES VIA MODELOS COESIVOS 
 

Como comentado anteriormente, o emprego de modelos coesivos será fundamental para 

simular o comportamento das juntas coladas. Para a utilização dos mesmos num contexto de 

elementos finitos, é importante ter em mente 3 aspectos: (a) um critério de iniciação de dano; 

(b) uma lei de evolução de dano e, (c) a remoção do elemento finito, que atingiu um estado de 

dano completo, do processo de análise. 

 

3.4.1 Leis de amolecimento de modelos de zona coesiva  
 

No caso específico de utilização do software Abaqus, os manuais de procedimento do 

mesmo mencionam que os mecanismos de ativação do Modelo de Zona Coesiva, do Inglês 

Cohesive Zone Model (CZM), devem ser entendidos pelo usuário do programa. Dessa forma, 

pode-se compreender como são os mecanismos de transferência de esforços atuantes na região 

do CZM, sendo que os esforços internos solicitantes são obtidos com base no campo de 

deslocamentos e na rigidez do material. 

Ressalta-se que no modelo CZM, considera-se que a espessura do adesivo é muito fina, 

ou ainda próxima de zero, possibilitando assim descrever as relações de esforços atuantes em 

termos de leis tração-separação. Portanto, tem-se que as deformações atuantes na região do 

adesivo em função da razão entre os deslocamentos () e a espessura do adesivo (T0) é dada 

por: 



86 

 

 

0 0 0

n s t

T T T

  


  
 
  

= . 
      (3.20) 

 

Assim sendo, pode-se determinar as tensões atuantes através do produto entre a rigidez 

do material (K) e as respectivas deformações (): 

 t K=  .       (3.21) 

Para uma análise tridimensional, tem-se as componentes de tensão tn, ts e tt , que serão 

dadas por: 
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(3.22) 

 

Ou seja, ao invés de se ter apenas um valor de rigidez, tem-se uma matriz de rigidez 

definida pela Eq. (3.22) e sendo formada por termos de acoplamento (coupled), os quais estão 

localizados fora da diagonal principal. Vale lembrar que estes termos também podem ser 

dependentes de temperatura e variáveis de campo (gravidade, elétrico, magnético, etc.). Neste 

cenário, o usuário pode definir que estes termos de acoplamento sejam zero, caso o 

comportamento não acoplado (uncoupled) entre as componentes normais e de cisalhamento 

seja desejado. 

Considerando a influência de danificação dada pelo parâmetro de dano D, a qual está 

atrelado `as leis de amolecimento (softening), tem-se a seguinte equação: 

 t I D K= −( )  . 
      (3.23) 

Vale ressaltar que o parâmetro D evolui dentro de um dado intervalo fechado na forma 

percentual, sendo que 0% corresponde ao material sem danos, e 100% corresponde ao material 

totalmente danificado. Portanto, entre 0% e 100%, tem-se um material parcialmente danificado. 

Ou seja, D está contido dentro de um intervalo fechado variando dentro do intervalo entre zero 

e 1 (D ∊ {0, 1}). Inicialmente, ele tem o valor igual a zero. Porém, por meio de critérios pré-

estabelecidos, este valor irá aumentar monotonicamente até ser igual a 1.  
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Estudos sugerem que nem sempre é necessário que o valor máximo de D seja igual a 

1,0 (100%), podendo, então, variar de 0,85 a 0,90 (85% a 90%, respectivamente). Neste sentido, 

de acordo com Felipe (2019), materiais como o concreto sofrem processo de degradação por 

meio de crescimento e coalescência de microfissuras, o que acarreta em um colapso com valores 

de D menores que 1. 

Baseando-se na abordagem onde não há efeitos de acoplamento (Kns = Ksn = Knt = Ktn = 

Kst = Kts = 0), pode-se então expressar a Eq. (3.23) como sendo: 

 

 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 00

n n nnn
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(3.24) 

 

Já para o caso bidimensional, tem-se: 
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    (3.25) 

 

Lembrando que para um comportamento não acoplado, tem-se que os termos fora da 

diagonal principal são nulos (Kns=Ksn =0). Agora, considerando a presença de danificação, tem-

se:  

 

 0 01 0

0 1 0 0

n n nnn
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(3.26) 

 

De uma forma geral, para todos os casos acima citados, cada uma das componentes de 

tensão pode ser definida como sendo: 

 1 0n n n

n

n

( D )t , t
t

t , tensão normal compressiva

 − 
= 


, 

      (3.27) 



88 

 

 

 
1s s st ( D )t= − , 

      (3.28) 

 
1t t tt ( D )t= − , 

       (3.29) 

 

onde nt , st  e tt  são componentes de tensão normal, tensão de cisalhamento no plano e 

tensão de cisalhamento fora do plano do adesivo que contém a região do overlap, 

respectivamente. Caso estas componentes de tensões sejam elásticas, tem-se que t K= . 

Por fim, para as juntas analisadas, considera-se também que a camada de adesivo possui 

uma espessura muito fina, e que os termos da matriz de rigidez da diagonal principal podem ser 

expressos com boa aproximação igualando os mesmos às propriedades mecânicas do adesivo, 

módulo de elasticidade (E) e módulo de cisalhamento (G). Isto já foi empregado por Campilho 

et al. (2013) e, portanto, tem-se que: Knn = E, Kss =Ktt = G.  

 

3.4.2 Leis de dano baseadas em deslocamentos efetivos 
 

O comportamento de degradação em materiais frágeis pode ser formulado com base nos 

deslocamentos efetivos, nos quais supõe-se que se tenha constante: o modo misto, a temperatura 

e as variáveis de campo. Dessa forma, Camanho e Dávila (2002) definiram uma lei bilinear 

dada por: 

 ( )
( )

D
m

f

m m

m m

f

m

=
−

−

  

  

max

max

0

0
, 

       

(3.30) 

onde: 

0

m = deslocamento efetivo na iniciação do dano na região da adesão. 


m

f

c

eff

G

t
=

2
0

  que é o deslocamento efetivo gerador da falha, com t
eff

0
 sendo a tensão efetiva 

para a iniciação do dano na região da adesão. 


m

max
= valor máximo do deslocamento efetivo atingido durante o histórico de carregamentos na 

região da adesão. 
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Com base na formulação de Camanho e Dávila (2002) de deslocamentos efetivos, pode-

se decompor as parcelas do modo misto (em Modo I e Modo II) como evidenciado na Figura 

3.49. 

 

Figura 3.49 – Lei de amolecimento (softening) linear de modo misto: Decomposição em Modo I e Modo 

II. 

 

Fonte: Zhang et al. (2015). 

 

De forma análoga, tem-se a degradação exponencial como relatado em Dassault 

Systèmes (2014), que possui a seguinte descrição matemática para o caso de evolução do dano 

sob modo misto, temperatura e variáveis de campo constantes:  
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     (3.31) 

onde: 

      = Parâmetro adimensional de ajuste da curva exponencial.  

0

m =  deslocamento efetivo na iniciação do dano na região da adesão. 

f

m =  deslocamento efetivo que leva a falha total da adesão. 
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m

max
= valor máximo de deslocamento efetivo atingido durante o histórico de carregamentos na 

região da adesão. 

De acordo com Stuparu e Constantinescu (2012),  está relacionado com a taxa de 

evolução do dano, sendo que para valores iguais a zero, a função de dano D torna-se linear. 

Todavia, à medida que se tem valores maiores que zero, o dano aumenta mais rapidamente. 

Em sendo assim, cada uma das descrições das leis de amolecimentos da CZM descritos 

nas Eq. (3.30) e (3.31) são apresentados na Figura 3.50. 

 

Figura 3.50 – Leis de amolecimento (softening) de modelos coesivos que podem ser aplicados em CZM: 

(a) linear e (b) exponencial. 

 

 

Fonte: Adaptado de Ardalany, Fragiacomo e Moss (2016). 

 

Com base na Figura 3.50, verifica-se que os significados das áreas sombreadas sob a 

curva compreendidas antes e após o par 
n,s  tn,s são dados por: à esquerda, trata-se da energia 

mecânica total elástica absorvida pelo sistema durante a etapa de carregamento; já à direita, 

tem-se a energia total liberada durante a etapa de danificação, a qual é numericamente igual a 

Gn,s
c (GIC ou GIIC , respectivamente). Nota-se também que a rigidez (K) vai diminuindo em 

função da taxa de 1–D à medida que o material vai sendo degradado. Ou seja, a rigidez é 

penalizada através da multiplicação da mesma por esta taxa, o que pode ser escrito como K(1-

D). 

De uma forma geral, cada trecho das leis empregadas em CZM pode seguir as equações 

abaixo: 
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(3.32) 

 

Ainda assim, pode-se descrever o dano como uma combinação de deformações normais 

e de cisalhamento através da interface. Para isso, o deslocamento efetivo m deve ser escrito 

como proposto por Camanho e Dávila (2002): 

 

 2 2 2

m n s t   = + + . 
       

(3.33) 

 

Onde: 

n, s e t são os valores de deslocamentos normais, de cisalhamento dentro e fora do plano, 

respectivamente. 

Neste critério, verifica-se a presença do sinal *  que representa um estado de tensão 

ou de deformação sob compressão pura, ou seja, sem iniciação de dano. Este sinal é conhecido 

como Operador de Macaulay (Macaulay’s Brackets), sendo bastante utilizado para denotar 

valores positivos e negativos numa dada expressão. Como exemplo, uma função rampa pode 

ser expressa da seguinte forma: 

 0 0

0

, se x
x

x, se x


= 


. 

       

(3.34) 

 

3.4.3 Critério para a iniciação do dano 
 

A inicialização do dano é ativada por meio de um critério de Tensão Nominal 

Quadrático, do Inglês Quadratic Nominal Stress criterion (QUADS), que consiste no emprego 

de três componentes de tensões, sendo uma normal e duas tangenciais às faces da trinca. Para 

iniciar o dano, tal critério deve alcançar o valor igual a “1”. De acordo com a Eq. (3.35), tn é a 

componente normal à superfície da trinca, ts e tt são duas componentes de cisalhamento atuantes 

na superfície da trinca. Em contrapartida, tem-se tn
0, ts

0 e tt
0 que são os valores máximos 



92 

 

admissíveis conhecidos como valores nominais de tensão, podendo ser determinados 

experimentalmente. Dessa forma, o critério de ativação de dano é dado pela seguinte equação: 
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(3.35) 

 

Considerando uma abordagem bidimensional, tem-se que o critério pode ser reescrito 

na seguinte forma: 

 2 2

0 0

n s

n s

t t
f

t t

   
= +   

  
. 

