
Resumo 

No presente trabalho, analisam-se as características mecânicas e o comportamento à fractura de 

duas resinas poliester insaturadas: a resina isoftálica Crystic 272 e a resina bisfenólica Crystic 600.  

Foram realizados ensaios de dureza, de tracção e de tenacidade sobre provetes de resina com 

diferentes condições de cura. Os resultados obtidos indicam que as propriedades mecânicas das 

resinas não são sensíveis ao tempo de cura à temperatura ambiente, quando se procede a uma pós-

cura de 3 horas a 80ºC. Prescindindo deste tratamento, a resistência mecânica aumenta 

progressivamente com o tempo de cura, até se atingirem os níveis encontrados nas resinas com pós-

cura, enquanto que a tenacidade diminui de forma acentuada durante as duas primeiras semanas de 

maturação, para depois estabilizar em valores idênticos aos das resinas tratadas.  

A influência da espessura nos valores de tenacidade foi também avaliada, constatando-se que, em 

ambas as resinas, a tenacidade diminui com o aumento daquele parâmetro.  

Com o intuito de caracterizar o comportamento das resinas na presença de fissuras solicitadas 

simultaneamente em modo I e em modo II, efectuaram-se ensaios de tracção em placas com fenda 

central cuja orientação relativamente à direcção de carregamento se fez variar entre 0° e 90°. A 

comparação dos resultados destes ensaios com as previsões baseadas nos critérios da máxima 

tensão circunferencial e da densidade mínima de energia de deformação, mostra que, nas condições 

experimentais observadas, qualquer dos critérios é útil para prever a direcção inicial de propagação. 

Na previsão da tensão crítica, o critério da densidade mínima de energia de deformação revela-se 

mais eficaz.  

As superfícies de fractura de provetes convencionais de tracção e de provetes "single edge notched" 

foram examinadas em microscópio electrónico de varrimento, não tendo sido possível estabelecer 

uma relação nítida entre a morfologia dessas superfícies e as condições de cura das resinas.  


