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RESUMO

A presente pesquisa de mestrado estuda a influência do procedimento de execução
das juntas soldáveis na ocorrência de falhas em tubulações de CPVC para sistemas
hidráulicos prediais de água quente. Após a realização da pesquisa bibliográfica
foram identificadas as principais falhas que ocorrem em tubulações de CPVC para
sistemas hidráulicos prediais de água quente. Foram então realizados ensaios
exploratórios (análises dimensionais, tomografia computadorizada por raios X e
ensaios de resistência à pressão hidrostática interna) em corpos de prova
compostos por juntas de tubulações de CPVC montadas com erros de execução
previamente identificados na pesquisa bibliográfica. Após a realização destes
ensaios, verificou-se que a qualificação da mão de obra, o aplicador de adesivo
utilizado, a sequência de aplicação e a viscosidade do adesivo são os principais
fatores que podem influenciar na quantidade aplicada de adesivo. Desta forma, as
análises foram complementadas com o estudo da influência da forma de aplicação
do adesivo no desempenho da junta dos tubos de CPVC (variação do aplicador do
adesivo de CPVC e do procedimento de execução da junta). Os resultados obtidos
mostraram que a tomografia computadorizada por raios X é uma eficiente técnica
para a análise dimensional dos tubos e principalmente das conexões de CPVC
(desde que calibrada para esta finalidade), sendo também adequada para identificar
falhas de instalação relacionadas às características geométricas das juntas, tais
como desalinhamento, inserção insuficiente do tubo na bolsa da conexão e tubos
cortados fora de esquadro, bem como a identificação das áreas onde não ocorreu a
soldagem. A partir das avaliações e análises realizadas neste trabalho são
apresentadas as sugestões de melhoria relacionadas às tubulações de CPVC para
sistemas hidráulicos prediais de água quente.

Palavras Chaves: CPVC; Falhas; Sistemas Hidráulicos Prediais; Água Quente; Junta
Soldável

ABSTRACT

The influence of the solvent cement joints procedure in the failures occurrence
in CPVC piping systems for hot water building installations

The present research is related to the study of the influence of the solvent cement
joints procedure in the failures occurrence in CPVC piping systems for hot water
building installations. After the bibliographical research, the main failures of the
CPVC piping for hot water building installations were identified. Exploratory tests
(dimensional, X-ray computed tomography and internal hydrostatic pressure tests)
were carried out on test specimens composed of CPVC pipe joints assembled with
execution errors previously defined in the bibliographic research. After these tests, it
was verified that the qualification of the workmanship, the adhesive applicator used,
the way in which the adhesive is applied and the viscosity of the adhesive are the
main factors that can influence the adhesive quantity applied and consequently the
joint performance. In this way, the research were complemented with the study of the
influence of the adhesive procedures application in the CPVC joint performance
(CPVC adhesive applicator variation and solvent cement joint procedure). The results
demonstrated that X-ray computed tomography is an efficient technique for
dimensional analysis of CPVC pipes and fittings (since calibrated for this purpose). It
is also suitable to identify errors executions of the solvent cement joints related to the
geometric characteristics of the joints, such as misalignment, insufficient insertion of
the pipe into the fitting socket and pipes cut out of square, as well as the identification
of areas where no welding occurred. After all, from the evaluations and analyzes
carried out in this work are presented the suggestions for improvement related to
CPVC piping systems for hot water building installations.

Keywords: CPVC; Failures; Building Installations; Hot Water; Solvent Cement Joint
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1

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa de mestrado estuda a influência do procedimento de

execução das juntas soldáveis na ocorrência de falhas em tubulações de CPVC para
sistemas hidráulicos prediais de água quente (SHPAQ).
Os sistemas hidráulicos prediais são os responsáveis diretos por proporcionar,
em cada habitação, as condições de saúde e higiene requeridas pelos usuários.
(AMORIM e BENEDICTO, 2010). De acordo com Ilha, Gonçalves e Kavasaki (1994),
os sistemas hidráulicos prediais podem ser divididos em:
•

Sistema de suprimento:
o Água fria;
o Água quente.

•

Sistema de equipamento/aparelho sanitário;

•

Sistema de esgotos sanitários.

Este trabalho abordará, de acordo com a divisão acima proposta, o sistema de
suprimento de água quente, em particular o sistema de distribuição da água quente
composto por tubos, conexões e acessórios e responsável por conduzir a água até
os pontos de consumo.
As últimas décadas têm demonstrado a tendência do aumento do uso de
materiais plásticos nos sistemas hidráulicos prediais de água quente no Brasil:
[...] No Brasil, o cobre foi sempre o material indicado para
composição de tubulações de água quente. Mas outros
produtos começam a entrar no mercado, como o CPVC
(Policloreto de Vinila Clorado), o polipropileno copolímero
random e o polietileno reticulado: o PEX.[...] (PINI WEB, 1998);
[...] Com a disseminação dos aquecedores de água com
energia solar e a gás nas últimas décadas, as instalações
prediais de água quente se tornaram elemento indispensável
nos novos edifícios construídos no Brasil. [...] Por isso, os
materiais mais utilizados são o cobre, o policloreto de vinila
clorado (CPVC), o polipropileno copolímero random (PPR), o
polietileno reticulado (PEX) e o polibutileno (PB). [...] (EQUIPE
DE OBRA, 2016).

São apresentados na Tabela 1 os principais tipos de tubulações plásticas
utilizadas em sistemas hidráulicos prediais de água quente.
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Tabela 1 – Tipos e características das tubulações plásticas utilizadas em sistemas
hidráulicos prediais de água quente
Tipo

Definição e características

Visão geral

PE-X

O PE-X (polietileno reticulado) é
resultante de uma alteração da
estrutura molecular do polietileno
por meio de um processo químico
ou físico. A reticulação do
polietileno resulta em propriedades
melhoradas tais como resistência e
desempenho a temperaturas
elevadas, resistência química e
resistência ao crescimento lento de
trincas.

Foi desenvolvido nos anos 1950's
e tem sido utilizado para
tubulações na Europa desde a
década de 70. Foi introduzido pela
primeira vez na América do Norte
no início dos anos 1980 e tem
ganhado popularidade nas últimas
décadas. É utilizado em sistemas
hidráulicos prediais de água,
proteção contra incêndio,
aquecimento e resfriamento, etc.
Seu uso é aprovado nos Estados
Unidos e Canadá.
Introduzido para o uso em
tubulações para água potável em
1959. Também tem sido utilizado
em sistemas de extinção de
incêndios e aplicações industriais.
Seu uso é aprovado nos Estados
Unidos e Canadá.

CPVC (foco do O CPVC (policloreto de vinila
clorado) é produzido pela adição
trabalho)
de cloro ao PVC numa suspensão
de água ou num processo de
cloração em leito fluidizado, onde a
reação de cloração é iniciada pela
luz ultravioleta. O cloro adicionado
ao PVC proporciona ao CPVC
maior desempenho de temperatura
e melhora resistência à corrosão e
ao fogo.
PP-R
PP-R é um copolímero de
propileno e pelo menos um
comonômero, em que o propileno
representa mais de 50% da
composição. Os tubos de PP-R
podem fornecer maior resistência à
temperatura e pressão,
dependendo da sua formulação.
Também fornecem resistência a
soluções altamente ácidas e
básicas. Outros usos incluem
tubulações industriais e
alimentares.
PB
O PB (polibutileno) é produzido a
partir do butileno que é um
derivado de combustíveis fósseis.

Foi utilizado pela primeira vez para
na década de 1990 na Europa e
introduzido na América do Norte na
década de 2000.

Foi desenvolvido nos anos 1950's
e amplamente aplicado nos anos
80 e 90 nos Estados Unidos e
Canadá.
Fontes: Plastics Pipe Institute (2017); The European Plastic Pipes and Fittings Association
(2017)
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1.1

Tubulações CPVC para água quente
Segundo a Plastic Pipe and Fittings Association (2015), as tubulações de

CPVC têm sido utilizadas com sucesso em sistemas hidráulicos prediais de água
quente e fria desde 1960 e sua utilização tem aumentado a cada ano. Em 1985 foi
introduzida a sua aplicação em sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros
automáticos. (PLASTICS PIPE INSTITUTE, 2016)
O CPVC é produzido por um processo de pós-cloração que aumenta o teor de
cloro do PVC de 57,4 % para 70 %. Esta modificação aumenta a temperatura de
transição vítrea e melhora as propriedades mecânicas à temperaturas elevadas. O
teor adicional de cloro melhora as características de resistência ao fogo e fumaça.
Ademais, o CPVC apresenta boa resistência química em altas temperaturas e desta
forma tem sido utilizado no manejo de fluidos corrosivos, incluindo alguns ácidos.
(HAYES et al. 2010)
Atualmente as tubulações de CPVC são utilizadas em instalações industriais,
em sistemas de proteção contra incêndios e em sistemas hidráulicos prediais de
água quente e fria. Para estas duas últimas aplicações há Normas Brasileiras que
especificam requisitos, procedimentos de instalação, manuseio e armazenamento,
como pode ser observado na Tabela 2.
Tabela 2 – Normas Brasileiras de tubulações de policloreto de vinila clorado – CPVC
Aplicação
Normas Brasileiras
Sistemas de tubulações
para instalações prediais
de água quente e fria

ABNT NBR 15884:2010
Sistemas de tubulações plásticas para instalações prediais de
água quente e fria — Policloreto de vinila clorado (CPVC)
Parte 1: Tubos - Requisitos
Parte 2: Conexões – Requisitos
Parte 3: Montagem, instalação, armazenamento e manuseio

Sistemas de proteção
contra incêndio por
chuveiros automáticos

ABNT NBR 15647:2008
Tubos e conexões de poli(cloreto de vinila) clorado (CPVC)
para sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros
automáticos - Requisitos e métodos de ensaio
ABNT NBR 15648:2008
Tubos e conexões de poli(cloreto de vinila) clorado (CPVC)
para sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros
automáticos - Procedimentos de instalação

Fonte: Elaborado pela autora
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Os tubos de CPVC são produzidos pelo processo de extrusão e as conexões
são moldadas por injeção. No Brasil, devem atender aos critérios estabelecidos pela
Norma Brasileira ABNT NBR 15884:2010 Parte 1 e são fabricados nos diâmetros de
15 mm a 114 mm, e SDR1 igual a 11. Devem ser projetados para uma vida útil de 50
anos para uma pressão máxima de serviço (estática + sobrepressão) de 900 kPa.
Os tubos e conexões fabricados de acordo com a referida norma devem ter a cor
bege, diferentemente dos destinados aos sistemas de proteção contra incêndios que
conforme a ABNT NBR 15647:2008, devem ter a cor laranja.
A execução das juntas entre os tubos e conexões de CPVC deve ser realizada
por meio de adesivo específico para CPVC, que provoca um processo de soldagem
a frio (temperatura ambiente) devido a atuação de um solvente.
Rodolfo Júnior, Nunes e Ormanji (2006) afirmam que estes adesivos são
obtidos pela dissolução de resinas em uma mistura de solventes. Em geral são
utilizados copolímeros vinílicos, preferidos aos homopolímeros em função das
melhores características de solubilidade. A formulação de adesivos vinílicos inclui
entre 15 e 20% de resina (denominados “sólidos”) e o restante é uma mistura de
solventes. Um dos solventes deve exibir alta capacidade de dissolução da resina
vinílica, sendo normalmente baseado em cetonas, enquanto os demais solventes
são baseados em hidrocarbonetos como o toluol e o xilol. Esses solventes são
denominados “solventes de enchimento” e se destinam a controlar a taxa de
evaporação do adesivo, bem como reduzir o custo da formulação.
1.2

Falhas em tubulações para sistemas hidráulicos prediais
Segundo Lewis (1999) apenas a existência de normas e especificações

técnicas para materiais, projeto e instalação certamente não garantem por si só que
o sistema hidráulico predial de água quente apresentará o desempenho adequado
durante a sua utilização. Há uma série de fatores que afetam o desempenho e a vida
útil das tubulações que devem ser considerados: (1) o diâmetro e material do tubo,
(2) o projeto e a mão de obra utilizada na instalação, (3) a qualidade da água
conduzida pelo tubo e (4) a idade da instalação/tubo. Cada um destes fatores deve
ser considerado quando for avaliada a condição atual ou a causa de um vazamento,
em um sistema hidráulico predial.
1

SDR (standard dimension ratio) é a relação diâmetro/espessura
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De acordo com Farshad (2006), um sistema hidráulico é composto por
elementos tais como tubos, conexões, reservatórios, estações de bombeamento,
entre outros componentes que apresentam um comportamento sistêmico, resultante
da integração de seus elementos. Este autor afirma que sistemas técnicos e
produtos fabricados pelo homem possuem um ciclo de vida que pode ser comparado
a um sistema biológico: eles nascem, crescem e interagem com o meio, envelhecem
e morrem. Devido a este comportamento comum é possível aplicar a teoria da
banheira (“bathtub theory”) inclusive para os sistemas de tubulações plásticas. De
acordo com essa teoria, as probabilidades de falha são relativamente altas na fase
inicial da vida do sistema; A probabilidade permanece relativamente constante
durante um determinado período de tempo e, em seguida, sobe novamente nos
estágios finais da vida do sistema. A Tabela 3 resume os três estágios de vida útil
dos sistemas e a Figura 1 é uma representação gráfica da teoria da banheira.
Tabela 3 – Taxa de falhas de acordo com a teoria da banheira
Fase
Probabilidade de falha
Causas
Falhas prematuras

Alta probabilidade, mas
taxa de falha decrescente

Defeitos do material, alterações da
qualidade na produção, erros de
instalação, erros de aplicação,
erros de dimensionamento e erros
operacionais

Falhas casuais

Taxa de falha
relativamente constante

Falhas casuais e ocasionadas por
outros sistemas relacionados

Falhas por desgaste

Aumento da taxa de falha
em direção à alta
probabilidade

Envelhecimento, deterioração,
fadiga

Fonte: Farshad, 2006
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Figura 1 – Representação da teoria da banheira relacionada à probabilidade de
falha de um sistema de tubulações