       

(3.36) 

 

3.4.4 Evolução e propagação do dano baseado em energia 
 

A evolução do dano possui formulações baseadas em valores de energia, que são 

dissipados durante o processo de danificação do material. A esta energia dá-se o nome de 

energia de fraturamento. Como fora visto, a energia de fraturamento pode ser obtida através do 

cálculo da área sobre a curva das leis de separação discutidas (Figura 3.50), ou seja, das curvas 

t   . Dessa forma, dado um valor de energia de fraturamento (GIC e/ou GIIC) para o material, 

então, escolhe-se a lei de amolecimento (softening) linear ou exponencial disponíveis no 

Abaqus® para simular o fenômeno de propagação de uma trinca em uma junta colada.  

Sendo assim, nas análises realizadas, buscou-se utilizar a lei de amolecimento linear nos 

dois tipos de juntas estudadas (DCB e SLJ). Justifica-se esta escolha pelo fato dos resultados 

experimentais dos corpos de prova envolverem falhas frágeis, tanto nos casos em que ocorreram 

delaminação como na presença de defeitos oriundos da contaminação (defeitos controlados).  

Em paralelo, para simular a propagação da trinca, no caso de juntas do tipo SLJ, utilizou-

se a Lei de Potência (Power Law) desenvolvida por Wu e Reuter Jr (1965), que consiste em um 

comportamento ao modo misto. Em relação ao expoente  , associado à referida lei, este pôde 

ser ajustado em função do comportamento do adesivo. Este critério é governado pela interação 

de energias críticas, sendo uma componente normal (GIC) e duas componentes tangenciais de 

cisalhamento (GIIC e GIIIC), com energias atuantes (GI, GII e GIII), que são obtidas pela aplicação 

de algum critério de balanço de energia (por exemplo: via integral J). Portanto, para uma 

abordagem tridimensional, tem-se a seguinte equação:  
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Considerando uma abordagem bidimensional, tem-se: 
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(3.38) 

 

Ressalta-se que os valores numéricos comuns para o expoente  desta lei são 

compreendidos entre “0” e “1” (0 <   ), sendo que para as juntas do tipo DCB, buscou-se 

utilizar uma lei para Modo I puro, que considera somente uma das direções atuando durante a 

aplicação da força. 

Por fim, o usuário deve ativar a opção Scalar Stiffness Degradation (SDEG) no 

Abaqus®, pois em cada iteração de carregamento aplicado, o software fornece a evolução do 

dano na região colada simulada pelo modelo CZM.  

 

3.5 MODELOS COMPUTACIONAIS 
 

3.5.1 Elementos Finitos empregados na modelagem de juntas coladas 
 

Todos os modelos computacionais foram baseados em modelos bidimensionais de 

elementos finitos. Segundo Fish e Belytschko (2007), tais elementos são retangulares e 

possuem, em geral, formulação linear, ou seja, sua função de forma é linear e sua deformação 

é constante. Nesta Tese, foram considerados apenas dois tipos destes elementos, que estão 

presentes na biblioteca do Abaqus®: CPE4R (4-node bilinear plane strain quadrilateral, 

reduced integration with hourglass control) e COH2D4 (4-node two-dimensional cohesive 

element).  

O CPE4R é um elemento plano constituído por 4 nós bilineares, que configura um 

quadrilátero sob estado plano de deformações, conforme descrito em Dassault Systèmes (2014). 

A Figura 3.51 apresenta detalhes deste elemento, o qual contém integração reduzida seletiva, 
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ou seja, a matriz de rigidez ao cisalhamento pode ter uma integração numérica de ordem inferior 

a depender do caso em análise. 

Já para a região do adesivo, esta é modelada utilizando o elemento coesivo COH2D4, o 

qual é formado também por 4 nós. Este elemento possui 2 graus de liberdade por nó, e também 

é regido por uma das leis coesivas dada pelo Modelo de Zona Coesiva (Cohesive Zone Model - 

CZM), sendo que o usuário pode definir tal modelo junto à região de colagem. 

 

Figura 3.51 – Elemento finito CPE4R empregado na região dos aderentes. 

 
Fonte: Dassault Systèmes (2014). 

 

A seguir será apresentada de forma detalhada a descrição da modelagem computacional 

das juntas DCB e SLJ. 

 

3.5.2 Descrição da modelagem computacional de juntas DCB 
 

De acordo com a Figura 3.52, na região do topo do aderente superior da junta DCB, 

considerou-se o ponto de aplicação de carga, sendo que a restrição ao deslocamento é imposta 

na direção do eixo perpendicular ao carregamento (eixo x – ux = 0 mm; eixo y - uy =  mm). 

Nota-se, assim, que foram desconsiderados os blocos metálicos onde são aplicados os 

carregamentos durante os ensaios experimentais. Na região da base do aderente inferior, 

especificamente, na mesma linha de carregamento, aplicou-se as condições de contorno de 

restrição ao deslocamento nas direções do eixo x (ux = 0 mm) e na direção do eixo y (uy = 0 

mm). 

 

Figura 3.52 – Esquema das hipóteses envolvendo juntas coladas DCB de laminado compósito na região 

da colagem e as condições de contorno. 
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Fonte: Campilho et al. (2011). 

Onde: 

a0 = pré-trinca inicial (45 mm). 

L = comprimento efetivo da junta DCB (280 mm). 

h = espessura dos aderentes (2,40 mm). 

tA = espessura do adesivo (0,20 mm). 

 

Hipóteses similares são feitas para o modelo numérico que considera a presença de 

delaminações observadas nos ensaios experimentais de juntas DCB. A diferença é que se define 

uma região coesiva entre a primeira lâmina, que está em contato com o adesivo, e o restante do 

aderente, a qual possui as propriedades coesivas do laminado compósito. Nesta região, buscou-

se aplicar duas condições quanto às propriedades mecânicas. A primeira consiste em manter as 

propriedades mecânicas intactas tanto do aderente como do adesivo. E, a segunda consiste em 

mudar as propriedades GIC da região coesiva, tanto do adesivo como a compreendida entre o 

adesivo e o restante do aderente pelo valor experimental obtido via CBBM das juntas DCB 

ensaiadas. A Figura 3.53 apresenta as dimensões adotadas no modelo computacional. 

Figura 3.53 – Esquema das hipóteses envolvendo delaminação nas juntas coladas DCB de laminado 

compósito. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Adicionalmente, em relação ao caso contendo contaminação na região da colagem 

oriundas do processo de aplicação de desmoldante, buscou-se definir um modelo que contempla 

uma região de interface do adesivo formada por variáveis mecânicas do adesivo (coesivo) 

delimitadas na parte superior e inferior por regiões suficiente finas, que possuem apenas 

propriedades mecânicas elásticas do adesivo. Por último, define-se uma região suficiente fina 

com propriedades mecânicas coesivas (GIC e GIIC) obtidas com desmoldante. A Figura 3.54 

apresenta esta configuração abordada. 

Figura 3.54 – Esquema das hipóteses envolvendo defeitos na região da colagem em juntas coladas DCB 

de laminado compósito. 

          

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Visando auxiliar futuros leitores do presente manuscrito, demonstra-se a seguir partes 

do procedimento de modelagem passo-a-passo das juntas DCB e SLJ. Portanto, um primeiro 

passo consiste em informar ao software dados dos materiais dos aderentes, que podem ser 

considerados como um material ortotrópico. Isto é mostrado pela Figura 3.55, que apresenta a 

interface gráfica para informar, por exemplo, as propriedades elásticas do CFRP. 
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Figura 3.55 – Interface gráfica para informar as propriedades mecânicas dos aderentes. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Já a Figura 3.56 mostra como informar as propriedades referentes ao adesivo. 

 

Figura 3.56 – Interface gráfica para informar as propriedades mecânicas do adesivo das juntas DCB – 

parte I. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Destaca-se que para as juntas DCB, tem-se que a falha é caracterizada pelo Modo I. 

Dessa forma, como mostra a Figura 3.57, deve-se informar dados como GIC (Energia de 

Fraturamento), bem como as tensões nominais associadas ao critério de iniciação de dano no 

adesivo. 

 

Figura 3.57 – Interface gráfica para informar dados referentes ao modo de falha das juntas DCB – parte 

II. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

No caso das juntas SLJ, pelo fato de se ter um Modo Misto de carregamento (Modo I + 

Modo II), deve-se informar ao software os valores de GIC e GIIC, além de se definir uma função 

de degradação como mostra a Figura 3.58. Para o estudo realizado, empregou-se uma função 

de degradação do tipo Power Law. 
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Figura 3.58 – Interface gráfica para informar parâmetros de degradação mecânica do adesivo na junta 

SLJ. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para ambas as juntas, preferiu-se construir o modelo inteiro no módulo Part, visando 

facilitar a conexão entre as partes (adesivo e aderentes) e, assim, evitando utilizar o algoritmo 

de contato, que emprega Master Surface e Slave Surface. Esta estratégia também facilita a 

questão do refinamento de malha. A Figura 3.59 mostra cada uma das juntas DCB e SLJ 

construídas no módulo Part.  

 

Figura 3.59 – Modelos bidimensionais inteiros de juntas DCB (em cima) e SLJ (em baixo) construídos 

no módulo Part. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Os modelos bidimensionais supracitados foram subdivididos em seções do tipo adesivo 

e aderente, onde atribui-se as respectivas propriedades mecânicas previamente informadas ao 
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software. Destaca-se que apesar dos modelos serem bidimensionais, tem-se a definição de um 

valor de largura igual a 25 mm (na direção do eixo z), que corresponde à largura de todos os 

corpos de prova DCB e SLJ. 

Outra informação muito importante está associada à definição da orientação das fibras 

do CFRP (aderente), que por se tratar de um material ortotrópico, deve-se respeitar as seguintes 

condições: 

• Direção das fibras em relação ao sistema de coordenadas global. 

• Ângulo de rotação dado em torno do eixo y. 

• Direção do empilhamento (Stacking Direction), ou seja, orientação das fibras em 

cada camada do laminado. 

Deve-se ressaltar que os aderentes utilizados são laminados compósitos com orientação 

das fibras em uma única direção (0° ao longo do eixo x). Dessa forma, como demonstra a Figura 

3.60, tem-se que a definição da orientação das fibras nas juntas DCB e SLJ é facilitada.  

 

Figura 3.60 – Determinação da orientação das propriedades ortotrópicas do material compósito ao longo 

do modelo numérico 2D: Eixo 1 – paralelo ao eixo x; Eixo 2 – paralelo ao eixo y para as juntas DCB 

(em cima) e SLJ (embaixo). 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em seguida, no módulo Assembly, atribui-se que as partes constituintes da junta estão 

vinculadas a uma malha de elementos finitos. 
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Para obter resultados de deslocamentos (ux, uy) e forças de reação (Fx, Fy), definiu-se 

em History Output Request determinados entes para serem monitorados durante as análises. 

