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Resumo 

Os painéis sanduíche compósitos, constituídos por faces em polímero reforçado com fibras de vidro 

(GFRP) e núcleos de espumas rígidas poliméricas, são cada vez mais utilizados na engenharia civil, 

tanto em coberturas, fachadas e pisos de edifícios, como em tabuleiros de pontes, os quais podem 

estar sujeitos a temperaturas elevadas, pela exposição ambiental ou pela ação do fogo. Nesse 

contexto, torna-se importante estudar o comportamento dos seus materiais constituintes face à ação 

de temperaturas elevadas. 

Na presente dissertação, pretende-se estudar o comportamento a temperaturas elevadas das espumas 

rígidas de PUR e PIR e, para tal, desenvolveu-se um estudo experimental e analítico do comportamento 

mecânico daqueles materiais através do método de ensaio de corte por tensão diagonal (DTS), para o 

intervalo de temperaturas entre 20°C e 150°C, com análise da relação constitutiva em corte, avaliando-

se a tensão de corte máxima e o módulo de distorção. Foi ainda avaliado o comportamento termofísico 

a temperatura elevada das espumas através do ensaio DSC/TGA, assim como a inclusão de um estudo 

de reação ao fogo dessas mesmas espumas, efetuado por Proença et al.. 

Os resultados mostraram a influência significativa das temperaturas elevadas nas propriedades em 

corte de ambas as espumas, tendo a espuma PUR apresentado melhor desempenho. No estudo 

analítico, os modelos desenvolvidos permitiram simular a variação com a temperatura das propriedades 

mecânicas em corte de para ambas as espumas, no intervalo de temperaturas estudado. Em termos 

de reação ao fogo e comportamento termofísico a temperatura elevada, ambas as espumas mostraram 

comportamento semelhante, embora a espuma PUR produza mais gases nocivos. 

 

Palavras Chave: painéis sanduíche compósitos GFRP, espumas poliméricas, poliuretano (PUR), 

poliisocianurato (PIR), temperatura elevada, comportamento ao corte. 
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Abstract 

Composite sandwich panels consisting of glass fibre reinforced polymer (GFRP) faces and rigid polymer 

foam cores are being increasingly used in civil engineering, such as in roofs, facades and floors of 

buildings, and in bridge decks, which may be subject to elevated temperatures, due to the environmental 

exposure or fire action. Therefore, it is important to study the behavior of their constituent materials at 

elevated temperatures. 

The present dissertation aimed at studying the behaviour at elevated temperature of PUR and PIR rigid 

foams. To that end, an experimental and analytical study of the mechanical behaviour of those materials 

was developed using the diagonal tension shear (DTS), for a temperature range between 20°C and 

150°C, analyzing the constitutive relation in shear, including the maximum shear stress (τmax) and shear 

modulus (G). In addition, thermo-physical behaviour at high temperature of the foams was analyzed 

through DSC/TGA tests, and also the presentation of a fire reaction study of those foams, realized by 

Proença et al.. 

The results showed the significant influence of elevated temperature on the mechanical properties in 

shear of both foams, with the PUR foam presenting better performance than the PIR foam. In the 

analytical study, the models developed allowed simulating the temperature dependence of the 

mechanical properties in shear of both foams, for the temperature range studied. In what concerns the 

fire reaction properties and thermo-physical behaviour at elevated temperature, both foams showed 

similar behaviour, although the PUR foam produced more noxious gases. 

 

Keywords: GFRP composite sandwich panels, polymeric foams, polyurethane (PUR), polyisocyanurate 

(PIR), elevated temperature, shear behaviour. 
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EMPA Erro Médio Percentual Absoluto 

EQM Erro Quadrático Médio 

FED Fractional Effective Dose (Dose Efetiva Fracional) 

FIGRA Fire Growth Index Rate (Taxa Índice de Crescimento de Fogo) 

FRP Fibre Reinforced Polymers (Polímeros Reforçados com Fibras) 

GFRP Glass Fibre Reinforced Polymers (Polímeros reforçados com fibras de vidro) 

HAP Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos) 

HO Grupo Hidróxilo 

HRR Heat Release Rate (Taxa Máxima de Libertação de Calor) 

INE Instituto Nacional de Estatística 

INEGI Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial 

IST Instituto Superior Técnico 

LERM Laboratório de Estruturas e Resistência dos Materiais 

MDI Diisocianato de Metileno Difenilo 

NCO Grupo Isocianato 

PET Politereftalato de Etileno 

PMI Polimetacrilimida 

PIR Poliisocianurato 

PUR Poliuretano 

PVC Policloreto de Vinil 

R Grupo Radical 

SEA Specific Extinction Area (Produção Média de Fumos) 

SBI Single Burning Item (Item Único de Queima) 

TA Thermal Analysis (Análise Térmica) 

TDI Diisocianato de Tolueno 

TGA Thermogravimetric Analysis (Análise Termogravimétrica) 
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Símbolos latinos 

A Área da face do provete 

E’ Módulo de armazenamento 

E’’ Módulo de perda 

g Comprimento da diagonal do provete 

G Módulo de distorção 

K Condutividade térmica 

P Força aplicada 

t Espessura do provete 

T Temperatura 

Td Temperatura de decomposição 

Tg Temperatura de transição vítrea 
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ΔH Deslocamento relativo horizontal 
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γ2 Distorção no ponto 2 
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ε Extensão 
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 Introdução 

 Contexto e motivação 

Os grandes avanços na história da Engenharia Civil têm em parte ocorrido com o uso de novos 

materiais. Atualmente, alguns dos desafios mais importantes nesta área estão associados à 

manutenção e reparação de estruturas construídas com materiais tradicionais, em geral o aço, o betão 

armado e a madeira, que aumentaram muito significativamente nos últimos anos.  