Fonte: Farshad, 2006

Quando da ocorrência de uma patologia em um sistema hidráulico é
necessário realizar a correção local, e para tanto, na maioria das vezes é importante
conhecer a causa da patologia para que seja realizado o reparo adequado evitando
reincidências. A determinação da causa da patologia, dependendo de sua
complexidade, deve ser realizada por profissionais ou empresas especializadas que
utilizam, de maneira eficiente, as técnicas e ferramentas adequadas para que a
causa raiz seja identificada.
Na maior parte dos casos, quando da ocorrência de falha em alguma parte da
tubulação, é realizada a substituição do trecho com problemas, muitas vezes de
forma emergencial, para que o sistema retome sua funcionalidade rapidamente. O
ideal seria que o reparo fosse realizado com o cuidado de preservar as evidências e
materiais adjacentes que podem estar relacionados com a causa da falha, porém
isto nem sempre ocorre. Assim, uma das principais fontes de informações na
investigação da análise de falhas é o próprio material que foi substituído. Desta
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forma, a escolha da técnica ou ensaio a ser aplicado torna-se de extrema
importância para que se obtenham informações relevantes para a identificação da
causa raiz da falha.
Tendo como base a sua experiência, os autores Hayes et al. (2011), afirmam
que as investigações de falhas de tubos podem ser sobrecarregadas por uma série
de fatores que estão além do controle do engenheiro que realiza a investigação. Por
exemplo, o engenheiro não pode ser contratado antes do exame inicial da tubulação
pela empresa de proteção contra incêndio (se for o caso), dono da propriedade ou
companhia de seguros. Na urgência para colocar o sistema novamente em
operação, o segmento do tubo com a falha é, muitas vezes, cortado e substituído
sem qualquer cuidado para preservar adequadamente a evidência. Além disso a
localização e orientação da falha, outras restrições potenciais e o histórico geral da
tubulação podem não estar adequadamente documentados.
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1.3

Objetivo
O objetivo deste trabalho foi estudar a influência do procedimento de execução

das juntas soldáveis na ocorrência de falhas em tubulações de CPVC para sistemas
hidráulicos prediais de água quente.
1.4

Justificativa
As falhas das tubulações de CPVC podem ser originadas por diversos fatores,

tais como qualidade da matéria-prima, defeitos de fabricação de seus componentes,
armazenamento inadequado de seus componentes, erros de projeto, condições de
serviço inadequadas, deterioração devido ao meio externo, envelhecimento e erros
de instalação.
Falhas ocasionais podem ser causadas por inúmeros fatores, entretanto, a
instalação inadequada é geralmente a causa mais comum quando ocorre uma falha
em tubulações de CPVC. (PRIDDY, 2013).
Farshad (2006) afirma que a sua experiência em análises de falhas tem
mostrado que, como em qualquer outro produto plástico, um grande número de
falhas não ocorre no tubo propriamente dito, mas em suas conexões.
Desta forma, as juntas das tubulações de CPVC (locais de união entre o tubo e
a conexão), por ser uma região de descontinuidade da tubulação e que é
influenciada pelo procedimento de sua execução, foi selecionada como foco deste
trabalho.
1.5

Premissas
Considerando-se os objetivos propostos pela presente pesquisa, foram

definidas as seguintes premissas de trabalho:
•

As tubulações de CPVC são utilizadas em sistemas de proteção contra
incêndio por chuveiros automáticos e instalações industriais, além de
sistemas hidráulicos prediais de água quente. Em cada uma destas
aplicações as tubulações são submetidas a diferentes solicitações, e
desta forma, os tubos, conexões e adesivos para cada tipo de aplicação
possuem características diferentes. Este trabalho limitou-se a estudar as
tubulações de CPVC para sistemas hidráulicos prediais de água quente
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de diâmetro nominal 22 mm, pois trata-se do diâmetro mais utilizado
nestas instalações;
•

As amostras de tubos e conexões de CPVC ensaiadas neste trabalho
foram analisadas visualmente e dimensionalmente, e atenderam aos
critérios visuais e dimensionais especificados pelas normas brasileiras
ABNT NBR 15884-1:2010 e ABNT NBR 15884-2:2010. Os demais
requisitos especificados por estas normas brasileiras não foram
verificados;

•

Os adesivos utilizados nos ensaios realizados neste trabalho não foram
submetidos a ensaios laboratoriais, porém todos estavam dentro do
prazo de validade e foram armazenados de forma adequada. Não
apresentavam consistência gelatinosa quando da sua utilização.
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2

METODOLOGIA

Para o atendimento do objetivo, este trabalho foi desenvolvido de acordo com o
fluxograma apresentado na Figura 2.
Figura 2 – Fluxograma do estudo

Fonte: Elaborado pela autora
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As atividades desenvolvidas neste trabalho são descritas sucintamente a
seguir:
• Capítulo 1: Introdução, definição dos objetivos, premissas e justificativa;
• Capítulo 2: Definição da metodologia de trabalho;
• Capítulo 3: Realização da pesquisa bibliográfica tendo como foco as juntas
soldáveis, incluindo seu procedimento de execução e ensaios que verificam a
sua conformidade. A pesquisa também abrangeu as falhas das tubulações de
CPVC para SHPAQ e técnicas utilizadas na investigação destas falhas. Ao
final desta pesquisa bibliográfica, foram identificadas as principais falhas das
tubulações de CPVC para sistemas hidráulicos prediais de água quente para
serem estudadas neste trabalho, bem como a definição dos ensaios a serem
aplicados neste estudo;
• Capítulo 4: Realização de ensaios exploratórios em corpos de prova
compostos por juntas de tubulações de CPVC montadas com erros de
execução definidos a partir da pesquisa bibliográfica. Neste capítulo também
é realizada a análise preliminar dos resultados obtidos e a definição das
análises a serem realizadas e estudadas no Capítulo 5;
• Capítulo 5: Realização das análises definidas no Capítulo 4 (verificação da
influência da forma de aplicação de adesivo no desempenho da junta) e
análise preliminar dos resultados;
• Capítulo 6: Análise final dos resultados – englobando os resultados obtidos
nos Capítulos 4 e 5; e
• Capítulo 7: Conclusões e propostas de melhorias da normalização brasileira
relativa aos tubos e conexões de CPVC para SHPAQ.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão bibliográfica visou a obtenção de embasamento técnico e teórico por
meio de pesquisas em dissertações, artigos, normas, livros e outros materiais
bibliográficos. Primeiramente foi realizada uma pesquisa sobre o procedimento para
a execução das juntas soldáveis entre tubos e conexões de CPVC (item 3.1),
incluindo a pesquisa sobre a junta soldável e ensaios que verificam a sua
conformidade (item 3.2). O item 3.3 apresenta a pesquisa realizada sobre as falhas
das tubulações de CPVC para SHPAQ e o item 3.4, as técnicas utilizadas na
investigação destas falhas.
Com base nesta pesquisa bibliográfica foram identificadas as principais falhas
das tubulações de CPVC para sistemas hidráulicos prediais de água quente para
serem estudadas neste trabalho, bem como a definição dos ensaios a serem
aplicados neste estudo. A Figura 3 apresenta o esquema das etapas da revisão
bibliográfica.
Figura 3 – Revisão bibliográfica

Fonte: Elaborado pela autora

27

3.1

Procedimento

para

execução

das

juntas

soldáveis

de

tubulações

de CPVC
Para melhor entendimento do procedimento adotado para a execução das
juntas soldáveis faz-se necessário conhecer o mecanismo que causa a união das
superfícies do tubo e da conexão de CPVC.
Segundo Ebnesajjad (2008), no processo de execução das juntas, as áreas a
serem unidas são amolecidas por meio de um solvente (ou mistura de solventes)
presente no adesivo que dissolve o polímero a temperatura ambiente. Quando isto
ocorre, a cadeia polimérica ganha uma significante liberdade para se movimentar e
se emaranha com outras cadeias igualmente dissolvidas do outro componente a ser
unido. Após um determinado período (tempo de cura), o solvente se evapora, e
então as cadeias poliméricas perdem a sua mobilidade. Este processo resulta em
uma massa sólida (resina) de cadeias poliméricas emaranhadas, que constitui a
solda. De acordo com o supracitado autor, este processo é o método mais simples e
mais econômico para a união de termoplásticos. As juntas soldadas com a atuação
de um solvente são menos sensíveis a variações de temperatura do que as juntas
unidas por adesivos convencionais e são resistentes a ambientes degradantes como
o plástico original. A junta final consiste exclusivamente do plástico original, sem
outro adesivo ou solvente presente. A resistência da junta pode resultar na faixa de
85% a 100% da resistência do plástico original.
O tempo de cura da junta deve ser longo o suficiente para permitir uma união
completa, mas também deve garantir uma relativa resistência nas primeiras horas da
aplicação do adesivo, que é necessária para manuseio da tubulação e realização de
ensaios. (PASCHAL, 2000). Este autor também afirma que a maioria das juntas
soldáveis é realizada por meio do uso de bolsas cônicas, ou seja, a região da
conexão onde o tubo é inserido, possui um diâmetro maior na entrada do que no
fundo da bolsa. A Figura 4 apresenta a ilustração da geometria da bolsa da conexão
e do tubo onde a conicidade da bolsa foi exagerada para melhor demonstração da
“interferência”. Esta “interferência” proporciona a força de compressão durante a
montagem da junta (ver Figura 4).
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Figura 4 – Geometria da bolsa da conexão / tubo

Fonte: Paschal, 2000

Esta interferência entre o diâmetro externo do tubo e o diâmetro interno da
bolsa da conexão promove uma pressão entre as superfícies que serão unidas.
Caso o encaixe entre o tubo e a conexão esteja com folga, a soldagem não ocorrerá
adequadamente. O processo de execução de uma junta soldável é ilustrado na
Figura 5.
Figura 5 – Processo de solda a frio entre tubos e conexões de CPVC

1 As superfícies a serem unidas devem
ser lisas.

2 Deve ser aplicada uma quantidade de adesivo
suficiente para preencher os vazios entre o
tubo e a conexão.

3 O acoplamento entre o tubo e a conexão deve
ser realizado enquanto as superfícies
estiverem úmidas e o adesivo fluido.

4 A resistência da junta aumenta enquanto o
adesivo seca. Na área mais justa do
acoplamento, as superfícies tendem a se
fundir; na área menos apertada o adesivo irá
colar as superfícies de contato.

Fonte: Gardiner (2008)
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De acordo com Castellani (2012), esta interferência (aperto no encaixe) entre
as peças a serem unidas é necessária para que ocorra uma fusão entre as
superfícies, tornando-as um bloco único. Este autor afirma ainda que as superfícies
fundidas de uma junta soldada são responsáveis por 80% da resistência da junta.
Outros cuidados que devem ser observados antes da execução da junta
soldada:
a) Não é permitido o uso de adesivos que se apresentem na forma
gelatinosa. (ABNT, 2010, p. 1);
b) Devem ser utilizados somente adesivos especificados para sistemas de
CPVC e aprovados pelo fabricante dos tubos e conexões (ABNT, 2010,
p. 1);
c)

As juntas devem ser efetuadas evitando a presença de água.
(ABNT, 2010, p. 7);

d) Alta umidade e temperaturas baixas geram a necessidade de maior tempo
de cura do adesivo. (AMBLER, 1996).

Além dos cuidados supracitados relacionados ao procedimento de execução
da junta, é necessário que os componentes do SHPAQ (tubos, conexões, acessórios
etc.) atendam aos requisitos mínimos estabelecidos em normas e especificações
técnicas. O SHPAQ também deve estar de acordo com as exigências técnicas de
projeto e execução estabelecidas pela Norma Brasileira “ABNT NBR 7198:1993 –
Projeto e execução de instalações prediais de água quente”1.
3.2

Ensaios em tubos e conexões de CPVC relacionados às juntas soldáveis
Além das normas brasileiras para tubos e conexões de CPVC para sistemas

hidráulicos prediais de água quente, já citadas na introdução deste trabalho, há
também normas internacionais tais como a ASTM D2846-14 - Standard Specification
for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution
Systems e a ISO 15877:2009 - Plastics piping systems for hot and cold water
installations — Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) — Part 1: General.

1

A norma brasileira ABNT NBR 7198:1993 encontra-se em processo de revisão junto a Comissão de Estudo da ABNT CE02:146.03 – Comissão de Estudo de Sistemas Prediais Hidráulico-Sanitário para Água Fria e Água Quente
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Atualmente não há uma norma brasileira de especificação dos requisitos e
critérios mínimos de adesivos para tubulações de CPVC (e nem para tubulações de
PVC), entretanto, a norma ASTM F493-14 Standard Specification for Solvent
Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe and Fittings
estabelece requisitos mínimos para estes adesivos, tanto relativos à sua composição
como características físicas (viscosidade por exemplo) e de resistência mecânica
das juntas.
As Tabelas 4 e 5 apresentam um comparativo entre os requisitos e critérios
para tubos e conexões de CPVC para sistemas hidráulicos prediais de água quente
estabelecidos pelas normas ABNT NBR 15884-1:2010, ABNT NBR 15884-2:2010,
ASTM D2846-14 e ISO 15877-5:2009. Na Tabela 5, os requisitos relacionados às
juntas soldáveis estão relacionados ao desempenho do sistema e são destacados
nesta tabela na cor cinza.
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Tabela 4 – Quadro comparativo de requisitos e critérios para tubos de CPVC para sistemas hidráulicos prediais de água quente

Tubos

Composto

Requisitos
Resist. mín. de impacto Izod
Resistência à tração mínima
Módulo de elasticidade mín. sob
tração
Temperatura mín. de deflexão
sob carga de 1,82 MPa
Densidade
Teor de cloro
Temp. de amolecimento Vicat
Tensão-base de projeto / tensão
hidrostática de projeto

ASTM D2846-14

ISO 15877-2:2009

80,1 J/m
48,3 MPa
2.482 MPa

80,1 J/m
48,3 MPa
2.482 MPa

2

100 °C

100 °C
3

1,45 g/cm a 1,65 g/cm
> 60 % em massa

3

2
2

2

2

Demonstrar conformidade com a
curva de referência de acordo com
ASTM D2837/ISO9080

Demonstrar conformidade com a curva
de referência de acordo com ASTM
D2837

Opacidade

2

2

Verificação da temperatura de
mal funcionamento
Análise dimensional

2

2

Diâmetro externo, espessura mínima
e ovalização
150 °C, variação < 5%
0,1 h à 82 °C - tensão de 18 MPa
4 h à 82 °C - tensão de 12 MPa
1.000 h à 23 °C - tensão 30 MPa
sem quebras fissuras ou trincas a
deformação diametral de 40%
TIR ≤ 10% a 0 °C
A qualidade da água não pode ser
afetada

Diâmetro externo, espessura mínima e
ovalização

Estabilidade dimensional
Resistência à pressão
hidrostática interna
Compressão diametral
Resistência ao impacto
Efeito sobre a água

1

ABNT NBR 15884-1:2010

2

2

0,1 h à 82 °C - pr essão de 3.590 kPa
4 h à 82 °C - pr essão de 2.510 kPa

≥ 50 MPa

2

2

3

3

1,45 g/cm a 1,65 g/cm
> 55 % em massa
≥ 110 °C
Demonstrar conformidade com a
curva de referência em pelo menos
3 pontos, em 4 períodos de tempo
diferentes, de acordo com ISO9080
não pode transmitir mais do que
0,2% de luz visível
1 MPa por 1.000 horas à 95 °C.
Sem vazamentos
Diâmetro externo e espessura
mínima
150 °C, variação < 5%
1 h à 20 °C - tensão de 43 MPa
165 h à 95 °C - tensão 5,6 MPa
1.000 h à 95 °C - tensão 4,6 MPa

sem quebras fissuras ou trincas a
deformação diametral de 40%

2

2

TIR ≤ 10% a 0 °C
A qualidade da água não pode ser
afetada
8.720 h à 95 °C - tensão 43 MPa