Tais entes são segmentos que constituem as partes dos aderentes onde se deseja determinar 

valores de deslocamentos e de forças de reação. As Figuras 3.61 e 3.62 apresentam tais entes 

monitorados.  

 

Figura 3.61 – Definição dos entes de monitoramento de deslocamentos e esforços de reação em modelos 

de junta DCB. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Figura 3.62 – Definição dos entes de monitoramento de deslocamentos e esforços de reação em modelos 

de junta SLJ. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Como é sabido, o processo de análise é não-linear e, portanto, realizado em incrementos. 

Dessa forma, no módulo Step, definiu-se um incremento inicial de 0,001, sendo o valor mínimo 

de 1,0x10-15 e o valor máximo de 0,001. Além disso, especificou-se que 10000000 seria o 

número máximo de incrementos. A Figura 3.63 apresenta a interface gráfica, evidenciando a 

ativação de efeitos de não-linearidade geométrica por meio do status “ON” para “Nlgeom”. 

Figura 3.63 – Interface gráfica para informar incrementos máximos, mínimos e inicial. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em Field Output Request, busca-se ativar os campos das variáveis de interesse a serem 

obtidos durante as análises como demonstra a Figura 3.64, ou seja, tem-se a resposta da 

distribuição espacial da variável desejada, por exemplo: uma dada componente de tensão. 

Figura 3.64 – Interface gráfica para seleção dos campos das variáveis de interesse. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em History Output Request, busca-se ativar os históricos das variáveis de interesse a 

serem obtidos durante as análises como demonstra a Figura 3.65, ou seja, tem-se a resposta em 

termos de incrementos da variável desejada, por exemplo: uma dada componente de 

deslocamento e/ou de força ao longo do incremento de tempo da análise. 

 

Figura 3.65 – Interface gráfica para seleção dos históricos das variáveis de interesse 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em Mesh Controls, para a geração da malha na região dos aderentes, escolhe-se a função 

de forma do elemento como Quadrática (Quad), bem como a técnica de geração de malha como 

estruturada (Structured). Quanto ao algoritmo, seleciona-se Minimize the mesh transition. A 

Figura 3.66 mostra a interface do Abaqus®. 
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Figura 3.66 – Interface gráfica para a geração da malha dos aderentes. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Já para a região do adesivo, escolhe-se a função de forma do elemento também como 

Quadrática (Quad), porém a técnica (Technique) de geração de malha como de varredura 

(Sweep). Em sendo assim, seleciona-se a região do modelo inicialmente criado, e seleciona-se 

a opção Redefine Sweep Path, como apresentado na Figura 3.67. 

 

Figura 3.67 – Interface gráfica para a geração da malha do adesivo. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Detalhes de como atribuir a função Sweep na região da adesão das juntas coladas são 

evidenciados na Figura 3.68 para os modelos de juntas DCB e SLJ. 
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Figura 3.68 – Seleção da direção a ser realizada a varredura (Sweep Path) em juntas DCB (lado 

esquerdo) e SLJ (lado direito).  

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ainda em relação aos elementos, tem-se em element controls a definição do tipo de 

elemento a ser aplicado nos aderentes de CFRP. Além disso, a Figura 3.69 mostra que foi 

acionado o estado plano de deformações para as análises em questão. 

 

Figura 3.69 – Interface gráfica para a seleção do tipo de elemento e do estado plano de deformações aos 

elementos dos aderentes. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor: 

 

Seguidamente, a Figura 3.70 demonstra a interface gráfica para o elemento finito na 

região do adesivo. Em Element Controls, informa-se, por exemplo, a viscosidade específica do 

elemento coesivo escolhido (COH2D4) igual a 1,0x10-5. Adicionalmente, ativa-se a opção para 
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apagar os elementos coesivos que atingem a degradação máxima de 1,0. Esta opção 

obrigatoriamente deve estar ativada a fim de que não sejam contabilizadas rigidezes espúrias 

(dos elementos danificados) no processo de simulação da degradação das juntas coladas.  

 

Figura 3.70 – Interface gráfica para a seleção do elemento coesivo e suas respectivas atribuições para 

simulação do adesivo. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Finalmente, no pós-processamento dos resultados, utilizou-se a função combine (X, Y, 

...), que permite combinar, por exemplo, resultados de deslocamentos e forças.  

A seguir tem-se a apresentação em detalhes das malhas utilizadas nos diversos modelos 

de juntas DCB investigadas. 

• Juntas DCB  

Ao todo foram gerados 25218 nós e 23575 elementos, dos quais 22400 do tipo CPE4R 

e 1175 do tipo COH2D4. A Figura 3.71 apresenta um detalhe de refinamento deste modelo. 
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Figura 3.71 – Detalhes no refinamento da malha de Elementos Finitos em modelos numéricos de juntas 

DCB no entorno da ponta da pré-trinca. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

• Juntas DCB com delaminação 

Ao todo foram gerados 39228 nós e 37040 elementos, dos quais 31739 do tipo CPE4R 

e 5301 do tipo COH2D4. A Figura 3.72 apresenta um detalhe de refinamento deste modelo.  

 

Figura 3.72 – Detalhes no refinamento da malha de Elementos Finitos em modelos numéricos de juntas 

DCB no entorno da ponta da pré-trinca considerando delaminação. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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• Juntas DCB com contaminação 

Ao todo foram gerados 210872 nós e 201000 elementos, dos quais 172800 do tipo 

CPE4R e 28200 do tipo COH2D4. A Figura 3.73 apresenta um detalhe de refinamento deste 

modelo. 

 

Figura 3.73 – Detalhes no refinamento da malha de Elementos Finitos em modelos numéricos de juntas 

DCB no entorno da ponta da pré-trinca considerando existência de defeito oriundo da camada de 

desmoldante (defeito controlado). 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

3.5.3 Descrição da modelagem computacional de juntas SLJ 
 

A modelagem de um ensaio em juntas SLJ sob condições estáticas pode ser descrita por 

meio da Figura 3.74, que apresenta suas restrições quanto às condições de contorno e 

carregamentos. Vale ressaltar que nos modelos computacionais, a região das amarras utilizadas 

nos ensaios experimentais não foi considerada nas análises. Ou seja, a extensão de 25 mm foi 

omitida na modelagem, o que totaliza um comprimento efetivo de cada aderente de 95 mm. 
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Figura 3.74 – Esquema das hipóteses envolvendo uma junta SLJ sendo ensaiada, contendo suas 

restrições quanto a condições de contorno e carregamento. 

 
Fonte: Adaptado de Campilho et al. (2013). 

 

Onde: 

L0 = sobreposição (overlap) (25 mm). 

h = espessura dos aderentes (2,40 mm). 

tA = espessura do adesivo (0,20 mm). 

LT = comprimento entre as extremidades da junta (165 mm). 

 

Com base na Figura 3.74, na região da extremidade esquerda, especificamente na lateral 

vertical do aderente inferior da junta SLJ, considerou-se o ponto de aplicação das garras, sendo 

que a restrição ao deslocamento é aplicada na direção do eixo paralelo ao carregamento (eixo 

x – ux = 0 mm). Na região do topo e da base localizada na extremidade direita do aderente 

superior da junta SLJ, especificamente, na mesma linha de carregamento, aplicou-se as 

condições de contorno de restrição ao deslocamento na direção do eixo y (uy = 0 mm). Já na 

direção do eixo x, aplicou-se um deslocamento prescrito (ux =  mm) diferente de zero coerente 

com as respostas experimentais.  

Com base em Machado et al. (2018), foram construídos os modelos que consideram a 

presença de delaminação, bem como os defeitos controlados. No caso dos modelos com 

delaminações, define-se uma região coesiva entre a primeira lâmina, que está em contato com 

o adesivo e o restante do aderente, a qual possui as propriedades coesivas a depender do que se 

pretende modelar. Portanto, nesta região, buscou-se aplicar duas condições quanto às 

propriedades mecânicas. A primeira consiste em manter as propriedades mecânicas intactas 

tanto do aderente como do adesivo. Já a segunda visa mudar as propriedades GIIC da região 

coesiva tanto do adesivo como a compreendida entre o adesivo e o restante do aderente pelo 

valor experimental obtido via CBBM das juntas ensaiadas. A Figura 3.75 mostra as localizações 

de cada uma dessas regiões coesivas. 
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Figura 3.75 – Esquema das hipóteses de juntas coladas SLJ de laminado compósito considerando 

delaminações. 

 
Fonte: Adaptado de Machado et al. (2018). 

 

No caso das amostras com defeito controlado (com contaminação), o modelo 

computacional possui uma região de interface do adesivo formada por variáveis mecânicas do 

adesivo (modelo coesivo) delimitada na parte superior e inferior por regiões suficientemente 

finas, que possuem apenas propriedades mecânicas elásticas do adesivo. Neste caso, define-se 

uma região suficiente fina, como nos modelos anteriores, com propriedades mecânicas coesivas 

(GIC e GIIC) obtidas dos ensaios em amostras com defeito (com contaminação) e/ou estimando-

se numericamente via calibração. A Figura 3.76 apresenta o modelo considerando defeitos na 

região da colagem.  

 

Figura 3.76 – Esquema de juntas coladas SLJ de laminado compósito considerando defeitos controlados 

na região da colagem. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A seguir tem-se a apresentação em detalhes das malhas utilizadas nos diversos modelos 

de juntas SLJ investigadas. 
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• Juntas SLJ 

Ao todo foram gerados 12376 nós e 11525 elementos, dos quais 11400 do tipo CPE4R 

e 125 do tipo COH2D4. A Figura 3.77 apresenta um detalhe de refinamento deste modelo 

refinado. 

 

Figura 3.77 – Detalhes no refinamento da malha de Elementos Finitos em modelos numéricos de juntas 

SLJ no entorno do overlap. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

• Juntas SLJ com delaminação 

Foram gerados 18360 nós e 17252 elementos, sendo que destes 15886 são do tipo 

CPE4R e 1366 são do tipo COH2D4. A Figura 3.78 apresenta um detalhe de refinamento deste 

modelo de junta. 
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Figura 3.78 – Detalhes no refinamento da malha de Elementos Finitos em modelos numéricos de juntas 

SLJ no entorno do overlap considerando delaminação. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

• Juntas SLJ com defeito 

Foram gerados 26242 nós e 25046 elementos, sendo que destes 23660 são do tipo 

CPE4R e 1386 são do tipo COH2D4. A Figura 3.79 apresenta um detalhe de refinamento deste 

modelo. 