Neste contexto, tem crescido a procura por sistemas estruturais inovadores. Estes sistemas incluem 

novos materiais, com elevado desempenho mecânico, mas, ao mesmo tempo, com peso próprio 

reduzido, permitindo uma maior rapidez de execução, mais duráveis, menos propensos à degradação 

causada pelos agentes ambientais agressivos e requerendo menos manutenção durante sua vida útil 

[1-4]. 

Segundo o relatório de “Estatística da Construção e Reabilitação” [1], elaborado pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE), conclui-se que o peso relativo do mercado de reabilitação no setor da construção 

é cada vez mais relevante1. O estudo apresenta um crescimento sucessivo do peso relativo deste tipo 

de obras, que evoluiu de 25,6% em 2011, para 31,4% em 20162. No ano de 2016, 60,8% do total de 

obras de reabilitação destinaram-se a habitação familiar (em 2011, esta proporção foi de 68,1%), 

evidenciando um aumento da reabilitação de outros tipos de construção (não habitacionais). 

Os edifícios antigos com paredes resistentes em alvenaria e pisos de madeira, pela sua idade e 

problemas de durabilidade de alguns dos seus materiais e componentes, necessitam frequentemente 

de obras de reabilitação. As intervenções de reabilitação incluem muitas vezes o reforço estrutural ou 

a substituição de elementos estruturais. Os pisos de madeira, devido às suas condições de exposição, 

podem apresentar problemas de durabilidade devido a infiltrações e/ou ataque biológicos, e 

deformações excessivas, não cumprindo as exigências normativas atuais relativas ao comportamento 

estrutural de edifícios. Neste contexto, a substituição destes pisos através de soluções de reabilitação 

tradicionais, tais como novos pisos de madeira, betão armado, aço ou mistos (aço-betão ou madeira-

betão), apresentam algumas limitações relativamente à sua aplicabilidade [2]. 

Os painéis sanduíche com faces em materiais compósitos FRP têm mostrado ser uma solução 

promissora como alternativa aos materiais tradicionais. As principais vantagens inerentes a este tipo 

de materiais são o seu reduzido peso próprio, a elevada rigidez e resistência mecânica face ao peso 

próprio, a durabilidade em ambientes agressivos, o potencial reduzido custo de ciclo de vida e, ainda, 

a facilidade e rapidez de instalação em obra [2]. 

A utilização de painéis sanduíche em compósitos FRP é condicionada pela elevada deformabilidade 

que podem apresentar, pela sua suscetibilidade à ocorrência de fenómenos de instabilidade e pela 

inexistência de regulamentação específica. Acresce ainda o facto de, quando expostos à ação do fogo, 

                                                      
1 Note-se que as obras de reabilitação de edifícios englobam obras de alteração, ampliação e reconstrução. 

2 Valores com base na estimativa de obras concluídas. 
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os materiais constituintes dos painéis sanduíche compósitos libertarem calor, fumo, gases tóxicos e de 

as suas propriedades mecânicas serem vulneráveis quando expostos a temperatura elevada [3]. 

Os materiais constituintes dos núcleos dos painéis sanduíche, nomeadamente as espumas poliméricas 

rígidas de poliuretano e poliisocianurato, são particularmente suscetíveis à ação da temperatura 

elevada, devido à natureza orgânica da sua matriz polimérica. A legislação atual neste âmbito obriga a 

que todos os materiais utilizados na construção estejam em conformidade com os requisitos do 

Regulamento dos Produtos da Construção, existindo a obrigatoriedade de cumprir um conjunto de 

exigências relativamente à reação ao fogo (do produto final), da qual fazem parte a propagação de 

chamas e produção de fumos e gases tóxicos [3]. 

Nesse sentido, a presente dissertação tem por objetivo resolver algumas das lacunas existentes na 

literatura atual neste domínio, nomeadamente, através do desenvolvimento de um estudo experimental 

e analítico, sobre o comportamento a temperatura elevada de materiais de núcleo utilizados em painéis 

sanduíche em GFRP. Esta solução estrutural pode ser utilizada como pisos de edifícios, coberturas ou 

tabuleiros de pontes. 

 Métodos e objetivos 

A presente dissertação está inserida num projeto de investigação e desenvolvimento de estruturas 

inovadoras em materiais compósitos de polímero reforçados com fibra de vidro (GFRP), e que está 

parcialmente englobada no projeto “EasyFloor – Desenvolvimento de painéis sanduíche compósitos 

para a reabilitação de pisos de edifícios”.  