2

2

Estabilidade térmica por pressão
hidrostática interna
1
Requisitos para o composto de CPVC tipo I, classe de aplicação 2, série dimensional S5
2
Não especificado

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010); American Society for Testing and Materials (2014); International Organization for
Standardization (2009)
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Tabela 5 – Quadro comparativo de requisitos e critérios para conexões de CPVC e desempenho para sistemas hidráulicos de água quente

Composto

Requisitos
Resist. mínima de impacto Izod
Resist. à tração mínima
Módulo de elast. mín. sob tração
Temperatura mínima de deflexão
sob carga de 1,82 MPa
Temp. de amolecimento Vicat
Resistência à pressão
hidrostática interna
Análise dimensional
Conexões

Efeito sobre a água
Ensaio de ciclo térmico
(conexões com inserto metálico)

Comportamento ao calor
Opacidade

Desempenho

Estabilidade térmica por pressão
hidrostática interna
Ensaio cíclico de temperatura

ABNT NBR 15884-2:2010

ASTM D2846-14

80,1 J/m
48,3 MPa
2.482 MPa
100 °C

80,1 J/m
48,3 MPa
2.482 MPa
100 °C

2

2

0,1 h à 82 °C - tensão de 18 MPa
0,1 h à 82 °C-pres são de 3.590 MPa
4 h à 82 °C - tensão de 12 MPa
4 h à 82 °C-press ão de 2.510 MPa
1.000 h à 23 °C - tensão de 30 MPa
Diâmetro interno, espessuras,
Diâmetro interno, espessuras,
ângulos e comprimentos
ângulos, comprimento e ovalização
2
A qualidade da água não pode ser
afetada
não pode apresentar vazamentos
não pode apresentar vazamentos
após 1.000 ciclos de temperatura de após 1.000 ciclos de temperatura de
16 °C e 82 °C com pressão de 7
16 °C e 82 °C com pressão de 7
2
2
kgf/cm .
kgf/cm .
2
sem falhas após submetido a 150 °C
2

2

2

2

5.000 ciclos de temperatura a 80 °C
e 20 °C, à pressão de 0,6 MPa

2

2

Resist. à pressão hidrostática
0,1 h à 82 °C-pressão de 3.590 MPa
interna das juntas
4 h à 82 °C-pressão de 2.510 MPa
2
Pressão hidrostática interna de
Pressão de rupt. 2.760 kPa à 23 °C;
ruptura
Pressão de rupt. 1.380 kPa à 82 °C
2
2
Ensaio cíclico de pressão
2
2
Ensaio de vácuo
1
Requisitos para o composto de CPVC tipo I, classe de aplicação 2, série dimensional S5.
2
Não especificado

1

ISO 15877-3:2009 / ISO 15877-5:2009
2

≥ 50 MPa

2
2

≥ 103 °C
1 h à 20 °C - tensão de 33,7 MPa
165 h à 60 °C - tensão 21,07 MPa
3.000 h à 80 °C - tensão 6,14 MPa
Diâmetro interno, espessuras, ângulos,
comprimento e ovalização
A qualidade da água não pode ser
afetada
2

sem falhas após submetido a 150 °C
não pode transmitir mais do que 0,2%
de luz visível
17.520 h à 90 °C - tensão 2,85 MPa
5.000 ciclos de temperatura a 90 °C e 20
°C, à pressão de projeto
3.000 h à 80 °C – pressão 770 kPa
2

10.000 ciclos de pressão
1 h à 23 °C à -80 kPa

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010); American Society for Testing and Materials (2014); International Organization for
Standardization (2009)
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Após a análise das normas ABNT NBR 15884-2:2010, ISO 15887-5:2009 e
ASTM D2846-14, verificou-se que os requisitos dos tubos e conexões de CPVC
relacionados às juntas soldáveis são os apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 – Ensaios para verificação do desempenho das juntas soldáveis conforme ABNT
NBR 15884-2:2010, ASTM D2846-14 e ISO 15877-5:2009
Norma
Nome do
Tempo de
Condições de
Critério
ensaio

cura do

ensaio

adesivo
ABNT NBR
158842:2010

Ensaio do
conjunto
tubo/conexão/
adesivo –
ensaio cíclico de
temperatura

Tempo de
cura
conforme
instruções do
fabricante

Água quente: 80 °C
Água fria: 20 °C
Pressão: 600 kPa
5.000 ciclos

As juntas não
devem apresentar
vazamento

ASTM
D2846-14
(condição
A)

Resistência à
pressão
hidrostática
interna

Tempo de
cura
conforme
instruções do
fabricante

6 min à 82 °C,
pressão de 3.590
MPa;
4 h à 82 °C, pressão
de 2.510 MPa;

Não deve ocorrer
desprendimento ou
vazamento

Pressão
hidrostática de
ruptura

Tempo de
cura do
adesivo de
2h

Aumentar a pressão
com taxa uniforme
tal que a ruptura
ocorra entre 60 s e
70 s.

A 23 °C deve
apresentar pressão
de ruptura de 2.760
kPa.
A 82 ºC deve
apresentar pressão
de ruptura de 1.380
kPa

Resistência à
pressão
hidrostática
interna

Pelo menos
20 dias em
temperatura
ambiente e
depois 4 dias
à 80 °C

3.000 h à
temperatura de
80 °C sob pressão
de 770 kPa

As juntas não
podem apresentar
vazamento nem
romper

Ensaio cíclico
de temperatura

Não
informado

Água quente: 90 °C
Água fria: 20 °C
Pressão de projeto
5.000 ciclos

As juntas não
devem apresentar
vazamento

Ensaio cíclico
de pressão

Não
informado

10.000 ciclos de
pressão entre 600
kPa e 50 kPa

As juntas não
devem apresentar
vazamento

Ensaio de vácuo Não
informado

Vácuo de -80 kPa
por 1 h

ISO
15877:2009
(CPVC tipo
I, classe de
aplicação
2)

A pressão não pode
apresentar variação
maior que 5 kPa
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010); American Society for Testing and
Materials (2014); International Organization for Standardization (2009)
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3.3

Falhas em tubulações de CPVC
De acordo com Farshad (2006), um sistema de tubulações plásticas pode

falhar devido a uma variedade de causas e mecanismos de degradação. A origem
da falha pode incluir erros de projeto, material não conforme, produção, instalação,
condições de serviço, e fatores ambientais incluindo, carregamentos mecânicos,
efeitos térmicos, agentes químicos e fatores de envelhecimento. Dependendo do
mecanismo de origem, uma variedade de modos de falhas pode ocorrer, incluindo
ruptura ou fratura, perda de rigidez, deformação excessiva, instabilidade ou
flambagem, degradação das propriedades e perda da funcionalidade, como pode ser
observado na Figura 6. Portanto, quaisquer avaliações de falha ou de confiabilidade
de um sistema de tubulações deve levar em consideração, não só o comportamento
do elemento, mas também a funcionalidade do sistema como um todo.

Figura 6 – Modos de falha em tubulações

Fonte: Farshad (2006)
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De acordo com Passamaneck (2010), a maioria das falhas em sistemas de
tubulações de CPVC está relacionada com instalação deficiente, stress cracking 1,
incompatibilidade química e danos mecânicos.
Robles e Coles ([2007]) afirmam que as falhas mais comuns das tubulações de
CPVC

estão

associadas

com

instalação

deficiente,

contaminação

e

incompatibilidade química. Exemplos específicos de falhas encontradas em uma
instalação incluem: excesso de adesivo, insuficiência de adesivo, fixação
inapropriada, roscas de bronze sobre roscas de CPVC, espaçamento inadequado
dos pontos de fixação.
Segundo Hayes et al. (2011) os tubos de CPVC podem falhar por sobrecarga,
impacto, danos por temperatura, raios UV e ataques do meio.
Mukherjee (1998) afirma que a instalação adequada de sistemas de tubulações
de CPVC é crítica para que se obtenha desempenho e vida útil adequados e
condições seguras de operação.
Falhas ocasionais podem ser causadas por inúmeros fatores, entretanto, a
instalação inadequada é geralmente a causa mais comum quando ocorre uma falha
em tubulações de CPVC (PRIDDY, 2013). Ainda de acordo com este autor e
Passamaneck (2010), as causas mais frequentes de falhas em tubulações de CPVC
devido as práticas inadequadas de instalação são:
a) Aplicação de adesivo em excesso: esta prática pode causar o enfraquecimento
das paredes do tubo. O adesivo aplicado em excesso pode escorrer para o
interior do tubo ou conexão, favorecendo a ocorrência de stress cracking em seu
entorno (ver Fotografia 1);

1

Segundo Priddy (2012), o stress cracking (fissuramento sob tensão) é um mecanismo de falha que
ocorre quando tubos e conexões de CPVC sob tensão absorvem determinados contaminantes
químicos que aumentam a mobilidade das cadeias poliméricas, permitindo que o seu
emaranhamento se desfaça, o que reduz sua resistência e fragiliza local de ocorrência.
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Fotografia 1 – Fissuras devido ao stress cracking ao redor do excesso de adesivo na
superfície interna do CPVC

Fonte: Pfaendtner (2014)

b) Aplicação de adesivo insuficiente: A aplicação insuficiente de adesivo pode gerar
vazios nas áreas de contato entre o tubo e a conexão que resultarão em
vazamentos;
c) Uso de adesivo não aprovado pelo fabricante do tubo: esta prática pode resultar
em junta não unida adequadamente, podendo gerar vazamentos ou separação
dos tubos e conexão;
d) Inserção inadequada do tubo na conexão: um desalinhamento pode resultar em
espessuras do adesivo diferenciadas ao longo da circunferência do tubo, que
pode dificultar a adesão das áreas onde a espessura do adesivo for muito fina. A
insuficiente inserção do tubo na conexão ou um tubo cortado fora de esquadro,
pode reduzir a área de adesão resultando em uma menor resistência mecânica
da junta;
e) Utilização de suportes inadequados ou espaçamento entre os suportes
inadequados: a utilização de suportes inadequados pode impedir expansão
térmica dos tubos de CPVC, gerando a ocorrência de rupturas na região dos
suportes.
De acordo com Priddy (2016), é interessante notar que, quando as localizações
dos defeitos de instalação foram comparadas com as localizações dos vazamentos,
houve uma correlação inversa dos locais de vazamento com o uso de excesso de
adesivo; isto é, ocorreram menos falhas em áreas onde se observou excesso de
adesivo. Esta observação sugere que é melhor errar pelo excesso de adesivo do
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que por quantidade insuficiente. O autor afirma também que por experiência verificou
que o uso de adesivo em excesso resulta em gotejamentos que levam a falhas
somente quando há também produtos químicos incompatíveis (geralmente produtos
químicos antimicrobianos amina) presentes no interior da tubulação.
3.4

Ensaios para identificação de falhas
Para a determinação das causas de falhas de tubulações, existem diversas

técnicas e ensaios, destrutivos e não destrutivos, cuja aplicabilidade depende de
cada caso a ser analisado.
Kirker (2012) afirma que uma investigação das causas de falha em tubulações
em CPVC requer conhecimento único e, dependendo do caso, de métodos de
análises especializados tais como: análise do material por meio do uso de
microscópio e várias técnicas de análises químicas (cromatografia gasosa,
espectrometria de massa e espectroscopia de infravermelho com transformada de
Fourier - FTIR).
Segundo Hayes et al. (2011) deve-se realizar um exame cuidadoso do tubo e
eventuais rupturas pois esta análise geralmente identificará um modo particular de
falha e auxiliará na determinação de sua causa raiz. Afirma ainda que a fractografia,
o estudo microscópico de superfícies fraturadas, é uma poderosa técnica utilizada
por metalurgistas, especialistas em materiais e engenheiros forenses para
caracterizar a fabricação, esforços solicitantes e histórico ambiental da área
fraturada. Para a verificação de danos devidos a temperatura e raios UV, além da
análise visual e aplicação de raios UV na área danificada (o local termicamente
degradado torna-se fluorescente quando irradiado por raios UV), existem diversas
técnicas por espectroscopia que podem ser utilizadas.
Para Andreucci (2013), os métodos não destrutivos mais frequentes para a
verificação de juntas soldadas são a radiografia e o ultrassom. A radiografia é um
método que se baseia na absorção diferenciada da radiação penetrante pela peça
que está sendo inspecionada, sendo que esta absorção depende de diferenças de
densidade e espessura do material ou até mesmo diferenças de composição (ver
Fotografia 2). Segundo este autor, a tomografia também pode ser considerada como
um método não destrutivo porém sua aplicação é limitada em função da aplicação
restrita a peças pequenas.
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Fotografia 2 – Radiografia digital – inspeção em campo

a) Técnica de radiografia digital direta
em uma solda de tubulação.

b) A placa digitalizadora gira ao redor da
solda por um guia fixo no tubo.

Fonte: Andreucci (2013)

De acordo com a American Society for Nondestructive Testing (2000) os
ensaios não destrutivos são usados para inspecionar tubulações para prevenir
vazamentos que poderiam causar danos ao meio ambiente. Inspeção visual,
radiografia e ensaios eletromagnéticos são os ensaios não destrutivos mais
utilizados (ver Fotografia 3).
Fotografia 3 – Ensaios não destrutivos para inspeção de tubulações

(a) Inspeção de fuga de fluxo magnético. Este
equipamento, conhecido como “pig” é colocado na
tubulação e coleta informações sobre as
condições do tubo à medida que é empurrado ao
longo do mesmo.

(b) Inspeção visual remota utilizando um
robô.

Fonte: American Society for Nondestructive Testing (2000)
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Para Silva e Baldo (2015), os ensaios não destrutivos são técnicas,
procedimentos ou processos empregados para garantir a qualidade e a
confiabilidade de máquinas, equipamentos e materiais sem danificá-los. Também
são empregados para proporcionar informações acerca de falhas de um
determinado produto bem como o monitoramento de degradação.
Ito et al. (2013) afirmam que a radiografia de raios X é um método não
destrutivo amplamente utilizado, permitindo a obtenção de informações sobre o
tamanho da falha e sua posição dentro do item analisado, porém apresenta um
ponto fraco em relação a determinação de espessuras pois as imagens geradas são
bidimensionais.
A Tabela 7 apresenta as principais causas de falhas em tubulações de CPVC
devido a instalação deficiente e respectivos métodos - na sua maioria destrutivos geralmente utilizados para realização de diagnósticos.