 

Figura 3.79 – Detalhes no refinamento da malha de Elementos Finitos em modelos numéricos de juntas 

SLJ no entorno do overlap considerando existência de defeito oriundo da camada de desmoldante. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.6 ANÁLISE DETERMINÍSTICA 
 

Com base nos modelos descritos, pôde-se obter previsões numéricas determinísticas que 

são comparadas com as respostas experimentais. Tal análise, será detalhada no Capítulo 4, 

evidenciando as vantagens e desvantagens da abordagem adotada. 

 

3.7 ANÁLISE NÃO-DETERMINÍSTICA 
 

O Capítulo 5 apresentará as análises não determinísticas. Como anteriormente 

apresentado, a utilização do CZM será regida por uma lei coesiva a qual tem um papel 

fundamental para simular a degradação da região da colagem. Dessa forma, o elemento coesivo 

terá como entrada as variáveis de incertezas baseando-se em DoE e Kriging. A função de 

variáveis de incertezas será oriunda de respostas de diversos ensaios de interesse utilizados para 

a fabricação das juntas coladas investigadas. Destaca-se que cada variável aleatória será 

quantificada por meio de Funções de Distribuição de Probabilidade. 

Ademais, as propriedades mecânicas e geométricas das juntas serão tratadas como 

grandezas estatísticas. Por exemplo, as propriedades mecânicas do adesivo utilizado (Denatite 

Nagase-ChemteX® XNR6852E-3) e as propriedades coesivas do laminado constituinte dos 

aderentes de prepreg carbono/epóxi (SEAL® Texipreg HS 160 RM) serão obtidas, 

principalmente, do trabalho desenvolvido por Araújo (2016). 
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4 SIMULAÇÃO DE JUNTAS COLADAS VIA MODELOS 

DETERMINÍSTICOS COM ABORDAGEM COESIVA 

 

Para a simulação das juntas coladas investigadas experimentalmente via modelos 

determinísticos com abordagem coesiva, foram empregadas as variáveis de materiais 

evidenciadas na Tabela 4.1, que estão relacionadas com propriedades mecânicas dos mesmos.  

 

Tabela 4.1 – Propriedades mecânicas dos materiais: Variáveis empregadas nas simulações 

computacionais. 

 

 

Propriedades Mecânicas 

 

Carbono/Epóxi  

Prepreg (SEAL® 

Texipreg HS 160 RM) 

(Aderentes) 

Denatite 

Nagase-

ChemteX® 

XNR6852E-3 

 (Adesivo) 

 

 

Referência 

Ex (GPa) 109,0 - Campilho et al. (2011) 

Ey (GPa) 8,819 - Campilho et al. (2011) 

Ez (GPa) 8,819 - Campilho et al. (2011) 

xy (-) 0,342 - Campilho et al. (2011) 

xz (-) 0,342 - Campilho et al. (2011) 

yz (-) 0,380 - Campilho et al. (2011) 

Gxy (GPa) 4,315 - Campilho et al. (2011) 

Gxz (GPa) 4,315 - Campilho et al. (2011) 

Gyz (GPa) 3,200 - Campilho et al. (2011) 

Módulo de elasticidade, E (GPa) - 1,800 Nunes (2018)b 

Módulo de cisalhamento, G (GPa) - 0,665 Nunes (2018)b 

Resistencia à tração, tn
0(MPa) 40a 48,50b Araújo (2016)a, Nunes (2018)b 

Resistencia ao cisalhamento, ts
0

 (MPa) 35a 44,90b Araújo (2016)a, Nunes (2018)b 

Coeficiente de Poisson,  (-) - 0,35 Nunes (2018)b 

Taxa de lib. de energia Critica Modo I, GIC (N/mm) 0,59a 9,2b Araújo (2016)a, Nunes (2018)b 

Taxa de lib. de energia Critica Modo II, GIIC (N/mm) 1,17 51 Araújo (2016)a, Nunes (2018)b 

 

Vale ressaltar que nas regiões em que não existe a presença de delaminação dos 

aderentes de carbono/epóxi prepreg (SEAL® Texipreg HS 160 RM), considerou-se o valor 

determinístico de Ex = 109 GPa, Ey = Ez = 8,819 GPa, Gxy = Gxz = 4,315 GPa e Gyz = 3,2 GPa, 

que são provenientes de Campilho et al. (2011). Da mesma forma para GIC e GIIC, manteve-se 

valores determinístico em todas as análises, fazendo-se uso de seus valores médios. Para os 

modelos numéricos que visam simular delaminações, considerou-se as propriedades coesivas 

do compósito, ou seja, GIC = 0,59 N/mm e GIIC = 1,17 N/mm conforme mostrado na Tabela 4.1. 

Para variáveis de materiais medidas experimentalmente para as juntas DCB com a 

presença de delaminações, como por exemplo GIC, chegou-se a valores de 2,318 N/mm, 

empregando o CBBM. Em relação as juntas SLJ com a presença de defeitos controlados 

(contaminação), também empregando o CBBM, obteve-se GIC = 0,489 N/mm e GIIC = 2,00 

N/mm. E, após realizar um procedimento de calibração do modelo em elementos finitos, 
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chegou-se a tn
0
 = 11,67 MPa e ts

0 = 1,12 MPa. A Tabela 4.2 evidencia essas variáveis, que 

também foram utilizadas nos modelos computacionais. 

 

Tabela 4.2 – Propriedades mecânicas obtidas experimentalmente das juntas adesivamente coladas. 

 
 

Propriedades Mecânicas 

 

Sem Defeitos 

(não contaminada) 

Com Defeitos 

(contaminada) 

                  Resistencia a tração, tn
0

 (MPa) -                     11,67 

                  Resistencia ao cisalhamento, ts
0

 (MPa) -                     1,12 
Taxa de liberação de energia Critica Modo I, GIC (N/mm) 2,318                     0,489 

Taxa de liberação de energia Critica Modo II, GIIC (N/mm) 18,544**                     2,00* 

* Obtido por meio de calibração numérica via Elementos Finitos, ** Baseado em Araújo (2016). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Para os estudos realizados, buscou-se obter erros relativos entre as cargas máximas Pmáx  

provenientes dos resultados numéricos e experimentais através da equação abaixo: 

 

100
max,exp max,num

max,exp

P P
Erro Relativo x %

P

−
= . 

       

(4.1) 

 

4.1 RESULTADOS DA MODELAGEM DETERMINÍSTICA DE JUNTAS 

DCB 
 

A Figura 4.1 mostra resultados numéricos e resultados experimentais do ensaio DCB 

sem defeito (sem contaminação). Ressalta-se que há resultados numéricos para as juntas DCB 

com e sem delaminação, uma vez que se justifica a abordagem com delaminação já que as 

respostas experimentais apresentaram esse tipo de falha combinado com falha coesiva do 

adesivo. Isto ocorreu, pois fez-se aplicação apenas de valores de GIC superestimados, 

empregando dados somente de ensaios do adesivo.  

Com relação às demais análises numéricas, verifica-se que os valores estimados em 

geral ficaram superior ou próximo de cerca de 10% dos obtidos nos ensaios experimentais. 

Além disso, nota-se que o modelo sem delaminação atinge pico de carga máxima para um valor 

de deslocamento menor.  
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Figura 4.1 – Resultados numéricos e experimentais do ensaio DCB sem defeito (sem contaminação). 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 4.3 apresenta o erro relativo entre as cargas máximas experimentais e 

numéricas do ensaio DCB sem contaminação considerando os valores da Figura 4.1. 

 

Tabela 4.3 – Erro relativo entre as cargas máximas experimentais e numéricas do ensaio DCB sem 

contaminação. 

 

Erro Relativo (%) Pmáx, num 1 Pmáx, num 2 Pmáx, num 3 

Pmáx, exp 2 77,04 8,54 1,95 

Pmáx, exp 2 63,43 15,57 9,49 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Figura 4.2 apresenta resultados numéricos e experimentais do ensaio DCB com 

contaminação. Conforme descrito no Capítulo 3, foram empregadas duas abordagens 

envolvendo tanto regiões de interface do adesivo possuindo valores de variáveis de materiais 

do adesivo em um modelo coesivo, bem como sem estas regiões. Ressalta-se que durante os 

ensaios experimentais foram observadas somente falhas adesivas devido à contaminação na 

região de colagem. Isto, de fato, prejudicou uma melhor previsão numérica, tanto no emprego 

de modelos computacionais com regiões de interface com contaminação, como no emprego de 

modelos sem regiões de interface contaminada. 

 

  



117 

 

Figura 4.2 – Resultados numéricos e experimentais do ensaio DCB com contaminação. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Com base na Figura 4.2, fica evidente que as falhas obtidas para a aplicação de 

contaminação via desmoldante resultaram em falhas adesivas. A Figura 4.3 apresenta a 

superfície dos aderentes pós-ensaio da junta DCB. 

 

Figura 4.3 – Superfícies de falha dos corpos-de-prova de juntas DCB com contaminação pós ensaio: 

falhas adesivas. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 4.4 apresenta o erro relativo entre as cargas máximas experimentais e 

numéricas do ensaio DCB com contaminação, considerando os resultados da Figura 4.2. Como 

já era esperado, tem-se valores de erros elevados, uma vez que a resposta experimental foi 

governada pela falha adesiva e, portanto, não sendo capturada pelos modelos propostos. 
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Tabela 4.4 – Erro relativo entre as cargas máximas experimentais e numéricas do ensaio DCB com 

contaminação. 

 

Erro Relativo (%) Pmáx, num 1 Pmáx_ num 2 

Pmáx, exp 1 86,18 84,20 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2 RESULTADOS DA MODELAGEM DETERMINÍSTICA DE JUNTAS 

SLJ 
 

A Figura 4.4 evidencia os resultados numéricos e experimentais de juntas SLJ sem 

contaminação. Verifica-se que as respostas numéricas sem delaminação seguiram a mesma 

tendência das respostas numéricas com delaminação quanto à rigidez. A resposta numérica do 

modelo computacional com delaminação apresentou menor carga máxima quando comparada 

aos resultados numéricos sem delaminação, bem como em relação aos resultados 

experimentais. Uma justificativa para tal previsão tão conservadora, deve-se ao valor de 

espessura adotado para a região coesiva de delaminação.  