Com a presente dissertação, pretende-se avaliar o comportamento a temperatura elevada de materiais 

de núcleo utilizados em painéis sanduíche compósitos, contemplando a sua utilização na reabilitação 

de pisos de edifícios, com possíveis aplicações suplementares em tabuleiros de pontes, coberturas e 

fachadas de edifícios. O objetivo principal da presente dissertação foi o estudo da viabilidade para uso 

estrutural perante ações de fogo e temperatura elevada, de espumas poliméricas rígidas utilizadas em 

painéis sanduíche como material de núcleo. A avaliação do comportamento a temperatura elevada para 

as espumas rígidas de poliuretano (PUR) e poliisocianurato (PIR), compreendeu dois tipos de 

caracterização: (i) caracterização mecânica ao corte a temperatura elevada, e (ii) reação ao fogo e a 

temperatura elevada. 

Numa primeira fase, foram realizados ensaios para a caracterização mecânica de espumas rígidas de 

PUR e PIR, quando sujeitas a esforço de corte e a temperatura elevada. O método de ensaio 

selecionado foi o método de corte por tração diagonal (DTS), e este estudo teve como objetivo aferir a 

influência da temperatura nas propriedades mecânicas em corte daqueles materiais. Os provetes foram 

previamente aquecidos até um conjunto de cinco temperaturas, entre a temperatura ambiente e 150 °C 

(20 °C, 50 °C, 80 °C, 110 °C e 150 °C), tendo sido ensaiados ao corte até à rotura. 

Em relação à reação ao fogo e ao comportamento a temperatura elevada, foram efetuados dois tipos 

de ensaio diferentes. O ensaio selecionado para a caracterização térmica das espumas rígidas quando 

submetidas a temperatura elevada, foi o ensaio DSC/TGA, que permitiu aferir a percentagem de massa 

perdida e os fluxos de calor em função da temperatura, para uma dada taxa de aquecimento. Para cada 
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tipo de espuma rígida, os ensaios DSC/TGA foram efetuados em duas atmosferas diferentes, de ar 

reconstituído e de azoto, até 800 °C. Para a caracterização da reação ao fogo das espumas rígidas 

utilizadas na presente dissertação, é apresentado e analisado um estudo efetuado por Proença et al. 

[4]. Neste estudo, foi avaliada a reação ao fogo das espumas de PUR e PIR, quando submetidas a um 

fluxo de calor constante. É de referir que o autor da presente dissertação não acompanhou a realização 

dos ensaios de reação ao fogo, mas colaborou na respetiva preparação e análise dos resultados. 

Por fim, de modo a avaliar a fiabilidade de expressões analíticas existentes na literatura para a 

modelação das propriedades mecânicas a temperatura elevada dos materiais de núcleo constituintes 

de painéis sanduíche, foram testados três modelos: de Gibson et al. [5], de Mahieux et al. [6] e de 

Correia et al. [7]. Os modelos em questão foram alvo de vários estudos de otimização paramétrica e os 

resultados foram comparados com os obtidos por via experimental. 

 Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos. No primeiro e presente capítulo, 

apresenta-se o contexto e a motivação para a realização desta dissertação, assim como uma breve 

descrição da metodologia seguida, dos resultados esperados com este estudo e ainda da organização 

do presente documento. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma revisão do estado da arte sobre o tema da presente 

dissertação. São apresentadas as tipologias e aplicações dos compósitos FRP na Engenharia Civil, 

seguidas da caracterização dos painéis sanduíche em compósitos de GFRP. Apresenta-se ainda uma 

caracterização geral das espumas rígidas de poliuretano e poliisocianurato, assim como uma breve 

discussão sobre a ação do fogo em edifícios. Por fim, apresenta-se uma breve descrição do 

comportamento a temperatura elevada dos materiais constituintes dos painéis sanduíche, incluindo da 

reação ao fogo e do comportamento a temperatura elevada de espumas de poliuretano e 

poliisocianurato. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a campanha experimental realizada no âmbito da presente 

dissertação. A campanha experimental encontra-se dividida em duas partes principais: (i) a 

caracterização mecânica ao corte a temperatura elevada, e (ii) o estudo do comportamento dos 

materiais de núcleo a temperatura elevada, incluindo a análise da sua reação ao fogo. Em ambas as 

partes, são apresentados os procedimentos experimentais dos métodos de ensaio utilizados na 

campanha experimental, e a apresentação e discussão dos respetivos resultados. 

No quarto capítulo, apresenta-se a modelação analítica, em que foi modelada a dependência da 

temperatura para duas propriedades mecânicas em corte das espumas, através de três modelos 

analíticos sugeridos na bibliografia, tais como os modelos: de Gibson et al. [5], de Mahieux et al. [6] e 

de Correia et al. [7]. 

No quinto capítulo, resumem-se as principais conclusões do estudo realizado, é realizada uma 

verificação do cumprimento dos objetivos a que a presente dissertação se propõe, e apresentam-se 

ainda perspetivas de desenvolvimentos futuros no domínio do presente estudo.  
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 Estado da Arte 

 Considerações iniciais 

Ao longo da história, os grandes avanços na Engenharia Civil ocorreram geralmente com o uso de 

novos materiais. Nos séculos XVIII e XIX, durante a revolução industrial, a aplicação do ferro fundido e 

do ferro forjado foi um fator decisivo para o desenvolvimento das linhas de caminho de ferro. Mais tarde, 

na segunda metade do século XX, a aplicação de betão também contribuiu decisivamente para a rápida 

reconstrução que teve lugar após a Segunda Guerra Mundial [8]. Atualmente, alguns dos desafios mais 

importantes que a Engenharia Civil enfrenta estão associados aos custos de manutenção e reparação 

de estruturas construídas com materiais tradicionais, em geral o aço, o betão armado e a madeira, que 

aumentaram drasticamente nos últimos anos. Nesse contexto, tem crescido a procura por sistemas 

estruturais que utilizem novos materiais que sejam mais duráveis e que necessitem de menor 

manutenção durante a sua vida útil [8]. 