Tabela 7 – Principais causas de falhas em tubulações de CPVC devido instalação
inadequada e métodos de ensaio geralmente utilizados para diagnóstico
Causa raiz da falha
Ensaio
Excesso de adesivo

Corte e inspeção

Adesivo insuficiente

Corte e inspeção

Abraçadeiras inadequadas

Inspeção no local

Espaçamento das abraçadeiras inadequado

Inspeção no local

Abraçadeiras muito apertadas

Verificação da ovalização / marca
das abraçadeiras no tubo

Instalação não permite a expansão térmica das
tubulações

Inspeção no local

Tubos não alinhados

Inspeção no local

Inserção do tubo na conexão não suficiente

Corte e inspeção

Tubos com rebarba

Corte e inspeção

Tubos não chanfrados

Corte e inspeção

Tubos cortados fora de esquadro
Fonte: Adaptado de Priddy (2013)

Corte e inspeção
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3.4.1 Tomografia computadorizada por absorção de raios-X (TCRX)
De acordo com Andreucci (2013), um dos avanços tecnológicos mais
importantes na engenharia, pode ser atribuído aos ensaios não destrutivos. Eles
investigam a sanidade dos materiais sem, contudo, destruí-los ou introduzir
quaisquer alterações nas suas características. São aplicados na inspeção de matéria
prima, no controle de processos de fabricação e inspeção final. Segundo este autor,
a radiografia e o ultrassom são poderosas ferramentas para investigação de falhas
internas de peças, que podem detectar com alta sensibilidade descontinuidades com
poucos milímetros de extensão. Usados principalmente nas indústrias de petróleo e
petroquímica, nuclear, alimentícia, farmacêutica, geração de energia para inspeção
principalmente de soldas e fundidos, e ainda na indústria bélica para inspeção de
explosivos, armamento e mísseis, a radiografia e o ultrassom desempenham papel
importante na comprovação da qualidade da peça ou componente em conformidade
com os requisitos das normas, especificações e códigos de fabricação. Usados
também na qualificação de soldadores e operadores de soldagem, a radiografia e
ultrassom proporcionam registros importantes.
Segundo Andreucci (2013), a tomografia pode ser considerada como um
método de inspeção não destrutivo que não utiliza filme radiográfico para o registro
dos resultados. Nesta técnica, a peça é exposta a um feixe estreito de raios X
giratório que atravessa a peça em vários planos, projetando em um monitor a
imagem processada por um computador. Este processo é feito por um complexo
sistema que permite visualizar a imagem de uma peça em 3D e permite separar em
planos ou camadas. Este autor afirma que a TCRX é um ensaio pouco aplicado na
indústria em razão do alto custo e devido a aplicações restritas a peças pequenas.
Sobre o ensaio com a utilização do sistema de TCRX, Ito et al. (2013) afirmam
que não é adequada para a detecção de fissuras de tubos em campo porque o
equipamento tem grandes dimensões, entretanto ressaltam que este método permite
a determinação de dimensões sem a perda de qualidade das informações devido a
reestruturação da imagem tomográfica.
De acordo com Silva e Baldo (2013), em um sistema de TCRX, a amostra
inspecionada é rotacionada sob radiação emitida por uma fonte de raios X. A
distribuição de intensidade da radiação, após atravessar o objeto, é determinada por
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meio de um detector e digitalmente armazenada como uma projeção 2D. As
projeções resultantes da rotação completa da amostra definem a entrada do
algoritmo matemático usado para construir um volume que representa a amostra
interna e externamente. A Figura 7 apresenta a visão geral deste processo.

Figura 7 – Visão geral do processo de medição por TCRX

Fonte: Malcom, Liu e Lifton (2013)

A TCRX permite a análise da estrutura interna e externa de conjuntos
montados e de amostras homogêneas, possibilitando a detecção de poros, trincas,
inclusões e contaminações, sendo também possível a avaliação dimensional das
características encontradas. (Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2011)
Nos últimos anos, a TCRX foi foco de estudos sobre a sua aplicabilidade para a
caracterização de falhas em juntas de tubulações, tais como os trabalhos
desenvolvidos por Boge e Häjrtfors (2011), sobre falhas em juntas por eletrofusão
em tubos de polietileno de alta densidade, e por Silva (2015) sobre a investigação de
oclusões nas regiões de juntas adesivas de tubos poliméricos reforçados com fibra
de vidro.
Boge e Häjrtfors (2011) avaliaram a TCRX - dentre outras técnicas e métodos para investigar se esta tecnologia poderia ser utilizada na detecção de falhas em
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juntas por eletrofusão em tubos de polietileno de alta densidade para condução de
gás e água (vide Figura 8). De acordo com estes autores:
[...] A tomografia computadorizada por raios X revelou detalhes
interessantes sobre a junta investigada, mas não diferenciaram áreas
frágeis e dúcteis. As imagens por tomografia computadorizada deram
uma visão geral dos vazios na área de fusão, alinhamento do tubo e
o deslocamento das resistências. (BOGE; HÄJRTFORS, 2011, p.34)

Figura 8 – Junta por eletrofusão de tubo de polietileno de alta densidade

Fonte: Boge e Häjrtfors (2011)

Segundo Silva (2015), a microtomografia é adequada para inspecionar as
juntas adesivas de tubos poliméricos reforçados com fibra de vidro, sendo possível
identificar a falta de adesão entre as superfícies através das imagens 3D geradas
por esta técnica. O autor afirma que esta técnica não pode ser empregada em tempo
real durante uma inspeção de campo devido à complexidade do processo.
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4

ENSAIOS EXPLORATÓRIOS EM JUNTAS DE TUBULAÇÕES DE CPVC

De acordo com a revisão bibliográfica realizada verifica-se que as principais
falhas das tubulações de CPVC são as relacionadas à execução da junta:
(i) excesso de adesivo (ii) aplicação insuficiente de adesivo (iii) inserção inadequada
do tubo na conexão, que serão estudadas neste capítulo. Desta forma, para a
realização dos ensaios exploratórios definiu-se as juntas das tubulações como ponto
de estudo, por ser um componente do sistema que é influenciado por diversos
fatores, tais como:
a) A qualidade dos adesivos e sua compatibilidade com os tubos e
conexões: o adesivo deve provocar a fusão entre as superfícies do tubo
e da conexão a serem unidas, e, para tanto, deve possuir características
específicas para promover uma junta adequada, preservando a
resistência mecânica dos materiais;
b) A quantidade de adesivo aplicada: o excesso de adesivo, ou a
insuficiência de adesivo podem prejudicar o desempenho de uma junta.
c) A qualificação da mão de obra: apesar do processo de execução da
junta ser relativamente simples, é necessário ter um mínimo de
conhecimento para executá-la de forma adequada;
d) A qualidade dos tubos e conexões: características dimensionais dos
tubos ou conexões em não conformidade com as normas técnicas,
podem ocasionar em uma junta com pouca interferência e neste caso
pode não ocorrer a fusão das superfícies a serem unidas de forma
adequada;
e) A temperatura ambiente: tempo de cura do adesivo varia em função da
temperatura, ou seja, para temperaturas baixas é necessário um maior
tempo de cura e para temperaturas mais altas, um menor tempo de
cura.

Os itens 4.1 e 4.2 apresentam as atividades desenvolvidas e resultados obtidos
neste capítulo.
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4.1

Metodologia aplicada na realização dos ensaios exploratórios
Foram inicialmente identificados os fatores que influenciam a qualidade da

junta soldável de CPVC: (a) qualidade e compatibilidade do adesivo utilizado,
(b) forma como o adesivo é aplicado nos tubos e conexões, (c) qualificação da mão
de obra, (d) ocorrência de erro de execução das juntas, (d) qualidade dos tubos e
conexões e (e) temperatura do ambiente onde a junta é executada. Dentre os
fatores identificados, foram selecionados os que estão relacionados com erros de
execução em obra para que fossem reproduzidos nos ensaios exploratórios.
A sequência das atividades desenvolvidas é apresentada na Figura 9.
Figura 9 – Ensaios exploratórios - atividades

Fonte: Elaborado pela autora
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4.1.1 Definição das amostras a serem ensaiadas
Para a realização das juntas foram utilizados tubos e conexões (tipo luva
soldável) de CPVC de diâmetro externo 22 mm e adesivos para sistemas hidráulicos
prediais de água quente de duas marcas comerciais adquiridas no mercado
brasileiro.
4.1.2 Ensaios preliminares - análise visual e dimensional das amostras
O diâmetro externo dos tubos e o diâmetro interno da bolsa das conexões
devem proporcionar um “encaixe” apertado, de forma que as superfícies fiquem
pressionadas uma contra a outra visando favorecer o processo de soldagem
química. A ocorrência de defeitos nas superfícies a serem unidas (depressões e
ressaltos por exemplo), e tubos e conexões em não conformidade dimensional
podem causar o desempenho inadequado de juntas soldáveis. Desta forma, os
tubos e conexões utilizados neste experimento foram previamente submetidos às
análises visual e dimensional previstas pela Norma Brasileira ABNT NBR
15884:2010 Partes 1 e 2 (ver Tabela 8).

Tabela 8 – Características visuais e dimensionais verificadas
Material Característica
Critério ABNT NBR 15884:2010
Tubo de
CPVC
DN22

Aspecto
visual

Aspecto
dimensional

Cor

Cor bege e uniforme.

Superfície

Deve ser lisa, sem sulcos e livre
de corpos estranhos, bolhas ou
outros defeitos visuais

Diâmetro externo médio

(22,0 + 0,2) mm

Espessura de parede

(2,00 + 0,40) mm

Ovalização máxima

0,4 mm
Continua
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Continuação
Material

Característica

Conexão Aspecto
de
visual
CPVC
DN22 –
tipo luva
Aspecto
dimensional

Critério ABNT NBR 15884:2010
Cor

Cor bege e uniforme.

Superfície

Deve ser lisa, sem sulcos e livre
de corpos estranhos, bolhas ou
outros defeitos visuais

Diâmetro interno médio na
entrada da bolsa

(22,25 + 0,20) mm

Diâmetro interno médio no
fundo da bolsa

(21,80 + 0,20) mm

Comprimento mínimo da
bolsa

17,78 mm

Diâmetro interno mínimo no
corpo

18,16 mm

Espessura mínima de
parede na entrada da bolsa

2,03 mm

Espessura mínima de
parede no fundo da bolsa

2,59 mm

Espessura mínima de
parede no corpo da
conexão
Fonte: Elaborado pela autora

3,25 mm

A análise dimensional foi realizada por meio da TCRX. Os tubos de CPVC
também foram analisados dimensionalmente pelo método tradicional, com o auxílio
de um paquímetro digital. Para as conexões de CPVC, a grande vantagem da
análise dimensional realizada por TCRX, é o fato de ser um método não destrutivo, e
a facilidade de se mensurar características internas tais como o diâmetro interno da
bolsa e a espessura de parede do fundo da bolsa, desde que o equipamento esteja
calibrado para esta medição.
Após a análise dimensional, foi verificado que todas as amostras de tubos e
conexões de CPVC utilizadas neste experimento atenderam aos critérios
dimensionais e visuais estabelecidos normas brasileiras ABNT NBR 15884-1:2010 e
ABNT NBR 15884-2:2010.
4.1.3 Exposição de amostras às intempéries
Com o objetivo de simular uma condição inadequada de armazenamento dos
tubos de CPVC, parte das amostras de tubos foi submetida por 90 dias às
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intempéries sem a proteção da tela especificada pela ABNT NBR 15884-3:2010 (ver
Fotografia 4).
Fotografia 4 – Exposição solar de amostras de tubos de CPVC

Fonte: Elaborado pela autora

Durante o período de exposição, a irradiação solar foi medida por piranômetro
localizado no mesmo local onde foram expostos os tubos. A irradiação solar total a
que as amostras foram submetidas por 90 dias foi de 1,5 GJ/m2.
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4.1.4 Preparação dos corpos de prova – execução das juntas
Cada corpo de prova consistia em uma montagem composta por 2 segmentos
de tubos e uma conexão tipo luva, ambos de diâmetro nominal 22 mm, conforme
ilustrado na Figura 10.

Figura 10 – Montagem dos corpos de prova

Fonte: Elaborado pela autora

As juntas soldadas dos corpos de prova foram realizadas de forma a simular
um ou mais procedimentos de execução inadequados. A Tabela 9 apresenta o
procedimento de execução especificado pela ABNT NBR 15884-3:2010, o
procedimento inadequado que se deseja simular, e como o corpo de prova foi
preparado.

Tabela 9 – Procedimento de execução inadequado simulado no preparo dos corpos de prova
Procedimento correto
Procedimento de
Procedimento aplicado no
segundo a ABNT NBR

execução inadequado

15884-3:2010

simulado

corpo de prova

(até DN54)
Aplicação de uma fina
camada uniforme, na ponta
do tubo e na bolsa da
conexão.

Aplicação de adesivo em
excesso.
Aplicação insuficiente de
adesivo.

Aplicação de 3 camadas de
adesivo no tubo e na
conexão
Aplicação de uma fina
camada aplicada de forma
não uniforme, apenas na
ponta do tubo.
Continua
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Continuação
Procedimento correto

Procedimento de

Procedimento aplicado no

segundo a ABNT NBR

execução inadequado

corpo de prova

15884-3:2010

simulado

(até DN54)
Tubos cortados em esquadro Tubos cortados fora de
e remoção das rebarbas.
esquadro e sem remoção
de rebarbas.

As superfícies a serem
unidas não devem ser
lixadas.
Devem ser utilizados apenas
os adesivos aprovados pelo
fabricante.
Não há.

Os tubos devem ser
protegidos por tela de
polietileno de alta densidade
com negro de fumo e
percentual de sombreamento
de 80%.
Fonte: Elaborado pela autora.

A ponta do tubo cortada fora
de esquadro
(aproximadamente 20 °) e
as rebarbas não foram
removidas.
Lixamento das superfícies a As superfícies da ponta do
serem soldadas.
tubo e da bolsa da conexão
a serem unidas foram
lixadas com lixa nº150.
Aplicação de adesivo de
Utilização de adesivo de
outro fabricante do tubo /
outro fabricante do tubo ou
conexão.
da conexão.
Inserção insuficiente do
A ponta do tubo foi inserida
tubo na bolsa da conexão.
até cerca de 50% da
profundidade da bolsa.
Armazenamento do tubo
Tubo em exposição solar
em área descoberta sem a
por 90 dias (irradiação solar
proteção adequada.
de 1.5 GJ/m2).

