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Adesivo: material polimérico que quando aplicado em superfícies pode ligá-las e resistir à separação.

Adesivo estrutural: é um adesivo que resiste a forças substanciais e que é responsável pela 

resistência e rigidez da estrutura (~7 MPa ao corte)

Vedante: substância capaz de ligar duas superfícies, preenchendo o espaço entre elas e fornecendo 

uma barreira ou camada protectora.

Substrato/aderente: partes estruturais duma junta que são ligadas pelo adesivo.
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Adesão: atração entre duas substâncias resultante das forças intermoleculares entres as substâncias.

Coesão: só envolve as forças intermoleculares dentro de uma substância.
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Interfase: região perto do ponto de contacto adesivo-aderente.

Interface: plano de contacto entre as superfícies de dois materiais.

Primário: aplicado por vezes para melhorar a adesão ou proteger a superfície até à aplicação do adesivo.
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Existem três métodos genéricos pde uniões mecânicas que diferem entre eles: 

Periódico – ocasionalmente alguns furos são furados nos
dois components para unir com parafusos ou outros 
components.

Linear – cantos e junções (ocasionais ou contínuos) como
as soldaduras;

Área – caracterizado por ter uma face inteira de 
contacto entre as superficies.
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Dsitribuição de tensões (Periódico vs. Área) Efeito de reforço (Periódico vs. Área) 

Distribuição das tensões uniforme ao longo da área ligada ⇒ maior força e rigidez ⇒ possibilidade de reduzir

a espessura ⇒ menor peso ⇒ menor custo
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Distribuição das tensões 

uniforme ⇒ maior 

resistência à fadiga

Amortece as vibrações ⇒
permite que as tensões sejam 

absorvidas ou transferidas 

melhorando assim a 

resistência à fadiga.

(Powis 1968)
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Liga materiais diferentes em composição,

coeficientes de expansão (a flexibilidade do 

adesivo compensa a diferença).

Liga chapas eficientemente

Geralmente são o método mais conveniente e

efectivo de ligar dois materiais permitindo ser

automatizado.



12

novos conceitos, materiais

(e.g. estruturas em ninho de

abelha)

Projecto mais flexível

Contornos regulares, evita

furos (rebites, parafusos) e

marcas devidas à soldadura.

Contacto contínuo entre as

superfícies ligadas.

Pode reduzir os custos;

projectos envolvendo ligações

com adesivos tendem a ser

mais ligeiros e mais

económicos.
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É necessário um desenho da ligação que elimine ao máximo as forças de arrancamento (inimigo nº1), 

clivagem e impacto

Quando um dos dois materiais não é rígido, a ligação 

pode estar sujeita a forças de arrancamento.

Quando os dois materiais são rígidos, a ligação pode estar

sujeita a forças de clivagem
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Evitar tensões localizadas

Melhor solução solicitar ao corte



15

• Tem limitada resistência a condições extremas tais como calor e humidade.

• A ligação não é normalmente realizada instantaneamente o que leva à utilização de ferramentas de 

fixação para manter as peças em posição ⇒ pode ser uma grande desvantagem económica.

• Para obter bons resultados é necessário uma cuidada preparação das superfícies; abrasão mecânica, 

desengorduramento com solvente, ataques químicos, primários, etc.

• Os adesivos são frequentemente curados a elevadas temperaturas (forno, prensa,...).

• Controlo de qualidade e segurança mais difíceis mas recente desenvolvimento de técnicas não 

destrutivas.

• Falta de critérios de dimensionamento.
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Olhando retrospetivamente para a história da adesão é difícil
estabelecer quando, ou onde tudo começou, uma vez que é impossível
saber quando a colagem foi utilizada pela primeira vez.

Todavia, uma das primeiras técnicas para construir artefactos foi
obviamente a ligação adesiva.

Algumas ferramentas da era Neandertal com resíduos de uma
substância adesiva obtida da resina de bétula foram encontradas nas
Montanhas Harz em Koenigsaue na Alemanha datando de 80.000 anos
(Koller, Baumer et al. 2001)

Gaius Plinius Secundus, um naturalista Romano, afirmou que a cola foi 
inventada por Dédalo na ilha Grega de Creta por volta de 1300-1000 B.C.
(Fay 2005)
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empty weight 5,842 kilograms

max speed at altitude 760 KPH 

empty weight 7,545 kilograms

maximum speed 685 KPH 

mosquito

hornet

Os adesivos também podem unir materiais distintos como fusalegem em alumínio e estrutura de madeira.

Os adesivos estão a ser utilizados para substituir tecnolgias de soldadura bastantes exigentes para materiais
como o alumínio, em estruturas como os chassis do Lotus Evora, Morgan Supersports e Aston Martin DB9.
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Hoje em dia os adesivos estão presentes nos aviões, motas, barcos, automóveis, edifícios e estão a ficar cada vez mais
sofisticados por exemplo com a utilização em tratamentos dentários e até para soturar feridas.  
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“Descolar” as juntas adesivas é o novo desafio para facilitar a reparação de estruturas coladas, tais como chassis de 
automóveis. Electreleasetm é um adesivo já disponível que promove a “descolagem” através de descargas elétricas.

Os adesivos auto regenerativos estão também a ser estudados para permitir a “auto-reparação” de juntas prolongado o 
seu tempo em serviço.
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As uniões podem ser utilizadas para expressar diferentes aparências para um objeto, ou até para enfatizar um motivo
de design. 

the stainless steel 
machined fuel cap of an 
Bugatti Veyron attached by 
Allen screws expresses 
precision and technology 

the prominent welds in a 
bicycle frame can express the 
toughness of the design

motorcycle and surfboard 
grip pads are bonded and 
may look like decoration or 
painting
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1. Selecção do adesivo

2. Projecto da junta

3. Preparação da superfície

4. Fabrico da junta

5. Controlo do processo
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A selecção do adesivo depende principalmente de:

tipo e natureza dos substratos a serem colados;

métodos de cura disponíveis e práticos;

as solicitações em termos de cargas e degradação ambiental que a junta vai experimentar em serviço.

Junta de simples sobreposição
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4. Fabrico da junta
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• Substratos

• Método de aplicação

• Função (estruturais e não estruturais)

• Composição química (termoplásticos, termoendurecíveis, elastoméricos, híbridos)

• Método de reacção (reacção química, perda de solvente, perda de água, arrefecimento a partir do 

estado fundido)

• Forma física (líquido, pasta, sólido)

• Custo
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1. Adesivos que curam por reacção química
a. Duas partes

b. Uma parte, cura por catalisador ou endurecedor

c. Cura com a humidade

d. Cura por radiação (luz, UV, feixe de electrões, etc.)

e. Catálise pelo substrato

f. Forma sólida (fita, filme, pó, etc.)

2. Adesivos que endurecem por perda de solvente ou água
a. Contacto

b. Adesivos sensíveis à pressão

c. Adesivos reactiváveis

d. Adesivos resinosos

3. Adesivos que endurecem por arrefecimento a partir do estado fundido
a. Termofusíveis

b. Termofusíveis sensíveis à pressão e termoendurecíveis
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Juntas híbridas 
soldo-coladas 
[soldadura por 
fricção + adesivo]

Adesivos auto-
regenerativos
[micro cápsulas]
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www.fe.up.pt/~adhesive

http://fe.up.pt/~adhesives
http://fe.up.pt/~adhesives
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www.apaad.pt

http://www.apaad.pt/
http://www.apaad.pt/
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obrigado
www.filipechaves.com