Os problemas de durabilidade associados aos materiais tradicionais levaram a mudanças não apenas 

na prática de projeto, mas também nos códigos que, atualmente e de um modo geral, já têm em 

consideração esse aspeto. Juntamente com a necessidade de rapidez na construção e as crescentes 

exigências de funcionalidade, as preocupações de durabilidade também tiveram um efeito estimulante 

no desenvolvimento de soluções estruturais inovadoras. Estas compreendem novos materiais com 

elevado desempenho mecânico, mas, ao mesmo tempo, mais leves, menos propensos à degradação 

causada por agentes ambientais agressivos e requerendo menos manutenção durante a sua vida útil. 

De entre estes novos materiais, os polímeros reforçados com fibras (FRP, do inglês fibre reinforced 

polymer) estão atualmente a assumir uma relevância importante [1-4]. 

Neste capítulo, apresenta-se uma revisão do estado da arte relativo ao uso de painéis sanduíche em 

compósitos de polímeros reforçados com fibra de vidro (GFRP, do inglês glass-fibre reinforced polymer) 

para fins estruturais. Na Secção 2.2 são detalhadas as diferentes tipologias e aplicações deste tipo de 

elemento estrutural na Engenharia Civil. Na secção 2.3 apresenta-se a caracterização dos painéis 

sanduíche em compósitos GFRP, que inclui a caracterização dos materiais constituintes do núcleo e 

das faces. Na Secção 2.4 apresentam-se características das espumas rígidas de poliuretano e 

poliisocianurato, incluindo as suas respetivas propriedades mecânicas e termofísicas, as quais 

constituem o principal objeto da presente dissertação. Na Secção 2.5 é apresentado um breve resumo 

de considerações da ação do fogo em edifícios. Na Secção 2.6, apresenta-se o comportamento a 

temperatura elevada dos materiais constituintes dos painéis sanduíche, com especial ênfase nas 

espumas rígidas. Por fim, na secção 2.7 apresenta-se a reação ao fogo das espumas de poliuretano e 

poliisocianurato, seguida da secção 2.8 que apresenta as considerações finais do estado da arte. 

 Tipologias e aplicações de compósitos FRP na engenharia civil 

Existem diversas aplicações para os compósitos FRP, sendo que a sua utilização de uma forma mais 

generalizada na engenharia civil apenas se iniciou nas últimas décadas, significativamente mais tarde 

do que noutras indústrias. Na Figura 2.1 pode verificar-se que a utilização dos compósitos FRP na 



Capítulo 2 Estado da Arte 

 

6 

construção civil representa apenas 13% da totalidade das aplicações (na referência consultada, não foi 

especificada a unidade de medida da comparação). Segundo Fonseca [9], a maior utilização dos 

materiais compósitos na construção civil está relacionada com a reabilitação de estruturas. 

 

Figura 2.1 - Campos de aplicação dos materiais FRP (adaptado de [9]). 

No domínio da engenharia civil, importa referir que os compósitos FRP têm grande versatilidade, 

oferecendo uma grande variedade de opções geométricas, de tipologias de material e de elementos 

estruturais [1,6]. Apresentam-se na Figura 2.2, os quatro campos de aplicação principais para os 

materiais compósitos FRP:  

a) Armadura interior de estruturas de betão armado, utilizando varões e cabos de FRP; 

b) Reforço exterior de estruturas de betão armado, através de laminados e mantas de FRP, 

que permitem o aumento da capacidade resistente das estruturas; 

c) Estruturas híbridas, que resultam da combinação de materiais tradicionais com os perfis FRP 

e/ou painéis sanduíche, objeto de estudo desta dissertação; 

d) Estruturas totalmente compósitas. 

Os materiais compósitos resultam da combinação de dois ou mais materiais que, quando utilizados 

separadamente, podem não apresentar propriedades adequadas para um determinado uso, mas que, 

quando combinados (e mantendo uma superfície de interface identificável), interagem de forma 

sinergística englobando as propriedades de cada constituinte num único material [8]. Os painéis 

sanduíche em compósitos FRP fazem parte de um vasto campo de aplicações dos materiais 

compósitos FRP em Engenharia Civil. Neste contexto, é interessante destacar as origens dos materiais 

compósitos. O primeiro registo do uso de um material compósito remonta à data de 5000 a.C., na 

Mesopotâmia, onde eram executados tijolos de barro reforçados com palha. As primeiras aplicações 

estruturais de compósitos modernos surgem no âmbito das indústrias naval e aeroespacial, já em 1940, 

e nas indústrias automóvel e petrolífera, em 1950. Só no final do século XX é que se começa a 

considerar consistentemente o uso de materiais compósitos FRP no setor da engenharia civil. Tal 

deveu-se principalmente à melhoria do processo de fabrico destes materiais, à crescente preocupação 

com questões de durabilidade e de redução de peso dos elementos estruturais, e ainda à necessidade 

de diminuir os prazos de construção [1-4]. 
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Figura 2.2 – Principais aplicações dos compósitos FRP na Engenharia Civil: a) armaduras para 
estruturas em betão armado, b) reforço externo de estruturas de betão armado, c) estruturas 
híbridas (painéis sanduíche) e d) estrutura integralmente compósita (adaptado de [8] [10]). 