Foram preparados 4 corpos de prova, totalizando 8 juntas, ou seja, cada corpo
de prova gerou duas juntas que foram numeradas de 1 a 8. A Tabela 10 apresenta
os fatores que foram considerados no preparo dos corpos de prova.
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Tabela 10 – Forma de preparo dos corpos de prova a serem analisados
Amostra Junta Fator influenciador da qualidade Forma de preparo aplicada na

A

1

da junta soldável

junta

a) Qualidade e compatibilidade
dos adesivos
b) Forma como o adesivo é
aplicado na tubulações e conexões


























c) Qualificação da mão de obra
d) Erro de execução das juntas

2

e) Qualidade dos tubos e
conexões
f) Temperatura ambiente (tempo
de cura do adesivo)
a) Qualidade e compatibilidade
dos adesivos
b) Forma como o adesivo é
aplicado na tubulações e conexões
c) Qualificação da mão de obra
d) Erro de execução das juntas

B

3

e) Qualidade dos tubos e
conexões
f) Temperatura ambiente (tempo
de cura do adesivo)
a) Qualidade e compatibilidade
dos adesivos
b) Forma como o adesivo é
aplicado na tubulações e conexões
c) Qualificação da mão de obra
d) Erro de execução das juntas

4

e) Qualidade dos tubos e
conexões
f) Temperatura ambiente (tempo
de cura do adesivo)
a) Qualidade e compatibilidade
dos adesivos
b) Forma como o adesivo é
aplicado na tubulações e conexões
c) Qualificação da mão de obra
d) Erro de execução das juntas
e) Qualidade dos tubos e
conexões
f) Temperatura ambiente (tempo
de cura do adesivo)

De acordo com a
especificação do fabricante
Adesivo em excesso
Mão de obra qualificada
Não foi aplicado o ¼ de volta
Atende norma NBR 15884
Atende especificação do
fabricante
De acordo com a
especificação do fabricante
Adesivo em excesso
Mão de obra qualificada
Sem erros
Tubo exposto às intempéries
Atende especificação do
fabricante
De acordo com a
especificação do fabricante
Quantidade de adesivo
insuficiente
Mão de obra qualificada
Sem erros
Atende norma NBR 15884
Atende especificação do
fabricante
De acordo com a
especificação do fabricante
Quantidade de adesivo
insuficiente
Mão de obra qualificada
Sem erros
Tubo exposto às intempéries
Atende especificação do
fabricante
Continua
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Continuação
Amostra Junta Fator influenciador da qualidade

C

5

da junta soldável

junta

a) Qualidade e compatibilidade dos
adesivos
b) Forma como o adesivo é aplicado
na tubulações e conexões
c) Qualificação da mão de obra

acordo com a
 De
especificação do fabricante
a especificação do
 Atende
fabricante

d) Erro de execução das juntas

e) Qualidade dos tubos e conexões

6

f) Temperatura ambiente (tempo de
cura do adesivo)
a) Qualidade e compatibilidade dos
adesivos
b) Forma como o adesivo é aplicado
na tubulações e conexões
c) Qualificação da mão de obra
d) Erro de execução das juntas

e) Qualidade dos tubos e conexões

D

7

f) Temperatura ambiente (tempo de
cura do adesivo)
a) Qualidade e compatibilidade dos
adesivos
b) Forma como o adesivo é aplicado
na tubulações e conexões
c) Qualificação da mão de obra
d) Erro de execução das juntas
e) Qualidade dos tubos e conexões

8

Forma de preparo aplicada na

f) Temperatura ambiente (tempo de
cura do adesivo)
a) Qualidade e compatibilidade dos
adesivos
b) Forma como o adesivo é aplicado
na tubulações e conexões
c) Qualificação da mão de obra
d) Erro de execução das juntas
e) Qualidade dos tubos e conexões

f) Temperatura ambiente (tempo de
cura do adesivo)
Fonte: Elaborado pela autora.

 Mão de obra qualificada




Tubo cortado fora de
esquadro e sem remoção de
rebarbas
Atende norma NBR 15884

especificação do
 Atende
fabricante
acordo com a
 De
especificação do fabricante
a especificação do
 Atende
fabricante

 Mão de obra qualificada




Superfícies do tubo e da
conexão lixadas com lixa
nº150
Atende norma NBR 15884

especificação do
 Atende
fabricante



Tubo e conexão de fabricantes
diferentes, e adesivo aprovado
pelo fabricante da conexão

de adesivo
 Quantidade
insuficiente

 Mão de obra qualificada
 Sem erros
 Atende norma NBR 15884

especificação do
 Atende
fabricante
acordo com a
 De
especificação do fabricante
de adesivo
 Quantidade
insuficiente

 Mão de obra qualificada

insuficiente do tubo
 Inserção
na conexão

 Atende norma NBR 15884
especificação do
 Atende
fabricante
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A Tabela 11 apresenta o procedimento de preparo adotado para cada junta
soldável.
Tabela 11 – Detalhamento do preparo dos corpos de prova
Amostra
Preparo da junta do lado

Preparo da junta do lado

esquerdo

direito

A

Junta 1: Tubo, conexão e
adesivo do mesmo
fabricante. Aplicação do
adesivo em excesso. Não foi
aplicado o ¼ de volta.

Junta 2: Tubo (exposto a
intempéries), conexão e
adesivo do mesmo
fabricante. Aplicação do
adesivo em excesso.

B

Junta 3: Tubo, conexão e
adesivo do mesmo
fabricante. Aplicação
insuficiente de adesivo.

Junta 4: Tubo (exposto a
intempéries), conexão e
adesivo do mesmo
fabricante. Aplicação
insuficiente de adesivo.

C

Junta 5: Tubo, conexão e
adesivo do mesmo
fabricante. Tubo cortado fora
de esquadro e sem remoção
de rebarbas.

Junta 6: Tubo, conexão e
adesivo do mesmo
fabricante. Superfícies do
tubo e da conexão lixadas
com lixa nº150.

D

Junta 7: Tubo e conexão de
fabricantes diferentes, e
adesivo aprovado pelo
fabricante da conexão.
Aplicação de pouco adesivo.

Junta 8: Tubo, conexão e
adesivo do mesmo
fabricante. Aplicação de
pouco adesivo e inserção
insuficiente do tubo na
conexão.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.1.5 Análise por tomografia computadorizada de raios-X
Após o preparo das juntas, os corpos de prova foram analisados pela TCRX.
Estes ensaios foram realizados pelo Laboratório de Micromanufatura do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) com o equipamento
apresentado na Fotografia 5.

53

Fotografia 5 – Equipamento de tomografia computadorizada por raios X

Fonte: Werth Messtechnik Gmbh (2016)

O equipamento de TCRX utilizado possibilita que as imagens 3D geradas após
o escaneamento do material em questão sejam visualizadas e analisadas através do
software “myVGL 2.2”, cujo exemplo de tela é apresentado na Figura 11.
Figura 11 – Tela do software “myVGL 2.2”

Fonte: Elaborado pela autora
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Neste exemplo, a imagem 3D pode ser visualizada no canto superior esquerdo
juntamente com os planos de corte em azul e verde. É possível movimentar o plano
de corte em azul ao longo do corpo da conexão e rotacionar o plano em verde em
todo do eixo da conexão. Conforme estes planos são movimentados, todas as telas
mostram as imagens dos cortes simultaneamente, de acordo com o plano em
movimento.
4.1.6 Verificação da pressão hidrostática interna de curta duração
Os ensaios de verificação da resistência à pressão hidrostática interna de curta
duração foram realizados pelo Laboratório de Instalações Prediais e Saneamento do
IPT.
A norma brasileira ABNT NBR 15884:2010 Parte 1 não estabelece o ensaio de
verificação da resistência à pressão hidrostática para as juntas das tubulações de
CPVC, somente para os tubos e conexões a serem ensaiados isoladamente com o
objetivo de avaliar a qualidade do material e não do sistema.
Neste trabalho, as juntas dos tubos de CPVC foram submetidas aos ensaios de
pressão hidrostática, por meio da aplicação da pressão de 3,6 MPa em banho
termoestabilizado em 82 °C. Estas condições de ensa io foram escolhidas por serem
especificadas pela ABNT NBR 15884:2010 Parte 1 em um dos ensaios para a
verificação da resistência à pressão hidrostática de curta duração visando avaliar a
qualidade da matéria-prima. Ressalta-se este valor da pressão hidrostática de
ensaio de 3,6 MPa é 9 vezes maior do que a pressão máxima de serviço em
edificações e foi adotada neste trabalho para levar a resistência da junta ao limite e
desta forma diferenciar o comportamento das juntas testadas. Todos os corpos de
prova foram ensaiados com fechamentos autotravantes, ou seja, durante a aplicação
da pressão hidrostática, os corpos de prova estavam livres para se movimentar no
sentido de seu comprimento.
4.2

Resultados obtidos
Os resultados das análises dos corpos de prova A, B, C e D serão

apresentados da seguinte forma:
a) Identificação da falha: As juntas dos corpos de prova foram preparadas
com falhas de instalação conhecidas. Desta forma, as imagens 3D obtidas
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por meio da TCRX serão confrontadas com as informações sobre o preparo
da junta adotado para cada amostra;
b) Caracterização da falha utilizando as ferramentas do software de
visualização das imagens 3D obtidas por TCRX.
c) Resultado do ensaio de verificação da resistência à pressão
hidrostática interna visando identificar o limite da ocorrência da falha na
junta ensaiada.
4.2.1 Estudo de aplicação – amostra A
Os itens 4.2.1.1 e 4.2.1.2 apresentam os resultados das análises da amostra A.
4.2.1.1 Identificação e caracterização da falha – amostra A
A aplicação de adesivo em quantidade maior do que a recomendada pelo
fabricante foi identificada pela presença do acúmulo de adesivo no interior da
conexão como pode ser observado na Figura 12. Nesta mesma figura, é possível
identificar na “Junta 1” regiões de cor preta, indicando que não ocorreu a solda entre
as superfícies do tubo e conexão. A não aplicação do ¼ de volta pode ser a causa
das regiões onde não houve a adesão/soldagem entre as superfícies do tubo e
conexão.
As áreas de coloração cinza escuro indicam uma menor densidade do que o
material do tubo e da conexão (cinza claro) e correspondem às regiões onde houve
a atuação do adesivo.
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Figura 12 – Amostra A – Acúmulo de adesivo no interior da conexão

Fonte: Elaborado pela autora

Não foi possível identificar diferenças entre as juntas realizadas com tubos sem
exposição e tubos submetidos à exposição solar por 90 dias.
4.2.1.2 Ensaio de pressão hidrostática interna – amostra A
A Tabela 12 apresenta o resultado do ensaio de verificação da resistência à
pressão hidrostática de curta duração do amostra A.
Tabela 12 – Amostra A – Resultado do ensaio de resistência à pressão hidrostática interna
Amostra
Junta
Resultado do ensaio de resistência à pressão hidrostática
A

1
2

Tubo se desprendeu da conexão quando atingiu 3.040 kPa.

Após a falha ocorrida na junta 1, esta foi removida e a amostra foi
novamente pressurizado. Foi constatada a ocorrência de um furo
no corpo da conexão quando atingida a pressão de 3.500 kPa. O
furo ocorreu em região próxima ao dispositivo de fechamento da
conexão.
Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 13 – Amostra A – Área de vazios na região da solda da
Junta 1

Fonte: Elaborado pela autora

4.2.2 Estudo de aplicação – amostra B
Os itens 4.2.2.1 e 4.2.2.2 apresentam os resultados das análises da amostra B.
4.2.2.1 Identificação e caracterização da falha – amostra B
Por meio da TCRX foi possível identificar claramente o desalinhamento do tubo
em relação à conexão (este desalinhamento, que não estava previsto no preparo do
corpo de prova, ocorreu devido a pequena quantidade de adesivo aplicada) e
mensurar o ângulo e descentralização do tubo na bolsa da conexão (ponta do tubo
não atinge o batente da conexão). A inserção insuficiente do tubo na bolsa da
conexão (ver Figura 14) também foi identificada pela análise por TCRX. As regiões
de cor preta entre as superfícies do tubo e conexão indicam que não houve
soldagem.
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Figura 14 – Amostra B – Desalinhamento do tubo, adesivo insuficiente e inserção
inadequada do tubo

Corte longitudinal

Corte transversal da junta 4

Fonte: Elaborado pela autora

Não foi possível identificar diferenças entre as juntas realizadas com tubos sem
exposição e tubos submetidos à exposição solar por 90 dias.
4.2.2.2 Ensaio de pressão hidrostática interna – amostra B
A Tabela 13 apresenta o resultado do ensaio de verificação da resistência à
pressão hidrostática de curta duração da amostra B.
Tabela 13 – Amostra B – Resultado do ensaio de resistência à pressão hidrostática interna
Amostra
Junta
Resultado do ensaio de resistência à pressão hidrostática
3

Tubo se desprendeu da conexão quando atingiu 2.452 kPa.

Após a falha ocorrida na junta 3, esta foi removida e a amostra foi
novamente pressurizada. Foi constatado vazamento na junta
quando atingida a pressão de 1.800 kPa.
Fonte: Elaborado pela autora
B

4
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4.2.3 Estudo de aplicação – amostra C
Os itens 4.2.3.1 e 4.2.3.2 apresentam os resultados das análises do amostra C.
4.2.3.1 Identificação e caracterização da falha – amostra C
A junta 5 da amostra C foi preparada com tubo cortado fora de esquadro sem a
remoção das rebarbas e a junta 6 foi preparada com tubo e conexão com as
superfícies lixadas (ver Figura 15).
Por meio da TCRX foi possível identificar a ponta do tubo cortada fora de
esquadro (junta 5). Não foi possível identificar a presença das rebarbas na junta 5 e
também não houve evidências visuais que apontam o fato das superfícies de contato
da junta 6 terem sido lixadas antes da solda.

Figura 15 – Amostra C – Tubo da Junta 5 cortado fora
de esquadro

Fonte: Elaborado pela autora
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4.2.3.2 Ensaio de pressão hidrostática interna – amostra C
A Tabela 14 apresenta o resultado do ensaio de verificação da resistência à
pressão hidrostática de curta duração da amostra C.
Tabela 14 – Amostra C - Resultado do ensaio de resistência à pressão hidrostática interna
Amostra Junta
Resultado do ensaio de resistência à pressão hidrostática
C

5

Vazamento quando atingiu 2.893 kPa. Com a aplicação da pressão, o
tubo apresentou desalinhamento devido à menor área de contato na
face cortada fora de esquadro.

6
Tubo se desprendeu da conexão quando atingiu 2.340 kPa.
Fonte: Elaborado pela autora

Durante a aplicação da pressão hidrostática, o tubo da Junta 5 se deslocou na
região de menor área de contato causando um desalinhamento e consequentemente
o vazamento (ver Fotografia 6).
Fotografia 6 – Amostra C após ensaio
de resistência à pressão hidrostática

Fonte: Elaborado pela autora
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4.2.4 Estudo de aplicação – amostra D
Os itens 4.2.4.1 e 4.2.4.2 apresentam os resultados das análises da amostra D.
4.2.4.1 Identificação e caracterização da falha – amostra D
Por meio da análise da Figura 16 verifica-se que, devido a aplicação
insuficiente de adesivo, não ocorreu a soldagem das superfícies entre o tubo e a
conexão da Junta 8. É possível identificar também a inserção insuficiente dos tubos
na conexão, onde a ponta do tubo se localiza praticamente na metade do
comprimento da bolsa da conexão.
Figura 16 – Amostra D – Junta 8 – inserção do tubo e adesivo insuficientes

Corte longitudinal

Corte transversal na cota do
plano indicado em azul

Fonte: Elaborado pela autora
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A análise da Figura 17 aponta para o fato de que, devido a aplicação
insuficiente de adesivo, não ocorreu a soldagem das superfícies entre o tubo e a
conexão da Junta 7. Verifica-se também uma descentralização no encaixe do tubo e
da conexão.