Destaca-se que a espessura desta região é mais fina nos corpos de prova ensaiados, mas 

no modelo empregou-se um valor de 0,15 mm, conforme discutido no Capítulo 3. Por outro 

lado, os modelos computacionais sem delaminação apresentaram previsões superiores ou 

próximas ao valor de carga máxima experimental. Isto, então, é um indicativo de que as 

delaminações presentes nos ensaios SLJ não possuem grande influência no valor de carga 

máxima. Tal aspecto tem um certo sentido físico, uma vez que as delaminações reduzem 

drasticamente a resistência da junta na sua direção transversal, e não em sua direção 

longitudinal. 
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Figura 4.4 – Resultados numéricos e experimentais de juntas SLJ sem contaminação. 

 
 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 4.5 apresenta o erro relativo entre as cargas máximas experimentais e 

numéricas do ensaio SLJ sem contaminação considerando os valores da Figura 4.4. Verifica-se 

que o menor erro foi de 0,81% entre o Modelo Numérico 3 e o Experimental 2. No entanto, 

também é possível obter um erro de quase 24% quando se compara o Modelo Numérico com 

delaminação 1 e o Experimental 2. Portanto, isto já aponta algumas limitações associadas aos 

modelos determinísticos para simular juntas coladas. 

 

Tabela 4.5 – Erro relativo entre as cargas máximas experimentais e numéricas do ensaio SLJ sem 

contaminação. 

. 

Erro Relativo (%) Pmáx, num 1 Pmáx, num 2 Pmáx, num 3 Pmáx, num_del 1 Pmáx, num_del 2 Pmáx, num_del 3 

Pmáx, exp 1 19,83 10,7 13,52 13,01 9,07 10,26 

Pmáx, exp 2 4,71 3,27 0,81 23,98 20,55 21,58 

Pmáx, exp 3 7,27 0,91 1,62 22,13 18,61 19,67 

Pmáx, exp 4 19,82 10,69 13,51 13,01 9,08 10,27 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Figura 4.5 mostra as superfícies de falha dos corpos-de-prova após ensaios 

experimentais de juntas SLJ sem contaminação. 
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Figura 4.5 – Superfície de falha dos corpos-de-prova pós-ensaio de juntas SLJ sem contaminação. 

Detalhe para às falhas combinadas: delaminação dos aderentes de CFRP e falhas coesivas no adesivo 

(a) e (b). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como descrito no Capítulo 3, foram desenvolvidos modelos computacionais contendo 

ou não interfaces contaminadas. Em termos de rigidez, verifica-se que, de uma maneira geral, 

os modelos possuem uma previsão muito próxima do resultado experimental, sendo que o 

modelo sem interface contaminada é ligeiramente mais rígido. Em relação à previsão de carga 

máxima, o modelo com e sem contaminação também apresentam uma previsão muito próxima 

dos valores experimentais. Porém, no caso do modelo sem contaminação, verifica-se que o 
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mesmo atinge um pico maior de carga para um nível de deslocamento um pouco menor. Isto já 

era esperado, pois o referido modelo apresentou uma rigidez também uma pouco maior. 

Seguidamente tem-se os resultados numéricos e experimentais de juntas SLJ contendo 

influência da contaminação, apresentados na Figura 4.6. 

 
Figura 4.6 – Resultados numéricos experimentais de juntas SLJ com contaminação. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 4.6 apresenta o erro relativo entre as cargas máximas experimentais e 

numéricas do ensaio SLJ com contaminação considerando os valores da Figura 4.6. Verifica-

se que o menor erro foi de 1,06% entre o Modelo Numérico 2 e o Experimento 2. Além disso, 

é possível notar que o maior erro foi de 5,54% quando se compara o Modelo Numérico 1 e o 

Experimento 2.  

 

 

Tabela 4.6 – Erro relativo entre as cargas máximas experimentais e numéricas do ensaio SLJ com 

contaminação. 

 

Erro Relativo (%) Pmáx, num 1 Pmáx, num 2 

Pmáx, exp 1 4,42 5,54 

Pmáx, exp 2 2,11 1,06 

Pmáx, exp 3 2,77 3,87 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 4.7 – Superfície de falha dos corpos-de-prova pós-ensaio de juntas SLJ com contaminação: 

Detalhe para falhas adesivas. 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Vale ressaltar que os modelos computacionais continham diversas simplificações. 

Portanto, tem-se que as incertezas epistêmicas não contabilizadas nos modelos determinísticos 

influenciaram nas previsões numéricas dadas pelas curvas Força  deslocamento, 

principalmente, no que se refere a valores de carga máxima. 

Caso similar deve-se às propriedades de materiais utilizadas nos modelos, com destaque 

para a resistência ao fraturamento do adesivo (GIC e GIIC). Tais propriedades possuem incertezas 

intrínsecas, pois o processo de fabricação das juntas, mesmo sendo muito cuidadoso (como 

demonstrado no Capítulo 3), não é possível ter total controle. Por exemplo, sob o processo de 

cura do adesivo devido ao gradiente de temperatura dentro da câmara de cura. Outro exemplo, 

está associado aos espaçadores metálicos, que sofrem alguma dilatação térmica na câmara de 

cura, podendo influenciar na espessura e no comprimento final do adesivo das regiões de 

colagem (overlap) das juntas. Ademais, durante o processo de fabricação do laminado, o qual 

foi realizado via empilhamento manual (Hand-Lay-Up), tem-se variações no ângulo de 

orientação das fibras de uma camada para outra. A espessura dos aderentes poderá também 

sofrer variações, pois a aplicação do pressionador metálico, que compactou as camadas de 

prepreg, foi realizada manualmente, o que caracteriza o erro humano. Com estas questões 

acerca de incertezas, faz-se necessário um processo de quantificação de parâmetros para que os 

mesmos possam ser incorporados ao processo de simulação. Estas questões serão mais 

detalhadas no Capítulo 5, onde a abordagem não-determinística será adotada. 
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4.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS DE FALHA EM JUNTAS COLADAS 

COM CONTAMINAÇÃO  
 

4.3.1 Descrição da modelagem de juntas DCB e SLJ com contaminação 
  

No caso das juntas DCB, tem-se as dimensões evidenciadas na Figura 4.8, a qual faz o 

uso de bandas alternadas sem e com contaminação. Lembrando que a largura destes corpos de 

prova são os mesmos dos já mencionados anteriormente (25 mm). 

Figura 4.8 – Hipóteses adotas para os corpos de prova de juntas DCB com bandas de contaminação. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

De forma análoga, no caso das juntas SLJ, foram confeccionadas juntas contendo apenas 

uma faixa de contaminação. A Figura 4.9 apresenta a configuração empregada no modelo 

contendo bandas alternadas sem e com defeito. Em outras palavras, a região que possui adesão 

com defeito corresponde a 1/3 (um terço) da área total de overlap. 

 

Figura 4.9 – Hipóteses adotadas para os corpos de prova de juntas SLJ com banda de contaminação. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 



124 

 

Vale destacar que os modelos computacionais foram propostos, porém, não foram 

analisados no presente trabalho, podendo ser objeto de investigação em trabalhos futuros. 

 

4.3.2 Resultados experimentais de juntas DCB com contaminação 
 

A Figura 4.10 apresenta os resultados experimentais de 3 juntas DCB com bandas de 

contaminação. Constata-se uma certa discrepância entre os resultados, isto se deve ao fato de 

que a contaminação foi obtida através da aplicação de desmoldande manualmente empregando 

um píncel. Dessa forma, o controle de aplicação dessas bandas é fortemente questionável, 

levando assim a variações de comportamento entre os corpos de prova. 

 

Figura 4.10 – Resultados experimentais de juntas DCB com a presença de bandas de contaminação. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A Figura 4.11 mostra as superfícies de falha dos corpos de prova pós-ensaios de juntas 

DCB com a presença de bandas de contaminação. Nota-se a presença de falhas combinadas, 

devido a delaminações dentro de regiões sem contaminação, juntamente com falhas coesivas. 

Em contrapartida, para as regiões que possuem contaminação, observa-se falhas adesivas. 
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Figura 4.11 – Superfícies de falha dos corpos de prova pós-ensaios de juntas DCB com a presença de 

bandas de contaminação. Detalhe para as falhas combinadas, devido a delaminações dentro de regiões 

sem contaminação, juntamente com falhas coesivas. Em contrapartida, para as regiões que possuem 

contaminação, observa-se falhas adesivas.  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.3.3 Resultados experimentais de juntas SLJ com contaminação 
 

A Figura 4.12 mostra os resultados experimentais de 3 juntas SLJ com bandas de 

contaminação. Diferentemente do caso anterior, neste caso, nota-se uma certa coerência nos 

resultados experimentais apresentados, pois as cargas de pico (carga máxima ≈ 16 kN) dos 

corpos-de-prova estão dentro de um intervalo de cerca de 2/3 do valor médio das cargas 

apresentadas para as amostras sem contaminação (≈ 25 kN). Portanto, a carga de ruptura para 

as amostras em que se tem a presença de banda de defeito foi diminuída em 1/3, quando 

comparada as amostras que não possuem contaminação. Esta coerência pode ser explicada pelo 

fato de que apenas uma região (uma banda) foi contaminada e, portanto, o processo de aplicação 

do desmoldante foi mais controlado.  
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Figura 4.12 – Resultados experimentais de juntas SLJ com a presença de bandas de contaminação. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ligado às respostas obtidas, tem-se os perfis dos Corpos de Prova pós-ensaio contendo 

os modos de falha, apresentados na Figura 4.13. Nota-se que a região da aplicação com 

contaminação, que é uma estreita faixa, é visível ainda e que nela a falha foi adesiva, ao 

contrário nas demais regiões que apresentaram falhas na região da aplicação do adesivo, as 

quais foram coesivas e delaminações na região do laminado de CFRP. 

 

Figura 4.13 – Superfícies de falha dos corpos de prova pós-ensaios de juntas SLJ com a presença de 

bandas de contaminação. Detalhe para as falhas combinadas, ou seja, falhas coesivas e falhas adesivas.  

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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5  SIMULAÇÃO DE JUNTAS COLADAS VIA MODELOS NÃO-

DETERMINÍSTICOS COM ABORDAGEM COESIVA 
 

Para a simulação das juntas coladas investigadas experimentalmente via modelos não-

determinísticos com abordagem coesiva, foram empregadas algumas propriedades mecânicas 

associadas aos materiais das juntas como variáveis dentro do processo de análise não-

determinística. Tais propriedades são mostradas na Tabela 5.1, sendo que os valores são 

provenientes da literatura, e alguns destes serão utilizados nas análises não-determinísticas. 

 

Tabela 5.1 – Propriedades mecânicas dos materiais constituintes das juntas coladas (adesivo e 

aderentes): Variáreis a serem utilizadas no processo de análise não-determinística. 