Os materiais compósitos FRP têm mostrado ser materiais promissores como alternativa aos materiais 

tradicionais, permitindo períodos de vida útil longos com reduzidas necessidades de manutenção. As 

principais vantagens inerentes a este tipo de materiais são o seu reduzido peso próprio, a elevada 

rigidez e resistência mecânica, a durabilidade em ambientes agressivos, o custo de ciclo de vida 

potencialmente mais reduzido, e ainda, a facilidade e rapidez de instalação em obra [6, 13-14]. 

  

Figura 2.3 - Estruturas com utilização de FRP: a) Eyecatcher Building na Suíça, com estrutura em perfis 
GFRP, e b) Chanel Mobile Art Pavilion em Paris, com fachada em FRP  

(figura a) adaptada de [8], e b) fotografia de Stefan Tuchila). 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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As vantagens referidas têm justificado um interesse crescente no uso dos materiais compósitos FRP 

na indústria da construção. A Figura 2.3 a) mostra o edifício Eyecatcher (Suíça) com estrutura em FRP, 

e na Figura 2.3 b) ilustra-se o Chanel Mobile Art Pavillion, que é um edifício móvel patrocinado pela 

marca Chanel, que tem como cobertura painéis de FRP, moldados todos individualmente devido à sua 

geometria distinta. 

 Painéis sanduíche em compósitos de GFRP 

2.3.1 Características gerais 

Relativamente aos painéis sanduíche compósitos, estes têm vindo a ter uma utilização crescente em 

várias indústrias, incluindo a indústria da construção. Tal deve-se em grande medida às características 

vantajosas deste sistema estrutural, incluindo os elevados rácios resistência-peso e rigidez-peso, a 

versatilidade de materiais passíveis de serem utilizados, a possibilidade de integração de várias 

funções num único elemento e o reduzido custo de ciclo de vida relativamente a materiais de construção 

tradicionais. Adicionalmente, o peso relativamente reduzido dos painéis sanduíche face aos materiais 

estruturais convencionais (ex.: betão armado, aço), poderá permitir economias nos restantes elementos 

estruturais e fundações, face ao menor peso próprio das estruturas em painéis sanduíche [1,6]. 

A versatilidade dos painéis sanduíche permite ainda, como referido, a integração de funções não 

estruturais, garantindo o cumprimento de requisitos diversos, referentes a critérios de desempenho 

correspondentes a diferentes aplicações. No domínio da engenharia civil, os painéis sanduíche 

apresentam grande potencial para aplicação como lajes, coberturas ou fachadas de edifícios, onde 

podem também desempenhar funções de isolamento térmico [2]. 

As construções sanduíche, caracterizadas por duas faces relativamente finas e rígidas, separadas por 

um núcleo leve, apresentam um elevado potencial como sistema estrutural. Na indústria da construção, 

existem diversos exemplos recentes que atestam o sucesso de painéis sanduíche como elemento 

estrutural primário [2]. Os materiais compósitos surgem então como uma solução interessante 

integrarem parte de estruturas sanduíche, devido aos elevados rácios de rigidez-peso próprio e 

resistência-peso próprio que garantem. 

Uma grande vantagem na utilização de painéis sanduíche é que estes constituem uma solução pré-

fabricada que pode ser rapidamente instalada no local; os painéis mais leves podem até ser facilmente 

instalados por um número relativamente limitado de trabalhadores, necessitando apenas de 

equipamento de elevação leve. De facto, a sua colocação final e a sua instalação podem ser efetuadas 

manualmente. Isto permite, como vantagem adicional, economizar tempo durante a fase de construção, 

o que, por sua vez, está associado a uma redução de vários custos de construção (mão-de-obra, 

equipamento pesado, ocupação de espaços públicos). Para além disso, no contexto da reabilitação de 

estruturas, o reduzido peso próprio dos painéis sanduíche permite também poupanças devido à menor 

necessidade de reforço da estrutura existente [2]. 

Os painéis sanduíche são tipicamente constituídos por duas faces exteriores rígidas (no contexto da 

presente dissertação, consideram-se painéis com faces em compósitos FRP) e um núcleo de reduzida 

densidade (ex.: espumas poliméricas, madeira de balsa, núcleos em favos de mel). Adicionalmente, 
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em alguns processos produtivos, é ainda utilizado um adesivo estrutural para promover a ligação entre 

o núcleo e as faces. A Figura 2.4 apresenta uma ilustração de uma estrutura-tipo de um painel 

sanduíche. Com o uso deste tipo de elemento estrutural, aumentos relativamente reduzidos da 

espessura do núcleo podem resultar num aumento significativo da rigidez estrutural, sem que o peso 

total da solução aumente consideravelmente. Tipicamente, num painel sanduíche sujeito a flexão, as 

tensões de tração e de compressão são maioritariamente suportadas pelas faces, enquanto as tensões 

de corte são suportadas principalmente pelo núcleo; o adesivo, quando presente, tem como função 

garantir a transmissão das tensões e a compatibilidade de deformações entre as faces e o núcleo [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Esquema da estrutura sanduíche (adaptado de [11]). 