Figura 17 – Amostra D – Junta 7 – adesivo insuficientes e desalinhamento

Corte longitudinal

Corte transversal na cota do
plano indicado em azul

Fonte: Elaborado pela autora

63

4.2.4.2 Ensaio de pressão hidrostática interna – amostra D
A Tabela 15 apresenta o resultado do ensaio de verificação da resistência à
pressão hidrostática de curta duração do amostra D.

Tabela 15 – Amostra D - Resultado do ensaio de resistência à pressão hidrostática interna
Amostra Junta
Resultado do ensaio de resistência à pressão hidrostática
D

7

Após a falha ocorrida na junta 8, esta foi removida e a amostra foi
novamente pressurizada, porém não foi possível realizar o ensaio
devido a problemas com o dispositivo de fechamento utilizado para
realizar o ensaio.

8
Tubo se desprendeu da conexão quando atingiu 686 kPa.
Fonte: Elaborado pela autora

A Tabela 16 apresenta o resumo dos resultados obtidos por meio da TCRX e
dos ensaios de verificação da resistência à pressão hidrostática interna.
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Tabela 16 – Resumo dos resultados obtidos por meio da TCRX e ensaios de verificação da resistência à pressão hidrostática interna
Amostra Junta Materiais
Falha(s) simulada(s) Resultado TCRX
Máxima pressão
atingida no ensaio de
pressão / ocorrência
A
1
Tubo, conexão e
Aplicação do adesivo Acúmulo de adesivo no interior da conexão. A não 3.040 kPa / tubo se
adesivo do mesmo
em excesso. Não foi
aplicação do ¼ de volta pode não ter
desprendeu da
fabricante
aplicado o ¼ de volta. proporcionado a distribuição adequada do adesivo conexão
2
Tubo, conexão e
Aplicação do adesivo Acúmulo de adesivo no interior da conexão.
3.500 kPa / ruptura da
adesivo do mesmo
em excesso. Tubo
conexão
fabricante
exposto a intempéries.
B
3
Tubo, conexão e
Aplicação insuficiente A inserção insuficiente e em desalinhamento do
2.452 kPa / tubo se
adesivo do mesmo
de adesivo.
tubo na conexão foram claramente identificadas.
desprendeu da
fabricante
Também foram identificadas as regiões onde não conexão
houve soldagem.
4
Tubo, conexão e
Aplicação insuficiente A inserção insuficiente e em desalinhamento do
1.800 kPa / vazamento
adesivo do mesmo
de adesivo. Tubo
tubo na conexão foram claramente identificadas.
na junta
fabricante
exposto a intempéries. Também foram identificadas as regiões onde não
houve soldagem.
C
5
Tubo, conexão e
Tubo cortado fora de
Identificada menor área de contato devido ao fato 2.893 kPa / vazamento
adesivo do mesmo
esquadro e sem
do tubo estar fora de esquadro.
na junta
fabricante
remoção de rebarbas. Não foi possível identificar a presença das
rebarbas.
6
Tubo, conexão e
Superfícies do tubo e Não foi possível identificar evidências que
2.340 kPa / tubo se
adesivo do mesmo
da conexão lixadas
apontam o fato das superfícies de contato terem
desprendeu da
fabricante
com lixa nº150.
sido lixadas.
conexão
D
7
Tubo e conexão de
Aplicação insuficiente Identificação de vazios, ou seja, regiões onde não Não foi possível
fabricantes diferentes. de adesivo.
ocorreu a soldagem, e também a inserção
realizar o ensaio
Adesivo aprovado
insuficiente do tubo na conexão.
devido a problemas
pelo fabricante da
com o dispositivo de
conexão.
fechamento utilizado.
8
Tubo, conexão e
Aplicação insuficiente Identificação de vazios, regiões onde não ocorreu 686 kPa / tubo se
adesivo do mesmo
de adesivo. Inserção
a soldagem, e desalinhamento no encaixe tubodesprendeu da
fabricante
insuficiente do tubo na conexão.
conexão
bolsa da conexão.
Fonte: Elaborado pela autora
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4.3

Análise preliminar dos resultados - ensaios exploratórios
A utilização da TCRX demonstrou ser uma técnica adequada para a análise

dimensional dos tubos e principalmente das conexões de CPVC, cujo método de
análise tradicional é destrutivo. Neste caso, o uso da TCRX representou vantagem
pois além de evitar o corte da peça, o método possibilita a medição de
características dimensionais em qualquer seção longitudinal e transversal. Desta
forma, representa uma técnica notável não só para avaliação dimensional
convencional, mas principalmente para o desenvolvimento de produtos.
Por meio da análise das imagens 3D geradas pela TCRX foi possível identificar
as falhas simuladas nos corpos de prova e caracterizá-las. A aplicação de adesivo
em excesso foi identificada pela presença de regiões maiores e mais escuras (de
menor densidade) nas regiões de soldagem. Nas análises realizadas, verificou-se
que, quando da aplicação do adesivo em maior quantidade, há a alteração da
densidade das áreas de contato tornando-as menores do que a inicial. Entretanto,
como neste experimento não foi objeto quantificar esta alteração de densidade e o
quanto pode reduzir a resistência mecânica da junta, sugere-se este assunto como
tema para futuros trabalhos.
Os erros de instalação relacionados às características geométricas das juntas,
tais como desalinhamento, inserção insuficiente do tubo na bolsa da conexão e o
uso de tubo cortado fora de esquadro puderam ser facilmente identificadas e
caracterizadas pela TCRX. A identificação das regiões da junta onde não ocorreu a
solda também foi caracterizada pela TCRX.
Todos os corpos de prova avaliados nos ensaios exploratórios deste trabalho
apresentaram falhas (vazamentos, ruptura ou desprendimento da conexão) ao
serem submetidos ao ensaio de verificação da resistência à pressão hidrostática de
3,6 MPa a 82 °C.
É válido observar que as juntas 2, 4, 6 e 7 foram ensaiadas após ter sido
detectada falha na junta do seu lado oposto da conexão. Estes ensaios foram
realizados em um intervalo de 40 dias. Desta forma, o adesivo das juntas 2, 4, 6 e 7
teve um maior tempo de cura (40 dias) e as juntas 1, 3, 5 e 8 um tempo de cura
entre 48 a 36 horas.
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4.3.1 Falhas não detectadas nos ensaios exploratórios
As falhas que não foram detectadas nos ensaios exploratórios foram:
a)

O uso de tubos que ficaram expostos às intempéries por 3 meses
(equivalente a 1,5 GJ/m2);

b)

O uso de tubos e conexões que tiveram as suas superfícies lixadas (lixa nº
150) antes de serem unidas;

c)

Falha devido a aplicação de adesivo em excesso.

Os tubos de CPVC, apesar de não serem indicados para serem instalados
expostos, recebem uma quantidade de aditivos para proteção contra raios UV
necessária para o período em que permanecem no pátio da fábrica ou aguardando
sua instalação em um canteiro de obras, por exemplo. O período de 3 meses em
que as amostras de tubos ficaram expostas às intempéries, que correspondeu a uma
irradiação de 1,5 GJ/m3, provavelmente não foi suficiente para provocar uma
degradação que pudesse ser identificada nos ensaios realizados. Estudos sobre os
efeitos do intemperismo natural sobre as propriedades dos tubos de CPVC, como o
desenvolvido por Merah (2007), são importantes abordar com mais profundidade
este aspecto.
O lixamento aplicado nas superfícies externa do tubo e interna da bolsa da
conexão (amostra C), também não foi identificado nos ensaios exploratórios.
Entende-se que ao lixar as superfícies a serem unidas, as características
dimensionais podem ser alteradas de forma a reduzir a interferência entre o diâmetro
externo do tubo e o diâmetro interno da bolsa da conexão, reduzindo a “pressão”
necessária para que a junta seja executada de forma adequada. Por meio da TCRX
não foi possível identificar alterações dimensionais e nem outras evidências visuais
no corpo de prova pois o lixamento aplicado deve ter sido superficial e não suficiente
para alterar estas características.
Apesar da aplicação do adesivo em excesso ter sido identificada por meio do
seu acúmulo no interior da conexão e também através das imagens geradas pela
TCRX, a determinação da quantidade ideal de adesivo a ser aplicada acaba sendo
subjetiva devido a natureza do seu procedimento de aplicação, que consiste em um
processo manual e que pode ser influenciado por diversos fatores.
Tendo como base a pesquisa bibliográfica realizada, verificou-se que a
aplicação do adesivo em excesso pode ocasionar falhas nas juntas das tubulações
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de CPVC, entretanto não há uma determinação clara da quantidade de adesivo ideal
a ser aplicada. O que ocorre na prática é que a quantidade de adesivo aplicada
acaba sendo influenciada pelo procedimento de execução da junta.
Desta forma, mantendo o foco no procedimento de execução e, com o objetivo
de melhor entender e propor ações para a prevenção de falhas relacionadas à
quantidade de adesivo aplicada, no Capítulo 5 apresentou-se os resultados da
influência da forma de aplicação do adesivo na quantidade utilizada para a execução
da junta dos tubos de CPVC.
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5

ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA QUANTIDADE DE ADESIVO
NO DESEMPENHO DA JUNTA

Dentre os fatores identificados que influenciam a quantidade de adesivo
aplicada na execução de uma junta soldável: (a) a qualificação da mão de obra, (b) o
tipo de aplicador de adesivo utilizado, (c) o modo de aplicação do adesivo e (d) a
viscosidade do adesivo, os seguintes fatores foram selecionados para serem
analisados nos ensaios para verificação da influência do aplicador e da forma de
aplicação do adesivo no desempenho da junta:
- O aplicador de adesivo: no Brasil, os principais fabricantes de tubos e
conexões de CPVC adotam adesivos em frascos com aplicadores do tipo pincel (os
adesivos também são comercializados em bisnagas, e neste caso sem os
aplicadores);
- O modo de aplicação do adesivo: será verificado se a ordem de aplicação do
adesivo (primeiro no tubo e na sequência na conexão, ou primeiro na conexão e
depois no tubo) interfere na qualidade da junta.
A qualificação da mão-de-obra não foi um dos fatores escolhidos pois serão
adotadas neste experimento, as práticas recomendadas pelos fabricantes de
tubulações de CPVC e pela norma brasileira ABNT NBR 15884-3:2010. A
viscosidade do adesivo também não foi escolhida pois a realização de ensaios para
a caracterização dos adesivos não faz parte do escopo deste trabalho.

5.1

Metodologia aplicada para verificação da influência da forma de aplicação do
adesivo na quantidade de adesivo utilizada
Após a definição dos fatores que serão considerados neste Capítulo, foi

realizada uma breve revisão bibliográfica sobre a forma de aplicação dos adesivos e
os aplicadores de adesivos utilizados para tubulações de CPVC. Na sequência,
foram definidas as amostras de tubos e conexões a serem analisadas e realizada a
sua análise dimensional e visual. Cada junta ensaiada teve sua massa determinada
antes e depois da realização da união das peças, sendo adotado neste experimento
que a diferença das massas é a quantidade estimada de adesivo aplicada na junta.
Ao final do tempo de cura mínimo de 48 horas, foram realizados ensaios de
verificação da resistência à pressão hidrostática e verificação da estanqueidade da
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junta. As mesmas juntas que foram submetidas ao ensaio de verificação da
estanqueidade, após 95 dias de cura do adesivo, foram submetidas ao ensaio de
resistência à pressão hidrostática.
5.1.1 Análise dos adesivos
Este estudo objetivou a avaliar as juntas das tubulações e desta forma não
contemplou a análise dos adesivos de CPVC. Salienta-se que os adesivos utilizados
nos ensaios realizados deste trabalho não foram submetidos a ensaios laboratoriais,
porém todos estavam dentro do prazo de validade e foram armazenados de forma
adequada após adquiridos no mercado. Também não apresentavam consistência
gelatinosa quando da sua utilização.
5.1.2 Aplicadores de adesivos para tubulações de CPVC (revisão bibliográfica)
De acordo com Castellani (2012), a escolha do tamanho do aplicador do
adesivo deve ser em função do diâmetro da tubulação: se ele for muito grande um
excesso de adesivo será depositado. Se for muito pequeno, o tempo gasto na
aplicação do adesivo nas superfícies do tubo e da conexão será maior do que o
recomendado. Em outras palavras, o adesivo começará a endurecer antes de
conseguir cobrir toda a superfície a ser unida.
Gardiner (2008) recomenda o uso de um aplicador de tamanho adequado ao
diâmetro da tubulação para garantir o total cobrimento das superfícies a serem
unidas: aplicadores do tipo “dauber” (ver Fotografia 7 (a)) proporcionam uma
cobertura adequada para diâmetros de tubos de aproximadamente o dobro do
diâmetro deste aplicador. Aplicadores dos tipos apresentados nas Fotografia 7 (b) e
(d) são indicados para diâmetros a partir de 100 mm.
Por outro lado, a norma brasileira ABNT NBR 15884-3:2010, que estabelece os
requisitos mínimos de montagem, instalação, armazenamento e manuseio dos tubos
e conexões empregados para a condução de água fria e quente, especifica o uso do
pincel para a aplicação do adesivo, independentemente do diâmetro da tubulação a
ser soldada. No caso de diâmetros superiores a DN73, é indicado um pincel de no
mínimo 2 ½”.
Atualmente no Brasil, o número de fabricantes de tubos e conexões de CPVC
ainda é reduzido e os adesivos disponíveis no mercado limitam-se àqueles
disponibilizados pelos respectivos fabricantes destes materiais. Em outros países
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como nos Estados Unidos, verifica-se uma maior diversidade de fabricantes, tipo de
adesivos e aplicadores. Os principais tipos de aplicadores de adesivos para
tubulações de CPVC encontrados na pesquisa realizada são apresentados na
Fotografia 7.
Fotografia 7 – Aplicadores de adesivo para tubulações em CPVC

(a) Aplicador tipo dauber

(b) Aplicador tipo swab

(c) Aplicador pincel

(d) Aplicador rolo

Fonte: Weld-on Adhesives (2017)
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5.1.3 Forma de aplicação dos adesivos para tubulações de CPVC (revisão
bibliográfica)
Ao analisar as instruções de execução das juntas soldáveis de tubulações de
CPVC para sistemas hidráulicos prediais de água quente de diversos fabricantes e
normas técnicas (ABNT NBR 15884-3:2010 e ASTM F493-14) que estabelecem este
procedimento, verificou-se que todas são muito semelhantes, porém notou-se uma
pequena diferença em relação à forma de aplicação do adesivo. Estas diferenças
são resumidas na Tabela 17.
Tabela 17 – Forma de aplicação do adesivo para tubulações de CPVC para sistemas
hidráulicos prediais de água quente
Referência analisada
Forma de aplicação do adesivo para tubulações de
CPVC
ABNT NBR 15884-3
(Associação Brasileira de
Normas Técnicas, 2010)

Para diâmetros até DN54 (inclusive)
Com o pincel, aplicar uma camada uniforme de adesivo
na ponta do tubo e em seguida na bolsa da conexão.
Para diâmetros superiores a DN73 (inclusive)
Com o pincel de no mínimo 2 ½”, aplicar uma camada
uniforme de adesivo na ponta do tubo e em seguida na
bolsa da conexão. Em seguida, aplicar uma nova
camada de adesivo no tubo.