 

 

Propriedades Mecânicas 

 

Carbono/Epóxi  

Prepreg (SEAL® 

Texipreg HS 160 

RM) e outros 

(Aderentes)  

Denatite Nagase-

ChemteX® 

XNR6852E-3 e 

outros 

 (Adesivo) e outros 

 

 

Referência 

Ex (GPa) 105 ±1,5 - Varajão (2015)b 

Ey (GPa) 8,2±1,27 - Varajão (2015)b 

Ez (GPa) 8,2±1,27 - Varajão (2015)b 

xy (-) 0,342 - Campilho et al. (2011) 

xz (-) 0,342 - Campilho et al. (2011) 

yz (-) 0,380 - Campilho et al. (2011) 

Gxy (GPa) 4,56±0,10 - Akishin et al. (2014) 

Gxz (GPa) 4,56±0,10 - Akishin et al. (2014) 

Gyz (GPa) 2,97±0,46 - Varajão (2015)b 

Módulo de elasticidade, E (MPa) - 1728,3±246,9 Araújo (2016)a 

Módulo ao cisalhamento, G (MPa) - 664,73±94,96 Araújo (2016)a 

Resistência à tração, tn
0(MPa) 42,6±5,1 51,5±4,0 

Varajão (2015)b, Araújo 

(2016)a 

Resistência ao cisalhamento, ts
0

 (MPa) 39,91±4,33c 44,9±1,3a Kirmse e Hsiao (2018)c, 

Araújo (2016)a 

Coeficiente de Poisson,  (-) - 0,35 Nunes (2018) 

Taxa de lib. de energia crítica ao Modo I, 

GIC (N/mm) 
0,59±0,028 6,37±0,22 

Araújo (2016)a 

Taxa de lib. de energia crítica ao Modo II, 

GIIC (N/mm) 
1,17±0,08 51±1,76 

Araújo (2016)a  

 

Com relação à Tabela 5.1, tem-se que a variável GIIC do adesivo Denatite Nagase-

ChemteX® XNR6852E-3 foi estimada com base nos trabalhos publicados por Canto (2013) e 

Varajão (2015). Tais autores verificaram que a ordem de grandeza de GIIC é em média de 6 a 

10 vezes maior que o valor de GIC. Já no trabalho de Araújo (2016), constata-se que tal relação 

é de 8 vezes. Dentro dessas duas possibilidades, foi arbitrado escolher o valor GIIC que é 6 vezes 

o valor de GIC. Destaca-se que a variável Gxz foi obtida do trabalho publicado por Varajão 
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(2016), sendo que neste caso, aplicou-se também a teoria de erros descrita na literatura (Vuolo, 

1998). 

Quanto às medidas das grandezas geométricas das juntas DCB e SLJ fabricadas, foram 

considerados os seguintes parâmetros: a0 = pré-trinca da amostra da junta DCB; Lo = 

comprimento da região do overlap da junta SLJ; h = espessura dos aderentes constituintes das 

amostras; tA = espessura do adesivo das amostras. Vale destacar que tanto a pré-trinca como o 

comprimento do overlap foram medidos por meio de um paquímetro digital. Já a espessura do 

aderente e a espessura do adesivo foram medidas por meio de um microscópio eletrônico. A 

variação angular  de orientação das fibras foi obtida da literatura (Dávila et al., 2017).  

Em sendo assim, após uma avaliação estatística, tem-se os valores de média e desvio 

padrão das variáveis de estudo para cada tipo de junta, conforme mostra a Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Variáveis geométricas e de materiais contendo incertezas associadas às juntas coladas DCB 

e SLJ. 

 

 

Variáveis de Estudo 

 

Juntas DCB Juntas SLJ 

h (mm) 2,414±0,058108 2,4772±0,04607 

tA (mm) 0,3173±0,015796 0,43 ±0,008165 

a0 (mm) 46,565±0,361 - 

Lo (mm)                                                    - 25,1993 ±0,1145 

 (°) 0,167±0,341 0,167±0,341 

Exx (MPa)                                                    105000±1500                                 105000±1500 

Eyy (MPa) 8200±1270 8200±1270 

Gxy (MPa) 4560±100 4560±100 

Gyz (MPa) 2970±460 2970±460 

GIC (N/mm) 2,318±0,333 2,318±0,333 

GIIC (N/mm) - 13,908±1,998 

E (MPa) 1728,3±246,9 1728,3±246,9 

G (MPa) 664,73±94,96 664,73±94,96 
   

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Como fora citado na Metodologia (Capítulo 3), buscou-se empregar os limites superior 

e inferior    −     +  contendo 3 desvios-padrão para variações geométricas. Porém, 

aplicou-se  desvio-padrão dentro do intervalo    −    +  para as variações de material.  

Entretanto, para a variável GIC, optou-se por aplicar 3  pelo fato de se ter poucos dados 

experimentais para as juntas que foram investigadas. Dessa forma, a Tabela 5.3 mostra os 

valores de limite inferior e superior para as variáveis de estudo associadas às juntas DCB. 
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Tabela 5.3 – Variáveis de estudo geométricas e de material: Valores de limite inferior e de limite 

superior. 

 

 

Variáveis de Estudo 

 

Limite Inferior (-) Limite Superior (+) 

h (mm) 2,239676 2,588324 

tA (mm) 0,269912 0,364688 

a0 (mm) 45,482 47,648 

 (°) -0,856 1,19 

Exx (MPa) 103500 106500 

Eyy (MPa) 6930 9470 

Gxy (MPa) 4460 4660 

Gyz (MPa) 2510 3430 

GIC (N/mm) 1,319 3,317 

E (MPa) 1481,4 1975,2 

G (MPa) 569,77 759,69 
   

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Para a realização das análises não-determinísticas, buscou-se utilizar as propriedades 

mecânicas efetivas do laminado aderente constituído por n lâminas. Para tal, foi necessário 

determinar a matriz A, que representa a rigidez de membrana do laminado, sendo expressa pela 

seguinte equação: 

 

( )
1

1

1 1

k

k

hn n

k k
k k

k kh

A Q dz Q h h

−

−

= =

   = = −     , 

       

(5.1) 

onde: 

hk-1 e hk são coordenadas das camadas constituintes do laminado. 

k
Q 

 
 é a matriz de rigidez reduzida transformada para cada lâmina k escrita no sistema 

global, e sendo definida como: 

      
1

kk
Q T Q T

−
  =  , 

      (5.2) 

 

onde  
k

Q é a matriz de rigidez reduzida que é dada por: 
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=
 
  

. 

       

(5.3) 

 

Destaca-se que cada elemento da matriz é calculado em função das propriedades obtidas 

para as lâminas individuais no sistema local de coordenadas (1-2-3), ou seja: 

 

11
11

12 211

E
Q

v
=

−
, 22

22

12 211

E
Q

v
=

−
, 

(5.4) 
12 22

12 21

12 211

E
Q Q

v




= =

−
, 

66 12Q G= . 

 

Já a matriz [T] de transformação de coordenadas é obtida da seguinte maneira: 

 
2 2

2

2

m n mn

T n m mn

mn mn m n

 
 

= −
 
 − − 

, (5.5) 

 

Sendo que m e n são definidos como cos() e sen(), respectivamente. Lembrando que 

 é a orientação das fibras em relação ao sistema global de coordenadas. Ressalta-se ainda a 

importância de ser ter em mente a seguinte relação: 

 

12 21

11 22E E

 
= . (5.6) 

 

Por fim, tem-se que as propriedades efetivas do laminado podem ser calculadas em 

função de termos da matriz A, considerando o sistema global de coordenadas (x-y-z): 

2

12
11

22

1
xx

A
E A

h A

 
= − 

 
, (5.7) 
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2

12
22

11

1
yy

A
E A

h A

 
= − 

 
, (5.8) 

66
xy

A
G

h
= , (5.9) 

onde: 

xxE  é o módulo de elasticidade longitudinal efetivo do laminado ao longo do eixo x. 

yyE  é o módulo de elasticidade transversal efetivo do laminado ao longo do eixo y. 

xyG  é o módulo de cisalhamento efetivo do laminado no plano x-y. 

h é a espessura do aderente. 

A11, A22, A12 e A66 são componentes da matriz A (rigidez de membrana). 

 

Como foi amplamente discutido no Capítulo 3, durante a fabricação dos laminados 

aderentes, pode ocorrer uma pequena variação no ângulo de orientação das fibras, e isto pode 

causar variações em suas propriedades efetivas conforme é observado pelo equacionamento 

supracitado. Vale destacar que a orientação das propriedades dos materiais das juntas deve ser 

compatível com o sistema de coordenadas presente no Abaqus® (Figura 5.1). Além disso, no 

presente trabalho, assumiu-se que um dado desvio no ângulo  de uma dada camada será 

transmitido para todas as “n” camadas do laminado.  

 

Figura 5.1 – Sistemas de coordenadas: Sistema local do material e sistema global do Abaqus®. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Portanto, com base na Figura 5.2, verifica-se que a depender da orientação das fibras na 

lâmina, haverá uma transformação do sistema local para o sistema global de coordenadas. 

Como o laminado utilizado nas juntas coladas analisadas tem empilhamento de “n” camadas 

com todas as camadas possuindo θ igual a 0o, então, neste caso, as propriedades de material no 

eixo X serão iguais no eixo 1 e vice-versa. Por outro lado, o usuário do software deverá ficar 

muito atento com as propriedades de materiais em relação aos eixos Y e Z, pois em geral, os 

valores experimentalmente medidos e obtidos da literatura usam como referência o eixo Z ou 

3, ao invés do eixo Y para denotar o eixo coordenado normal ao plano médio do laminado. 

Porém, nos modelos descritos no Capítulo 3, verifica-se que todos os modelos são 

bidimensionais e estão contidos no plano X-Y, onde Y é o eixo normal ao comprimento de 

colagem das juntas DCB, portanto, sendo normal ao laminado. Neste caso, em específico, tem-

se também que xy xzG G= . 

 

Figura 5.2 – Transformação de coordenadas locais do material e globais no Abaqus®. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

5.1 ANÁLISE NÃO-DETERMINÍSTICA DE JUNTAS DCB 
 

Para as análises não-determinísticas via Abaqus®, recomenda-se o desenvolvimento de 

macros via linguagem Python™ (Python, 2019). Com isto, tem-se uma ferramenta 

computacional de grande valia para o processo de parametrização dos modelos de juntas DCB. 
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Haja vista que as variáveis de materiais e geométricas serão alteradas frequentemente de forma 

adequada para poder se obter os modelos substitutos (ou metamodelos). 