2.3.2 Caracterização dos materiais constituintes das faces 

Os materiais constituintes das faces dos painéis sanduíche podem ser de várias naturezas e tipologias, 

incluindo o aço, o alumínio, a madeira, entre outros; na presente secção, serão detalhados em maior 

pormenor os materiais compósitos em polímero reforçado com fibra (FRP), por serem os mais 

relevantes no âmbito da presente dissertação. Será abordada a composição das fibras, os seus 

arranjos na matriz polimérica, os tipos de materiais utilizados como fibra e como matriz. Como existe a 

necessidade de comparar estas soluções compósitas inovadoras com materiais tradicionais, 

apresenta-se um diagrama de resistência à tração para diversos materiais utilizados nas faces de 

painéis (PVC, madeira, alumínio, GFRP e aço), assim como resistências e módulos específicos para 

materiais tradicionais e compósitos FRP. 

Os compósitos FRP são constituídos por duas fases, a matriz polimérica e as fibras de reforço. As fibras 

são as principais responsáveis pela resistência do conjunto, sendo envolvidas pela matriz polimérica 

que transfere e distribui as cargas pelas fibras. A matriz tem também como funções a proteção das 

fibras face a ações ambientais, a manutenção das fibras na sua posição inicial e evitar a encurvadura 

destas quando sujeitas a esforços de compressão. 

A matriz polimérica tipicamente contém três constituintes: resina polimérica, filler e aditivos. A resina 

polimérica constitui o principal componente da matriz; o filler consiste essencialmente em material de 

enchimento (tipicamente, inorgânico), que permite uma redução dos custos de produção e uma 
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melhoria de desempenho (ex.: diminuição da retração, aumento de dureza); os aditivos são compostos 

que melhoram as características de processamento e o desempenho da resina polimérica [1-2]. 

As resinas poliméricas classificam-se tipicamente em dois tipos: resinas termoplásticas e resinas 

termoendurecíveis. As resinas termoplásticas têm como principal característica a capacidade de 

fundirem quando aquecidas, tornando-se moldáveis e retendo a forma que lhes é conferida após 

arrefecimento. Já as resinas termoendurecíveis são polímeros reticulados, formados através de 

reações químicas de cura irreversíveis. Estas resinas não fundem quando aquecidas. Como exemplos 

de resinas termoendurecíveis incluem-se o poliéster, o viniléster, a epóxida e a fenólica; quanto às 

resinas termoplásticas, o polietileno ou o polipropileno são exemplos com uma larga utilização. 

No que diz respeito às fibras de reforço, tipicamente são utilizadas fibras de vidro, carbono, aramida ou 

basalto [1,2]. A orientação das fibras de reforço pode ser apenas na direção longitudinal principal, 

denominadas unidirecionais; em duas direções perpendiculares entre si (bidirecionais) e ainda em 

várias direções diferentes (multidirecionais). A Figura 2.5 apresenta exemplos deste tipo de estrutura 

dos FRP. 

 
Figura 2.5 – Arranjos de camadas compósitas: a) unidirecionais, b) bidirecionais, e c) multidirecionais 

(adaptado de [12]). 

A Tabela 2.1, apresenta propriedades mecânicas típicas de algumas resinas poliméricas 

termoendurecíveis utilizadas em compósitos FRP, nomeadamente o poliéster insaturado, o viniléster, 

a epóxida e a fenólica. Na Tabela 2.2 são apresentadas algumas propriedades mecânicas de fibras de 

reforço tipicamente utilizadas em compósitos FRP, nomeadamente as fibras de vidro, de carbono e de 

aramida.  

Tabela 2.1 – Propriedades das matrizes poliméricas endurecíveis utilizadas em compósitos FRP  
(adaptado de [1-4]). 

Propriedade Unidade 
Poliéster  

insaturado 
Viniléster Epóxida Fenólica 

Resistência  
à tração 

MPa 20 - 70 68 - 82 60 - 80 30 – 50 

Módulo de  
elasticidade 

GPa 2 - 3 3,5 2 - 4 3,6 

Extensão  
na rotura 

% 1 - 5 3 - 4 1 - 8 1,8 – 2,5 

Densidade g/cm3 1,2 - 1,3 1,12 - 1,16 1,2 - 1,3 1,00 – 1,25 

Temperatura de 
transição vítrea 

ºC 70 - 120 102 -150 100 - 270 260 

b) a) c) 
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Tabela 2.2 - Propriedades das fibras utilizadas em compósitos FRP (adaptado de [1-4]). 