ASTM F493-14 (American
Society for Testing and
Materials, 2014)

Aplicar uma camada espessa de adesivo na ponta do
tubo e uma camada fina na bolsa da conexão. Se o
adesivo secar antes da junta ser realizada aplicar uma
nova camada.

Catálogo Soluções - Predial
(Mexichem, 2014)

Com o pincel, aplicar uma camada fina e uniforme de
adesivo na bolsa da conexão e na ponta do tubo. Aplicar
o adesivo em ambas as partes, mas sem excesso, para
garantir uma soldagem perfeita.

Catálogo Técnico Predial
Aquatherm (Tigre, 2011)

Com o pincel, aplique o adesivo na conexão e em
seguida na ponta do tubo.

The Science of Solvent Welding
(Castellani, 2012, p.8)

Aplicar uma camada generosa de adesivo primeiro na
ponta do tubo e uma camada fina na bolsa da conexão.
Para tubos acima de 125 mm de diâmetro, aplicar uma
segunda camada de adesivo na ponta do tubo.

Catálogo Flowguard Gold
HP125 (Durman, 2011)

Aplicar uma boa camada de adesivo na ponta do tubo e
usando o mesmo aplicador, mas sem adicionar mais
adesivo, aplicar uma camada fina no interior da conexão.

Fonte: Elaborado pela autora
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Como pode ser observado na Tabela 17, as referências consultadas
apresentam divergências nas orientações relativas à sequência de aplicação do
adesivo. Desta forma, prepararam-se corpos de prova por meio da adoção de dois
procedimentos distintos: (i) aplicando em primeiro lugar o adesivo na bolsa da
conexão e depois na ponta do tubo e (ii) aplicando em primeiro lugar o adesivo na
ponta do tubo e depois na bolsa da conexão.
Além dos dois procedimentos distintos, também foram utilizados dois
aplicadores (pincel e “dauber”) no preparo das juntas.
Antes da execução das juntas dos corpos de prova, os tubos e conexões foram
limpos e tiveram a sua massa determinada. Posteriormente, os corpos de prova
foram montados de acordo com as práticas recomendadas pelo respectivo fabricante
dos tubos e conexões , porém variando a ordem do local de aplicação dos adesivos.
Imediatamente após preparo de cada corpo de prova, estes tiveram novamente a
sua massa determinada.
Após o tempo de cura do adesivo (48 horas) os corpos de prova foram
submetidos ao ensaio de verificação da resistência a pressão hidrostática interna.
5.1.4 Definição das amostras a serem ensaiadas
Para a realização das juntas foram utilizados tubos e conexões (tipo joelho de
transição para rosca ½”) de CPVC de diâmetro externo 22 mm e adesivos para
sistemas hidráulicos prediais de água quente de duas marcas comerciais adquiridas
no mercado brasileiro.
Diferentemente dos ensaios exploratórios apresentados no Capítulo 4, onde
uma amostra era composta por apenas um corpo de prova, os ensaios aqui
apresentados foram realizados em amostras compostas por 3 corpos de prova cujas
juntas foram preparadas da mesma forma.
Outra alteração realizada em relação ao ensaios exploratórios foi a mudança
da conexão utilizada: luvas soldáveis foram utilizadas nos ensaios exploratórios (que
apresenta duas juntas soldadas) enquanto que nestes ensaios foram adotados
joelhos do tipo adaptador para rosca de ½”. Esta alteração foi adotada para facilitar
o fechamento do corpo de prova para realização do ensaio de pressão hidrostática e
também para evitar necessidade de pressurizar o mesmo corpo de prova por duas
vezes.
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5.1.5 Análise visual e dimensional das amostras
Da mesma forma como foi realizado no Capítulo 4 referente aos ensaios
exploratórios, os tubos e conexões foram submetidos à análise dimensional e visual.
As medições foram realizadas com paquímetro, sendo verificado que todos atendiam
aos critérios de espessura mínima de parede e diâmetro externo/interno
especificados pelas normas brasileiras ABNT NBR 15884-1:2010 e ABNT NBR
15884-2:2010.
5.1.6 Preparação das juntas
Os corpos de prova ensaiados são apresentados na Fotografia 8.
Fotografia 8 – Corpos de prova antes de serem unidos com o adesivo

Fonte: Elaborado pela autora

As juntas dos corpos de prova foram executadas seguindo as recomendações
indicadas pelos fabricantes dos respectivos tubos e conexões de CPVC, quais
sejam:
a) Os tubos cortados em esquadro e as rebarbas foram removidas;

74

b) Os tubos e conexões foram limpos com pano seco;
c) Cada junta era composta por tubo, conexão e adesivo do mesmo
fabricante;
d) Foi verificada a existência de interferência entre a ponta do tubo e a bolsa
da conexão e foi marcado o comprimento da bolsa na extremidade da
conexão para garantir a inserção completa da ponta do tubo;
e) Após a aplicação do adesivo, foi aplicado o giro de ¼ de volta e foi mantida
uma pressão manual de 30 segundos;
f) Logo após a união do tubo e conexão, o excesso de adesivo que se
depositou na superfície externa do tubo foi removido com o auxílio de uma
estopa;
g) As juntas não foram movimentadas pelo período mínimo de 15 minutos
após a sua execução;
h) Foi aguardado o período mínimo de 24 horas para a execução do ensaio de
verificação da resistência à pressão hidrostática interna de curta duração.

Visando minimizar a influência da temperatura ambiente na execução das
juntas, todos os corpos de prova foram preparados em ambiente climatizado a
temperatura de 23 °C.
Os aplicadores de adesivos utilizados foram tipo pincel que estão presentes
nos frascos de adesivo para tubulações de CPVC utilizados e o aplicador tipo
“dauber” de diâmetro aproximado de 20 mm (ver Fotografia 9). Cada aplicador tipo
“dauber” foi utilizado para realizar no máximo 3 juntas do mesmo adesivo. A cada
troca do tipo de adesivo, o aplicador também foi trocado.
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Fotografia 9 – Aplicador tipo “dauber” utilizado nos ensaios

Fonte: Elaborado pela autora

A forma de aplicação do adesivo, seja primeiro no tubo ou primeiro na
conexão, foi realizada da seguinte forma:
a) O frasco do adesivo foi agitado;
b) Foi aplicada uma camada uniforme de adesivo em toda a superfície da
ponta do tubo (ou bolsa da conexão);
c) Logo na sequência, sem mergulhar novamente o aplicador no frasco de
adesivo, foi aplicada uma camada uniforme em toda a superfície da bolsa
da conexão (ou ponta do tubo).
A Tabela 18 apresenta a forma de preparo de cada corpo de prova ensaiado.
Tabela 18 – Tipos de aplicadores utilizados e forma de aplicação do adesivo
Amostra Fabricante Corpo de Forma de aplicação do adesivo
prova

Primeiro na ponta

Primeiro na bolsa

Tipo de
aplicador

do tubo, depois na da conexão, depois
bolsa da conexão
E

1

F

1

9
10
11
12
13
14

na ponta do tubo
X
X
X
X
X
X

Pincel
Pincel
Pincel
Dauber
Dauber
Dauber
Continua
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Continuação
Amostra

Fabricante

Corpo de Forma de aplicação do adesivo

Tipo de

prova

aplicador

Primeiro na ponta

Primeiro na bolsa

do tubo, depois na da conexão, depois
bolsa da conexão
G

15
16
17
H
1
18
19
I
2
20
21
22
J
2
23
24
25
K
2
26
27
28
L
2
29
30
M
2
31
(ensaio
32
complementar)
33
Fonte: Elaborado pela autora

5.2

1

na ponta do tubo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pincel
Pincel
Pincel
Dauber
Dauber
Pincel
Pincel
Pincel
Dauber
Dauber
Dauber
Pincel
Pincel
Pincel
Dauber
Dauber
Pincel
Pincel
Dauber

Resultados obtidos
A seguir são apresentados os resultados das determinações das massas dos

corpos de prova antes e após a execução das juntas, variando o tipo de aplicador e
a sequência da aplicação do adesivo (item 5.2.1). São apresentados também os
resultados dos ensaios após tempo de cura de 48 horas - verificação da resistência
à pressão hidrostática interna (item 5.2.2) e verificação da estanqueidade (item
5.2.3) – e os resultados dos ensaios de resistência à pressão hidrostática interna
realizados após 95 dias de cura (item 5.2.3).
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5.2.1 Determinação das massas dos corpos de prova
A Tabela 19 apresenta as massas dos corpos de prova determinadas antes e
imediatamente após a execução das juntas, bem como o tipo de aplicador utilizado e
a forma de aplicação do adesivo adotada em cada corpo de prova.
Tabela 19 – Determinação das massas dos corpo de prova antes e após a execução das
juntas
Amostra Corpo Tipo de
Forma de
Massa (g)
de

aplicador

aplicação

prova

Antes da

Logo

solda

após a

Diferença Média

solda
E

F

G

H

I

9

Pincel

10

Pincel

11

Pincel

12

Dauber

13

Dauber

14

Dauber

15

Pincel

16

Pincel

17

Pincel

18

Dauber

19

Dauber

20

Pincel

21

Pincel

22

Pincel

1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo
1º tubo
2º conexão
1º tubo
2º conexão
1º tubo
2º conexão
1º tubo
2º conexão
1º tubo
2º conexão
1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo

87,77

88,16

0,39

86,74

86,84

0,10

91,3

91,53

0,23

91,17

91,75

0,58

87,79

88,31

0,52

87,59

88,05

0,46

92,21

92,45

0,24

88,06

88,28

0,22

92,02

92,22

0,20

87,45

87,73

0,28

88,27

88,69

0,42

92,62

92,88

0,26

91,31

91,67

0,36

91,00

91,3

0,30

0,24

0,52

0,22

0,35

0,31

Continua
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Continuação
Amostra Corpo Tipo de
de

aplicador

Forma de
aplicação

prova
J

K

L

M

23

Pincel

24

Pincel

25

Pincel

26

Dauber

27

Dauber

28

Dauber

29

Dauber

30

Dauber

31

Dauber

32

Pincel

33

Pincel

1º tubo
2º conexão
1º tubo
2º conexão
1º tubo
2º conexão
1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo
1º conexão
2º tubo
1º tubo
2º conexão
1º tubo
2º conexão
1º tubo / 2º
conexão
1º conexão /
2º tubo
1º tubo / 2º
conexão

Massa (g)
Antes da

Após a

Diferença Média

solda

solda

92,56

92,84

0,28

91,8

92,01

0,21

92,89

93,08

0,19

90,81

91,7

0,89

93,24

93,62

0,38

91,77

92,19

0,42

92,21

92,50

0,29

92,15

92,53

0,38

92,04

92,28

0,24

90,23

90,53

0,30

92,51

92,95

0,44

0,23

0,56

0,34

0,33

Fonte: Elaborado pela autora

5.2.2 Verificação da resistência à pressão hidrostática interna de curta duração
após 48 horas de cura
Após a execução das juntas foi aguardado o tempo mínimo de cura do adesivo
de 48 horas antes da realização dos ensaios de verificação da resistência à pressão
hidrostática interna de curta duração.
Os ensaios de pressão hidrostática foram realizados da mesma forma adotada
nos ensaios exploratórios apresentados no Capítulo 4 deste trabalho: as amostras
foram

submetidas

a

uma

pressão

hidrostática

de

3,6

termoestabilizado em 82 °C.
A Tabela 20 apresenta os resultados dos ensaios realizados:

MPa

em

banho
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Tabela 20 – Resultado dos ensaios de verificação da resistência à pressão hidrostática
interna– 3,6 MPa / 82 °C
Amostra Corpo Tipo de
Forma de
Resistência à pressão hidrostática interna
de

aplicador aplicação

prova

Atingiu a Se sim,
pressão

resistiu

de 3,6

por

MPa?

quanto

Resultado

tempo?
E

F

G

H

I

9

Pincel

1º conexão /
2º tubo
1º conexão /
2º tubo
1º conexão /
2º tubo
1º conexão /
2º tubo
1º conexão /
2º tubo
1º conexão /
2º tubo
1º tubo / 2º
conexão
1º tubo / 2º
conexão
1º tubo / 2º
conexão
1º tubo / 2º
conexão
1º tubo / 2º
conexão
1º conexão /
2º tubo

Sim

2s

10

Pincel

Sim

60 s

11

Pincel

Sim

60 s

12

Dauber

Sim

2s

13

Dauber

Sim

30 s

14

Dauber

Sim

10 s

15

Pincel

Sim

20 s

16

Pincel

Sim

15 s

17

Pincel

Sim

1s

18

Dauber

Sim

25 s

19

Dauber

Sim

1 min 13 s

20

Pincel

Não

---

21

Pincel

1º conexão /
2º tubo

Não

---

22

Pincel

1º conexão /
2º tubo

Sim

60 s

Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Desprendimento do
tubo da conexão ao
atingir 3,55 MPa
Desprendimento do
tubo da conexão ao
atingir 3,50 MPa
Desprendimento do
tubo da conexão
Continua
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Continuação
Amostra Corpo Tipo de
de

Forma de

aplicador aplicação

prova

Resistência Amostra

Corpo de prova

à pressão
hidrostática
interna

J

K

L

1º tubo / 2º
conexão
1º tubo / 2º
conexão

Não

---

Sim

5 min

1º tubo / 2º
conexão
1º conexão /
2º tubo

Sim

1 min 30 s

Sim

1 min 10 s

Dauber

1º conexão /
2º tubo

Sim

1 min 50 s

28

Dauber

1º conexão /
2º tubo

Sim

1 min 22 s

29

Dauber

1º tubo / 2º
conexão

Sim

1 min 11 s

30

Dauber

1º tubo / 2º
conexão

Sim

2 min 50 s

23

Pincel

24

Pincel

25

Pincel

26

Dauber

27

Furo na conexão ao
atingir 2,5 MPa
Vazamento na junta /
deslocamento do tubo
em relação à conexão
Desprendimento do
tubo da conexão
Vazamento na junta /
deslocamento do tubo
em relação à conexão
Vazamento na junta /
deslocamento do tubo
em relação à conexão
Vazamento na junta /
deslocamento do tubo
em relação à conexão
Vazamento na junta /
deslocamento do tubo
em relação à conexão
Vazamento na junta /
deslocamento do tubo
em relação à conexão