É importante mencionar que no Capítulo 3 há todo um detalhamento da metodologia de 

análise empregada e, portanto, neste capítulo, tem-se somente a apresentação dos resultados 

obtidos, considerando a referida metodologia. 

 

5.1.1 Aplicação do DoE 
 

Para a realização das análises que busca verificar quais variáveis são as mais influentes, 

fez-se uso da técnica de Design of Experiments (DoE). Para tal, foram realizadas 12 análises 

numéricas empregando DoE afim de se obter as variáveis mais sensíveis às respostas 

apresentadas nas curvas P   e, consequentemente, na Taxa de liberação de energia crítica da 

junta DCB (GIC).  

Conforme já discutido, o DoE é uma ferramenta que reduz o número de análises 

contendo combinações de variáveis, o que torna o estudo menos custoso. Especial menção ao 

Plackett-Burman DoE (1946) é feita, pois, neste caso, deve-se ter um múltiplo de 4 até 36, 

caracterizando assim a necessidade de um número pequeno de rodadas (N), tendo-se que o 

número de fatores (k) é igual a N-1. De acordo com as variáveis evidenciadas na Tabela 5.3, 

tem-se 11 variáveis (fatores), o que caracteriza 12 rodadas.  

As Tabelas 5.4 e 5.5 mostram como deverá ocorrer as 12 rodadas supracitadas. De 

acordo com a Tabela 5.6, cada análise (colunas) obedece a combinações (linhas) sendo que 

cada variável pode estar associada a um limite superior (+) ou inferior (-), obedecendo a Tabela 

5.5. 
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Tabela 5.4 – Rodadas via DoE das variáveis de estudo de juntas DCB. 

 

Variáveis da junta DCB x Rodadas - DoE 

 h tA a0  
xxE  yyE  xyG  

Gyz GIC E G 

Run 1 + + + + + + + + + + + 
Run 2 + + + + - - - + - - - 
Run 3 + + - - - + - - + - + 
Run 4 + - + - + + + - - - - 
Run 5 + - - + - - + - + + - 
Run 6 + - - - + - - + - + + 
Run 7 - + + - - - + - - + + 
Run 8 - + - + + + - - - + - 
Run 9 - + - - + + + + + - - 
Run 10 - - + + + + - - + - + 
Run 11 - - + - - - - + + + - 
Run 12 - - - + - - + + - - + 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Tabela 5.5 – Identificação numérica das Rodadas via DoE das variáveis de estudo de juntas DCB. 

Variáveis da junta DCB x Rodadas - DoE 

 h tA a0  
xxE  yyE  xyG  

Gyz GIC E G 

Run1 2,58832 0,36469 47,648 1,19 106395,70 9471,83 4698,03 3430 3,317 1975,2 759,69 
Run 2 2,58832 0,36469 47,648 1,19 103399,07 6932,61 4497,12 3430 1,319 1481,4 569,77 
Run 3 2,58832 0,36469 45,482 -0,856 103446,92 9469,93 4481,67 2510 3,317 1481,4 759,69 
Run 4 2,58832 0,26991 47,648 -0,856 106447,20 9469,19 4682,57 2510 1,319 1481,4 569,77 
Run 5 2,58832 0,26991 45,482 1,19 103339,07 6932,61 4698,03 2510 3,317 1975,2 569,77 
Run 6 2,58832 0,26991 45,482 -0,856 106448,69 6931,22 4481,67 3430 1,319 1975,2 759,69 
Run 7 2,23968 0,36469 47,648 -0,856 103444,97 6932,06 4679,24 2510 1,319 1975,2 759,69 
Run 8 2,23968 0,36469 45,482 1,19 106386,66 9470,73 4500,64 2510 1,319 1975,2 569,77 
Run 9 2,23968 0,36469 45,482 -0,856 106438,64 9467,40 4679,24 3430 3,317 1481,4 569,77 
Run 10 2,23968 0,26991 47,648 1,19 106386,66 9470,73 4500,64 2510 3,317 1481,4 759,69 
Run 11 2,23968 0,26991 47,648 -0,856 103444,97 6932,06 4478,32 3430 3,317 1975,2 569,77 
Run 12 2,23968 0,26991 45,482 1,19 103392,44 6931,21 4697,10 3430 1,319 1481,4 759,69 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Para cada rodada numérica contendo as combinações de variáveis das linhas da Tabela 

5.5, foram obtidas respostas de GIC, DCB via CBBM, sendo que as rotinas computacionais foram 

implementadas em Python™. Dessa forma, tem-se a Tabela 5.6 com cada um desses valores de 

GIC, DCB. 
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Tabela 5.6 – Respostas numéricas das rodadas via DoE das variáveis de estudo de juntas DCB. 

Rodadas GIC, DCB (N/mm) 

Run 1 3,3624 

Run 2 1,4231 

Run 3 3,3770 

Run 4 1,3405 

Run 5 3,3604 

Run 6 1,3543 

Run 7 1,3463 

Run 8 1,3337 

Run 9 3,3620 

Run 10 3,3644 

Run 11 3,3602 

Run 12 1,3561 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Fazendo o uso de cada valor de GIC, DCB da Tabela 5.6 e, também, das colunas 

correspondentes a cada uma das variáveis geométricas e de materiais, os quais são aplicadas à 

Eq. (2.3), tem-se os cálculos dos valores de Main Effect (ME). Esses valores foram inseridos 

na Tabela 5.7. Ao fim, realizou-se uma classificação com o intuito de determinar em ordem 

crescente quais variáveis eram mais influentes nas respostas de GIC, DCB. Com isso, foi possível 

obter a Tabela 5.8 contendo a classificação final. 
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Tabela 5.7 – Respostas numéricas de ME para cada uma das variáveis da junta DCB. 

 

Variáveis ME 

h 0,045413521 

tA 0,120635323 

a0 0,004108957 

 0,004871294 

xxE  
5,87778e-6 

yyE  
0,000258504 

xyG  
7,08333e-5 

Gyz 1,73551e-5 

GIC 1,003703704 

E 3,57095e-5 

G 1,70247e-5 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Tabela 5.8 – Classificação das respostas com base no valor de ME das variáveis de estudo de juntas 

DCB. 

 

Classificação Variáveis ME 

1 GIC 1,003703704 

2 tA 0,120635323 

3 h 0,045413521 

   0,004871294 

5 a0 0,004108957 

6 
yyE  

0,000258504 

7 
xyG  

7,08333e-5 

8 E 3,5709e-5 

9 Gyz 1,73551e-5 

10 G 1,70247e-5 

11 
xxE  

5,87778e-6 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Em função da classificação disposta na Tabela 5.8, nota-se com o auxílio do Main Effect 

que as variáveis que mais influenciam as respostas de GIC são as seguintes: GIC, tA, h e a0. Com 

estas variáveis, então, são realizados os treinamentos do metamodelo Kriging. Para isso, antes 

é necessário gerar uma amostragem de pontos via Hipercubo Latino, cujos pontos pertencem 

ao hiperplano do espaço amostral, onde as variáveis geométricas e de materiais estão contidas, 

formando o hiperplano onde o modelo Kriging será modelado e treinado. 

Ao fim, um gráfico é mostrado na Figura 5.3, sendo que o mesmo contém cada uma das 

12 análises geradas a partir da simulação do ensaio de junta DCB, juntamente com os dois 

respectivos resultados experimentais previamente apresentados, cuja definição de limites 

superiores e inferiores é visível. Portanto, verifica-se que os resultados experimentais são 

“envelopados” pelos resultados computacionais. 

 

Figura 5.3 – Resultados numéricos e experimentais de juntas DCB considerando os dados do DoE. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

5.1.2 Treinamento do metamodelo Kriging 
 

Os dados apresentados a seguir correspondem aos conjuntos de combinações obtidas 

via LHS (Latin Hypercube Sampling) das variáveis de entrada do modelo numérico da junta 

DCB e, portanto, obtenção de GIC,DCB via CBBM. Em sendo assim, as respostas obtidas de 
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GIC,DCB via CBBM foram utilizadas para treinar o Kriging. Em seguida, foram necessárias 

melhorias no modelo substituto por meio de um critério de parada, sendo que neste trabalho, 

optou-se por um critério baseado em resultados com tolerância menores que 10-10. A escolha 

desta métrica se dá pelo fato de que para valores superiores a 10-10, com os dados inicialmente 

aplicados, percebeu-se que eram solicitados poucos (1 ou 2) ou nenhum ponto.  

Portanto, para o valor de 10-10 pode-se quantificar o número de pontos necessários para 

realizar a melhoria a partir de um número inicial de pontos dados pelo usuário. Com isso foi 

definido que o número de pontos iniciais em cada rodada para a realização do treinamento dos 

modelos substitutos deveria obedecer a seguinte sequência:  primeira rodada com 5 pontos; 

segunda rodada com 7 pontos; terceira rodada com 9 pontos; quarta rodada com 11 pontos; 

quinta rodada com 13 pontos; sexta rodada com 15 pontos. 

Para cada uma dessas rodadas, a posteriori, foi identificada a quantidade de Infilling 

Points necessários para realizar o melhoramento do modelo Kriging, o qual é realizado por 

meio do algoritmo de busca global EGO. Em cada rodada do IP, são quantificados valores de 

melhoramento esperado (EI). Com essas informações citadas, pode-se obter cada uma das 

informações acerca de cada rodada, que estão dispostas nas Tabelas de 5.9 a 5.14. 

Tabela 5.9 – Rodada do Kriging contendo 5 pontos via LHS e seus respectivos IP. 

Pontos via LHS Index GIC tA h a0 GIC, DCB 

1 1,319 0,269912 2,414 47,1065 1,360172 

2 2,8175 0,364688 2,588324 47,648 2,852078 

3 2,318 0,3173 2,239676 46,0235 2,36679 

4 3,317 0,293606 2,326838 46,565 3,362298 

5 1,8185 0,340994 2,501162 45,482 1,842872 

Infilling Points 

(IP) 

6 2,03828 0,35141936 2,27802728 46,80326 2,072484 

7 1,49882 0,34288952 2,51510792 46,93322 1,547965 

8 3,19712 0,30592688 2,46978368 47,04152 3,247813 

9 2,27804 0,32488208 2,54648624 45,87188 2,324941 

10 2,65766 0,27275528 2,28848672 45,72026 2,693546 

11 1,87844 0,31066568 2,4837296 45,89354 1,91398 

12 2,87744 0,30687464 2,26059488 46,32674 2,923635 

13 1,35896 0,2746508 2,39308112 45,56864 1,403783 

Expected 

Improvement (EI) 

Index Values of EI 

6 0,00022925 

7 8,35e-05 

8 2,39e-05 

9 7,42e-07 

10 3,43e-08 

11 4,38e-06 

12 1,10e-07 

13 1,45e-16 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Tabela 5.10 – Rodada do Kriging contendo 7 pontos via HS e seus respectivos IP. 