Propriedade Unidade Fibra de vidro Carbono Aramida 

Resistência à tração MPa 2350 - 4600 2600 - 3600 2800 - 4100 

Módulo de elasticidade GPa 73 - 88 200 - 400 70 - 190 

Extensão na rotura % 2,5 - 4,5 0,6 -1,5 2,0 - 4,0 

Densidade g/cm3 2,6 1,7 - 1,9 1,4 

Coeficiente de  
dilatação térmica 

10-6/K 5 / 6 
Axial: -1,3 a -0,1 

-3,5 
Radial: 18,0 

Diâmetro das fibras µm 3 - 13 6 - 7 12 

Estrutura das fibras - isotrópica anisotrópica anisotrópica 

 

Na Tabela 2.3 apresenta-se a resistência específica e o módulo específico de vários materiais 

estruturais comuns, nos quais os compósitos de polímero reforçado com fibra de carbono apresentam 

maior resistência específica e módulo específico. O módulo específico é uma propriedade do material 

que consiste no módulo de elasticidade por massa volúmica do material, conhecido também como 

rigidez específica; enquanto que a resistência específica consiste na resistência à tração por densidade 

do material. A elevada resistência específica e o elevado módulo específico dos materiais compósitos 

resultam de fibras de reforço de elevado desempenho e de baixa densidade. Como resultado da 

densidade relativamente elevada da fibra de vidro e do seu menor módulo de elasticidade, o módulo 

específico dos compósitos de fibra de vidro incluídos na Tabela 2.3 (para uma dada taxa e arquitetura 

de reforço) é ligeiramente inferior aos materiais metálicos [13]. 

Tabela 2.3 – Resistência específica e módulo específico de materiais tradicionais e compósitos de fibra, com 
uma dada taxa e arquitetura de reforço não especificada (adaptado de [13]). 

Materiais 
Densidade  

[g/cm3] 
Resistência  

à tração [GPa] 

Módulo de 
elasticidade  

(E) [GPa] 

Resistência 
específica  
[106 m2/s2] 

Módulo 
específico  
[106 m2/s2] 

Aço 7,80 1,03 210 0,13 26,9 

Liga alumínio 2,80 0,47 75 0,17 26,8 

Liga titânio 4,50 0,96 114 0,21 25,3 

Compósitos  
de fibra de vidro 

2,00 1,06 40 0,53 20,0 

Compósitos de  
fibra de carbono II/epóxi 

1,45 1,50 140 1,03 96,6 

Compósitos de  
fibra de carbono I/epóxi 

1,60 1,07 240 0,67 150,0 

Compósitos de fibra 
orgânica/epóxi 

1,40 1,40 80 1,00 57,1 

Compósitos de fibra de 
boro/epóxi 

2,10 1,38 210 0,66 100,0 

Matriz compósita  
fibra de boro/alumínio 

2,65 1,00 200 0,38 75,5 

 
A Figura 2.6 permite comparar diagramas tensão-extensão (σ-ε) típicos de diversos materiais 

correntemente utilizados na construção civil, nomeadamente aço, madeira, alumínio, PVC (do inglês, 
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polyvinyl chloride) e GFRP (neste caso, em perfil). Os materiais GFRP, relativamente aos outros 

materiais analisados (alumínio, madeira e PVC), são os que apresentam resistência à tração mais 

próxima do aço, na ordem dos 400 – 500 MPa (o valor dependerá da taxa e orientação do reforço). A 

densidade do GFRP é cerca de quatro vezes inferior à do aço [8] e, mesmo assim, conseguem atingir 

tensões de rotura semelhante ao aço, possuindo elevada resistência mecânica. Os materiais GFRP 

apresentam um comportamento totalmente elástico-linear até atingirem a tensão de rotura, o que é 

claramente uma desvantagem, por não existir um patamar de ductilidade, como acontece no aço. 

 
 Figura 2.6 – Diagrama tensão-extensão para os materiais PVC, madeira, alumínio, GFRP e aço S355 

(adaptado de [14]). 

2.3.3 Caracterização dos materiais constituintes do núcleo 

Os materiais de núcleo constituintes dos painéis sanduíche podem assumir diversas formas e tipologias 

consoante as características do material ou as exigências funcionais e/ou arquitetónicas do uso 

pretendido. As principais tipologias dos materiais de núcleo tipicamente utilizados em painéis sanduíche 

são as seguintes: (i) núcleos corrugados; (ii) núcleos em estrutura favo de mel; e (iii) núcleos 

homogéneos [15], tal como é apresentado na Figura 2.7. 

 
Figura 2.7 - Painéis sanduíche com núcleos do tipo: a) homogéneo, b) disposição em favo de mel, e 

c) corrugado (adaptado de [15]). 
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Relativamente aos núcleos homogéneos, são tipicamente utilizadas espumas poliméricas rígidas, 

espumas metálicas ou materiais naturais, como a madeira (frequentemente de balsa, dado ao seu 

reduzido peso próprio). A maior variedade de materiais de núcleo homogéneos encontra-se nas 

espumas poliméricas rígidas, sendo utilizados materiais como o tereftalato de polietileno ou PET (do 

inglês, polyethylene terephthalate), o poliuretano ou PUR (do inglês, polyurethane), o poliisocianurato 

ou PIR (do inglês, polyisocyanurate), a polimetacrilimida ou PMI (do inglês, polymethacrylimide), ou o 

policloreto de vinilo ou PVC (do inglês, polyvinyl chloride).  

A variedade dos materiais de núcleo para núcleos de estrutura em favo de mel ou corrugado, pode 

incluir plásticos, alumínio ou papel, dependendo dos diferentes tipos de aplicação e indústria. Na Figura 

2.8 são apresentados exemplos de espumas de PET e PUR, assim como de um painel de núcleo em 

madeira de balsa. 