Fonte: Elaborado pela autora

5.2.3 Verificação da estanqueidade após 48h de cura e resistência a pressão
hidrostática após 95 dias de cura
Além dos ensaios de verificação da resistência à pressão hidrostática
apresentados no item 5.2.2, também foram realizados ensaios para a verificação da
estanqueidade conforme especificado pela norma ABNT NBR 7198:1993. Neste
ensaio, os corpos de prova foram submetidos por 60 minutos a uma pressão
hidrostática de 0,6 MPa (1,5 vez a pressão máxima de serviço) em banho
termoestabilizado em 80 °C. O tempo de cura do ades ivo foi de aproximadamente
48 horas. Todos os 3 corpos de prova resistiram a este ensaio conforme
apresentado na Tabela 21 a seguir.
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Tabela 21 – Resultado dos ensaios de verificação da estanqueidade e da resistência à
pressão hidrostática interna
Amostra Corpo Tipo de
Forma de
Verificação da
Verificação da
de

aplicador

aplicação

prova

estanqueidade
(tempo de cura
de 48 horas)

resistência à pressão
hidrostática interna
(tempo de cura de 95
dias)

M

31

Dauber

1º tubo / 2º
conexão

Corpo de prova
resistiu

Vazamento ao atingir 2,5
MPa de pressão

32

Pincel

1º conexão
/ 2º tubo

Corpo de prova
resistiu

33

Pincel

1º tubo / 2º
conexão

Corpo de prova
resistiu

Vazamento na junta
após 1 minuto de
pressurização
Desprendimento do tubo
após 25 segundos de
pressurização

Fonte: Elaborado pela autora

Após os ensaios de estanqueidade prescritos pela ABNT NBR 7198:1993, os
mesmos corpos de prova foram reservados e mantidos em temperatura ambiente
pelo período de 95 dias. Após o período de 95 dias, os corpos de prova foram
submetidos a pressão hidrostática à 80 °C cujos res ultados são apresentados na
Tabela 21.
5.3

Análise preliminar dos resultados – variação da forma de aplicação do adesivo
A partir dos ensaios realizados foi constatado que o aplicador tipo “dauber”

proporciona uma aplicação com maior quantidade de adesivo quando comparado ao
pincel.
A quantidade estimada de adesivo aplicado nas juntas dos corpos de prova
apresentou valores semelhantes mesmo com a variação dos tipos de aplicadores
(pincel e “dauber”).
Já quando realizada a aplicação do adesivo primeiro na bolsa da conexão e,
em seguida, na ponta do tubo, foi verificado que as quantidades apresentaram uma
variação das massas determinadas. Observou-se também que o aplicador tipo
“dauber”, proporciona uma maior cobertura, ou seja, proporciona a aplicação de uma
maior quantidade de adesivo. Neste caso, deve-se atentar ao fato de que quando a
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aplicação é realizada em primeiro lugar na bolsa da conexão, ocorre o acúmulo de
adesivo em seu interior (ver Figura 18).
Figura 18 – Média das quantidades de adesivo aplicado nas juntas dos corpos de prova
ensaiados

Fonte: Elaborado pela autora

Quando o adesivo é aplicado em primeiro lugar na ponta do tubo - etapa do
processo em que o aplicador possui uma maior quantidade de adesivo - ao introduzir
o tubo na bolsa da conexão, o adesivo excedente é removido para fora da junta,
restando somente o necessário para a realização da junta. Verifica-se que, a
quantidade média de adesivo utilizado para a realização da junta quando aplicado
em primeiro lugar na ponta do tubo, permaneceu entre 0,22 g e 0,27 g.
Os resultados dos ensaios de verificação da resistência à pressão hidrostática
interna (após tempo de cura de 48 horas) mostram que nenhuma das juntas
ensaiadas resistiu ao ensaio de pressão hidrostática interna à 82 °C por 6 minutos
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sob uma pressão de 3,6 MPa, o que já era esperado pois o tempo de cura adotado
(48 horas) não foi suficiente para a cura total do adesivo. Conforme mencionado no
item 4.1.6, a pressão hidrostática de ensaio de 3,6 MPa é 9 vezes maior do que a
pressão máxima de serviço em edificações e foi adotada neste trabalho para levar a
resistência da junta ao limite e desta forma diferenciar o comportamento das juntas
testadas.
Todas as juntas das amostras E a H atingiram a pressão de ensaio de 3,6
MPa, porém todas apresentaram desprendimento do tubo em relação a conexão.
Em relação às amostras I a L, foi constatado que as juntas executadas com o
aplicador tipo “dauber” apresentaram vazamento na junta e um pequeno
deslocamento do tubo em relação à conexão, porém nenhuma apresentou
desprendimento do tubo. Já as juntas executadas com o pincel, das 6 avaliadas,
duas apresentaram desprendimento do tubo antes de atingida a pressão de ensaio,
duas apresentaram desprendimento do tubo depois de atingida a pressão de ensaio,
uma apresentou vazamento e pequeno deslocamento e uma apresentou um furo na
conexão.
A amostra M, cujos corpos de prova resistiram ao ensaio de verificação da
estanqueidade da junta após 48 horas de cura do adesivo, apresentaram resultados
semelhantes no ensaio de resistência a pressão hidrostática realizado nas amostras
E a L. mesmo após o tempo de cura de 95 dias, ou seja, foram constatados
vazamentos e desprendimento do tubo.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

Este capítulo tem a finalidade de consolidar os resultados obtidos nos ensaios
exploratórios (Capítulo 4) e nos ensaios realizados para verificar a influência do
procedimento de execução da junta no seu desempenho (Capítulo 5).
Os resultados das análises por TCRX foram apresentadas no item 4.3
mostraram que os erros de instalação relacionados às características geométricas
das juntas puderam ser facilmente identificadas e caracterizadas por esta tecnologia.
Os tubos que foram expostos a intempéries e os que tiveram as superfícies lixadas
não foram identificados por TCRX. As juntas executadas com adesivo em excesso,
apesar o acúmulo de adesivo ter sido visualizado nas imagens da TCRX (e que
também é possível constatar com o corte da peça), esta informação não é suficiente
para afirmar que ocorrerá uma falha nesta junta.
Em relação aos ensaios de verificação da resistência à pressão hidrostática,
todos os resultados realizados foram plotados (pressões máximas atingidas e
tempos resistidos pelas juntas) no gráfico apresentado na Figura 19.
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Figura 19 – Pressões máximas atingidas na verificação da resistência à pressão
hidrostática e tempos resistidos pelas juntas

Fonte: Elaborado pela autora

Tomando como base para comparação as pressões máximas e os tempos a
que as juntas resistiram antes de falhar pode-se afirmar que:
•

As juntas executadas com os erros de execução resistiram as menores
pressões hidrostáticas;

•

A maior parte das juntas executadas sem erros de execução atingiu a
pressão de 3,6 MPa apesar que ter apresentado falha antes dos 6
minutos de ensaio (tempo de cura de 48 horas);

•

As juntas 31, 32 e 33 (tempo de cura de 95 dias) não resistiram ao
tempo de 6 minutos tal como as juntas que foram ensaiadas após 48
horas de cura.
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Sobre o procedimento de execução da junta relacionado à ordem de aplicação
do adesivo, os resultados da Figura 18 mostram que aplicar o adesivo em primeiro
lugar no tubo e depois na bolsa da conexão evita o seu acúmulo no interior da
conexão o que pode ser confirmado pelos valores das quantidades de adesivo mais
uniformes pois a quantidade medida foi basicamente o que ficou incorporado no
interior da junta.
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7

CONCLUSÕES

A utilização da TCRX é uma técnica para a análise dimensional dos tubos e
principalmente das conexões de CPVC (desde calibrada para esta finalidade), cujo
método de análise tradicional é destrutivo. No caso das conexões, o uso da TCRX
apresentou a vantagem de evitar o corte da peça, possibilitando a medição de
características dimensionais em qualquer seção longitudinal e transversal. Desta
forma, é uma técnica não só para avaliação dimensional convencional, mas também
para o desenvolvimento de produtos.
Ao reproduzir erros de execução de juntas soldáveis de CPVC para SHPAQ e
submetê-las a análise por TCRX foi confirmada a possibilidade do uso desta
tecnologia para identificar determinadas falhas e caracterizá-las por meio da análise
das imagens 3D geradas.
Os problemas de instalação relacionados às características geométricas das
juntas, tais como desalinhamento, inserção insuficiente do tubo na bolsa da conexão
e o uso de tubo cortado fora de esquadro puderam ser facilmente identificadas e
caracterizadas pela TCRX, bem como a identificação das regiões da junta onde não
ocorreu a solda.
Os tubos que ficaram expostos às intempéries e os que foram submetidos ao
lixamento de sua superfície de soldagem antes da execução da junta não puderam
ser detectados pela TCRX.
Os tubos de CPVC, apesar de não serem indicados para ficarem expostos ao
tempo, contêm uma quantidade de aditivos para proteção contra raios UV
necessária para o período em que permanecem no pátio da fábrica ou aguardando
sua instalação em um canteiro de obras, por exemplo. O período de 3 meses
adotado nesse trabalho, em que as amostras de tubos ficaram expostas às
intempéries (equivalente a uma irradiação de 1,5 GJ/m2) provavelmente não foi
suficiente para degradação perceptível aos ensaios realizados. Trabalhos como o
desenvolvido por Merah (2007), poderão abordar com mais profundidade a
influência do intemperismo em relação à resistência dos tubos e conexões de CPVC.
A aplicação de adesivo em excesso foi identificada por meio da análise visual
dos corpos de prova e por TCRX. As imagens geradas pela tomografia indicaram
que as regiões onde o adesivo se acumulou eram representadas por regiões mais
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escuras, indicando que se tratavam de áreas com uma densidade menor. Entretanto,
como este trabalho não teve como foco relacionar esta alteração de densidade
identificada pela TCRX com a alteração da resistência mecânica da junta, sugere-se
este tema para o desenvolvimento de futuros estudos.
Após a realização dos ensaios exploratórios, verificou-se que a qualificação da
mão de obra, o aplicador de adesivo utilizado, o modo com que o adesivo é aplicado
e a viscosidade do adesivo são os principais fatores que podem influenciar na
quantidade aplicada e no desempenho da junta.
Assim, após a realização dos ensaios o Capítulo 5 estudou a influência da
forma de aplicação do adesivo na quantidade utilizada para a execução da junta dos
tubos de CPVC. Foram preparados corpos de prova utilizando 2 tipos de aplicadores
de adesivo (pincel e “dauber”) e 2 formas de aplicação (aplicação do adesivo na
bolsa da conexão e depois na ponta do tubo e aplicação do adesivo na ponta do
tubo e depois na bolsa da conexão).
Nos ensaios realizados, verificou-se que aplicador tipo “dauber” proporciona
uma melhor cobertura do que o pincel, aplicando uma maior quantidade de adesivo,
neste caso deve-se atentar ao acúmulo de adesivo em seu interior. Também foi
constatado que a aplicação do adesivo em primeiro lugar na ponta do tubo e em
seguida na bolsa da conexão é o melhor procedimento pois evita o acúmulo de
adesivo no interior da conexão. Ao orientar o instalador a aplicar uma camada
espessa e uniforme de adesivo na ponta do tubo e depois uma camada fina e
uniforme na bolsa da conexão (sem mergulhar o aplicador novamente no frasco)
evita-se também que seja aplicado adesivo em quantidade insuficiente para uma
junta que apresente desempenho adequado.
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7.1

Propostas de melhorias
A partir de todas as avaliações e análises realizadas neste trabalho são

apresentadas as sugestões de melhoria relacionadas às tubulações de CPVC para
SHPAQ:
•

Recomenda-se elaboração de uma norma brasileira para estabelecer os
requisitos e critérios para adesivos destinados aos tubos e conexões de
CPVC para SHPAQ;

•

A inclusão, em uma futura revisão da ABNT NBR 15884-1:2010, de mais
ensaios para verificar o desempenho do sistema tubo-conexão-adesivo tal
como fazem as normas ISO 15877:2009 e ASTM D2846-14 (2014).
Atualmente a ABNT NBR 15884-1:2010 especifica apenas o ensaio do
conjunto tubo/conexão/adesivo para verificar o desempenho da junta soldável
das tubulações de CPVC. Este ensaio verifica o comportamento da tubulação
sob pressão de 600 kPa ao receber fluxos alternados de água quente (80 °C)
e fria (23 °C) durante um período de tempo relativa mente longo (5.000 ciclos
que resultam em aproximadamente 105 dias ininterruptos), identificando
possíveis vazamentos durante os ciclos.

•

A correção da ABNT NBR 15884-1:2010 em relação ao método para
avaliação da matéria-prima referente a determinação da tensão hidrostática
de longa duração. Verificou-se que em seu item “5.3 Matéria-prima”, consta
que esta deve ser avaliada conforme a “ISO 9080 Plastics piping and ducting
systems

-

Determination

of

the

long-term

hydrostatic

strength

of

thermoplastics materials in pipe form by extrapolation”. No entanto, no item
“7.9 Tensão-base de projeto e tensão hidrostática de projeto” consta que o
ensaio deve ser realizado de acordo com a “ASTM D2847 Standard Test
Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for Thermoplastic Pipe
Materials or Pressure Design Basis for Thermoplastic Pipe Products”. Deve
ser adotada apenas uma metodologia pois, apesar de serem baseadas no
mesmo princípio (Arrhenius) elas apresentam diferenças e podem apresentar
resultados diferentes (Plastics Pipe Institute, 2005). Outra observação, é que
este requisito deveria ser colocado na seção que trata do composto do tubo
de CPVC e não nos ensaios para os tubos fabricados a partir deste composto;
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•

Após definido o método para avaliação da matéria-prima em relação a
determinação da tensão hidrostática de longa duração, deve ser verificada a
compatibilidade dos critérios do ensaio de verificação da resistência à pressão
hidrostática de curta e longa duração em relação ao método definido. Ou seja,
a tensão hidrostática, duração e temperatura do ensaio devem corresponder à
curva de referência da matéria-prima;

•

Sugere-se que a ABNT NBR 15884-3:2010 apresente um detalhamento um
pouco maior em relação ao processo de execução da junta soldável, de forma
que o adesivo seja aplicado em primeiro lugar na ponta do tubo (uma camada
espessa e uniforme) e depois, sem mergulhar o aplicador novamente no
frasco, na bolsa da conexão (uma camada fina e uniforme). Este
procedimento garante que o adesivo será bem distribuído nas superfícies a
serem unidas e que o adesivo em excesso será expulso para fora, ou seja,
não ficará acumulado no interior da conexão;

•

Sugere-se que a ABNT NBR 15884-3:2010 apresente não só o pincel como
aplicador do adesivo, deixando em aberto outros tipos de aplicadores de
acordo com a necessidade ou orientação do fabricante do adesivo.
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