 

Pontos via LHS Index GIC tA h a0 GIC, DCB 

1 1,985 0,3173 2,297784 46,204 2,022022 

2 2,318 0,348892 2,414 47,287 2,354119 

3 2,651 0,269912 2,355892 47,648 2,687906 

4 3,317 0,364688 2,239676 46,565 3,365779 

5 2,984 0,285708 2,530216 45,843 3,029175 

6 1,652 0,333096 2,588324 46,926 1,696485 

7 1,319 0,301504 2,472108 45,482 1,349617 

Infilling Points 

(IP) 

8 1,57874 0,33056864 2,38959464 47,38808 1,634862 

9 2,49782 0,35141936 2,46281072 46,8899 2,548897 

10 3,09722 0,33341192 2,48721608 47,2581 3,134809 

11 2,55776 0,31540448 2,3442704 47,5397 2,589853 

12 2,03828 0,35710592 2,29545968 46,9548 2,067316 

13 1,9184 0,31824776 2,34078392 46,0235 1,957681 

Expected 

Improvement (EI) 

Index Values of EI 

8 1,33e-6 

9 6,90e-7 

10 1,64e-8 

11 3,83e-6 

12 1,13e-8 

13 1,26e-17 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Tabela 5.11 – Rodada do Kriging contendo 9 pontos via LHS e seus respectivos IP. 

 

Pontos via LHS  Index GIC tA h a0 GIC, DCB 

1 3,317 0,293606 2,501162 46,29425 3,360594 

2 2,8175 0,281759 2,239676 46,0235 2,853323 

3 1,8185 0,269912 2,457581 47,1065 1,844533 

4 1,56875 0,329147 2,588324 46,83575 1,620496 

5 2,318 0,352841 2,283257 46,565 2,34391 

6 2,06825 0,3173 2,370419 45,75275 2,095308 

7 2,56775 0,340994 2,414 45,482 2,616993 

8 1,319 0,305453 2,326838 47,482 1,337206 

9 3,06725 0,364688 2,544743 47,37725 3,117013 

Infilling Points 

(IP) 

10 2,35796 0,31540448 2,239676 47,36642 2,406351 

11 3,19712 0,29171048 2,2745408 47,25812 3,246609 

12 3,09722 0,340994 2,29545968 45,52532 3,150571 

13 2,6177 0,31635224 2,5534592 47,1065 2,661675 

Expected 

Improvement (EI) 

Index Values of EI 

10 3,84e-9 

11 1,42e-6 

12 5,32e-9 

13 5,53e-20 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Tabela 5.12 – Rodada do Kriging contendo 11 pontos via LHS e seus respectivos IP. 

 

Pontos via LHS Index GIC tA h a0 GIC, DCB 

1 3,317 0,269912 2,588324 46,565 3,361873 

2 1,319 0,3173 2,3094056 46,9982 1,339374 

3 2,9174 0,2983448 2,3791352 45,482 2,954728 

4 2,318 0,2793896 2,414 47,2148 2,351616 

5 3,1172 0,3457328 2,5185944 47,4314 3,163278 

6 2,1182 0,3267776 2,5534592 46,7816 2,150093 

7 1,5188 0,364688 2,3442704 45,9152 1,555972 

8 1,9184 0,2888672 2,4488648 46,3484 1,945843 

9 2,7176 0,3362552 2,2745408 47,648 2,758662 

10 1,7186 0,3078224 2,239676 45,6986 1,747188 

11 2,5178 0,3552104 2,4837296 46,1318 2,569745 

Infilling Points 

(IP) 

12 1,77854 0,34762832 2,35472984 46,52168 1,823668 

13 3,13718 0,32488208 2,5534592 45,50366 3,181073 

Expected 

Improvement (EI) 

Index Values of EI 

12 4,77e-8 

13 1,40e-16 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Tabela 5.13 – Rodada do Kriging contendo 13 pontos via LHS e seus respectivos IP. 

 

Pontos via LHS Index GIC tA h a0 GIC, DCB 

1 1,652 0,364688 2,384946 46,926 1,715144 

2 1,4855 0,27781 2,297784 47,287 1,526572 

3 1,319 0,35679 2,501162 46,0235 1,35414 

4 3,317 0,348892 2,355892 45,6625 3,365211 

5 2,8175 0,269912 2,26873 46,204 2,865156 

6 2,651 0,333096 2,443054 47,648 2,683803 

7 2,4845 0,3173 2,326838 46,7455 2,527187 

8 2,984 0,301504 2,588324 46,3845 3,033182 

9 2,318 0,340994 2,239676 47,1065 2,349477 

10 1,985 0,293606 2,530216 47,4675 2,022456 

11 1,8185 0,309402 2,414 45,482 1,854694 

12 2,1515 0,325198 2,55927 46,565 2,190041 

13 3,1505 0,285708 2,472108 45,843 3,191871 

Infilling Points 

(IP) 

14 2,75756 0,31824776 2,51510792 46,567 2,801975 

15 2,89742 0,30213584 2,38959464 45,63362 2,933969 

Expected 

Improvement (EI) 

Index Values of EI 

14 5,28e-9 

15 5,18e-10 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Tabela 5.14 – Rodada do Kriging contendo 15 pontos via LHS e seus respectivos IP. 

 

Pontos via LHS Index GIC tA h a0 GIC, DCB 

1 1,74714286 0,27668171 2,239676 45,79142857 1,784049 

2 2,60342857 0,35791829 2,48871029 47,02914286 2,656035 

3 2,88885714 0,31053029 2,33928971 45,63671429 2,932675 

4 1,60442857 0,269912 2,38909657 47,648 1,631947 

5 3,17428571 0,29699086 2,36419314 46,41028571 3,223649 

6 2,46071429 0,3173 2,46380686 46,565 2,496565 

7 1,46171429 0,32406971 2,53851714 46,10085714 1,511453 

8 2,74614286 0,29022114 2,51361371 45,482 2,783926 

9 2,17528571 0,30376057 2,414 47,49328571 2,217554 

10 1,319 0,364688 2,43890343 46,71971429 1,3558 

11 2,03257143 0,35114857 2,26457943 46,25557143 2,064502 

12 3,03157143 0,34437886 2,28948286 47,18385714 3,079845 

13 2,318 0,28345143 2,56342057 46,87442857 2,355084 

14 1,88985714 0,33083943 2,31438629 47,33857143 1,921435 

15 3,317 0,33760914 2,588324 45,94614286 3,368765 

Infilling Points 

(IP) 

16 1,75856 0,35426264 2,2745408 45,52532 1,820685 

Expected 

Improvement (EI) 

Index Values of EI 

16 1,13e-41 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Xiao, Yuan e Zhou (2019) apresentaram uma proposta para o número de pontos iniciais 

gerados pelo Hipercubo Latino, sendo que se o número de variáveis aleatórias é menor que 10, 

e um total de 12 pontos são recomendados como uma tentativa de preencher o espaço de projeto. 

Caso contrário, é recomendado utilizar o número de pontos igual ao número de variáveis 

aleatórias mais o adicional de 5.  

No presente estudo, na etapa de geração do modelo Kriging, o número de variáveis é 

menor que 10 (5 variáveis), e verificou-se que tendo um número de pontos iniciais maior ou 

igual a 12, foram necessários poucos IP (2 e 1 pontos, respectivamente), uma vez que o espaço 

de projeto já estava preenchido, necessitando, assim, de poucos pontos para realizar a 

otimização do metamodelo. A Figura 5.4 apresenta valores de EI para cada uma das regiões 

que necessitaram inserir novos pontos de preenchimento. 

 

  



142 

 

Figura 5.4 – Resultados de melhoramento esperado em função de pontos de preenchimento para juntas 

DCB. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6  CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que: 

• O estudo detalhado sobre os mecanismos de falha de juntas adesivamente 

coladas mostrou que há uma escassez muito grande com relação a trabalhos que 

abordem análise não-determinística de juntas coladas, principalmente, 

envolvendo aderentes em materiais compósitos. Portanto, tem-se que o presente 

trabalho traz contribuições efetivamente inovadoras para a área em que o mesmo 

se insere; 

• A fabricação completa das juntas do tipo DCB (Double Cantilever Beam) e SLJ 

(Single Lap Joint) confirmou que inúmeras variáveis de incertezas podem ser 

oriundas tanto do processo de laminação dos aderentes em compósito como do 

processo de colagem dos mesmos. Isto, portanto, demonstrou claramente a 

necessidade do emprego de abordagens não-determinísticas para se prever de 

forma mais consistente o comportamento mecânico de juntas coladas em 

material compósito; 

• A realização dos ensaios experimentais nas juntas DCB e SLJ também pode por 

si só serem fontes de incertezas, porém, não foram consideradas no presente 

trabalho. Todavia, os resultados experimentais evidenciaram que a depender dos 

parâmetros utilizados nas análises computacionais pode-se obter previsões 

completamente distintas, provando, definitivamente, a limitação do emprego de 

modelos determinísticos. Portanto, os resultados experimentais obtidos mostram 

que os modos de falha existentes são muito complexos por terem uma natureza 

aleatória. E, sendo assim, podem somente ser previstos através de modelos não-

determinísticos; 

• Os modelos em elementos finitos desenvolvidos para simular as juntas coladas 

com base em uma análise determinística explicitam claramente a limitação dos 

mesmos em prever não somente a resposta mecânica (curvas Força  

deslocamento), mas principalmente os diferentes modos de falha observados 

experimentalmente; 

• Ao considerar parâmetros de incertezas de material e geométricos nos modelos 

em elementos finitos, pode-se contabilizar a influência do processo de fabricação 

da junta na resposta estrutural das mesmas. Portanto, através de uma análise não-
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determinística, pôde-se obter previsões computacionais mais realistas em 

relação ao comportamento das juntas coladas investigadas. 

Por fim, apresenta-se abaixo uma lista de trabalhos futuros que poderão ser realizados: 

• Aplicar a metodologia numérico-experimental proposta para avaliar juntas 

coladas do tipo ENF (End-Notched Flexure), empregando uma análise não-

determinística. 

• Aplicar a metodologia numérico-experimental proposta para avaliar estruturas 

aeronáuticas fabricadas em material coladas e unidas por adesivos, empregando 

uma análise não-determinística. 

• Considerar como parâmetros de incertezas aspectos relacionados aos próprios 

ensaios mecânicos realizados. 
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