 
Figura 2.8 - Materiais de núcleo: (a) espuma rígida PUR, b) espuma rígida PET, c) madeira de balsa  

(adaptado de [2]) 

Garrido [2] desenvolveu um estudo em que caracterizou vários materiais de núcleo, quanto à sua 

resistência ao corte e aos seus módulos de distorção, que são o foco da presente dissertação. Garrido 

[2] utilizou o método de corte por tração diagonal (DTS, do inglês Diagonal Tension Shear), que foi 

desenvolvido especificamente no Instituto Superior Técnico, e que permite aferir curvas representativas 

de tensão de corte - deformação de corte (distorção).  

As espumas PUR com 80, 100 e 120 kg/m3 de densidade apresentaram curvas tensão-deformação 

qualitativamente similares, exibindo segmentos iniciais com comportamento elástico, seguido de 

redução de rigidez antes da rotura. É de notar que a espuma PUR com 100 kg/m3 segue uma tendência 

diferente das outras, o que pode estar relacionado com o facto de ter sido produzida por um fabricante 

diferente das outras espumas PUR.  

No estudo efetuado por Garrido [2], para núcleos homogéneos, mostrou-se que as propriedades 

mecânicas do PUR são fortemente dependentes da sua densidade e que, em geral, estas são inferiores 

às da espuma PET e da madeira de balsa com densidades semelhantes. A Figura 2.9 representa as 

curvas tensão de corte-distorção para diferentes materiais de núcleo, obtidas pelo ensaio DTS. 

 

a) 

c) 

b) 
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Figura 2.9 – Curvas representativas tensão de corte - distorção do ensaio DTS para diferentes materiais de 
núcleo (adaptado de [2]) 

A Tabela 2.4 compara a resistência de corte e o módulo de corte obtidos para os diferentes materiais. 

A madeira de balsa apresentou o maior módulo de distorção de entre todos os materiais estudados 

pelo autor (48,8 MPa), seguido das espumas PET (19,2 MPa). Apesar das diferenças de resistência, a 

madeira de balsa e a espuma PET apresentaram tensões de rotura ao corte bastante semelhantes 

(0,93 MPa vs. 0,94 MPa). Estes ensaios estão diretamente relacionados com o âmbito do presente 

estudo, em que se pretende avaliar a resistência ao corte, a temperaturas elevadas, de espumas PUR 

e PIR, utilizando igualmente o método experimental DTS. 

Tabela 2.4 - Sumário das propriedades mecânicas para os materiais de núcleo (adaptado de [2]) 

Materiais  
de núcleo 

Densidade  
[kg/m3] 

Resistência ao 
corte (τu) [MPa] 

Módulo de distorção 
(G) [MPa] 

Espuma 
PUR 

36,4 0,13 2,8 

78,5 0,39 10,8 

87,4 0,32  8,7 

119,0 0,59 17,7 

Madeira de balsa 101,4 0,93 48,8 

Espuma PET 105,4 0,94 19,2 

 

 Espumas rígidas de poliuretano e de poliisocianurato 

2.4.1 Características gerais 

A descoberta do poliuretano (PUR) foi feita em 1937 pelo químico alemão Otto Bayer e a sua equipa, 

nos laboratórios de I.G. Farben em Leverkusen, na Alemanha. Os trabalhos iniciais centraram-se em 

produtos de poliuretano obtidos a partir de diisocianato alifático e diamina, o que forma a poliureia, e 

ainda no estudo das propriedades do poliuretano obtidas através do diisocianato alifático e glicol. Ao 

longo das décadas, o poliuretano evolui desde as espumas flexíveis (1960), para as espumas rígidas 

de poliisocianurato (PIR), que começaram a ser utilizadas em 1967 [16]. 
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As variedades de grupos funcionais e as suas proporções no polímero de poliuretano são um fator 

decisivo para que exista uma ampla gama de propriedades que os materiais de poliuretano podem 

possuir. Os poliuretanos têm vários campos de aplicação prática na sociedade, podendo assumir a 

forma de espumas flexíveis (colchões, almofadas e assentos de automóvel), espumas rígidas 

(construção e isolamento), espuma moldável (automóveis e mobílias), fibras, elastómeros, adesivos, 

vedantes e revestimentos. A Figura 2.10 apresenta os principais campos de aplicação dos poliuretanos; 

note-se que os autores não especificam a base de cálculo (volume ou massa de material, valor 

transacionado, ou outro) para as percentagens apresentadas [17]. 

 
Figura 2.10 - Usos do poliuretano com diversas funções (adaptado de [17]). 

A espuma rígida de poliuretano (PUR) é um dos materiais de núcleo mais utilizados nos painéis 

sanduíche utilizados na construção devido a aspetos como o seu reduzido custo, reduzida 

condutividade térmica e facilidade de fabrico com diversas formas. A espuma rígida de poliisocianurato 

(PIR) pode ser utilizada igualmente como material de núcleo, indicando-se como principal vantagem 

relativamente ao poliuretano as suas melhores características de reação ao fogo [18], sendo 

apresentado na Tabela 2.5 intervalos de variação para algumas propriedades características dessa 

espuma.  

Tabela 2.5 – Propriedades típicas de espumas poliisocianurato com densidades entre 38 e 48 kg/m3  

(adaptado de [18]). 

Propriedade Valor 

Resistência à compressão 0,14 - 0,28 MPa 

Resistência ao corte 0,10 - 0,24 MPa 

Valor K inicial 0,17 W/mK a 0°C 

Valor K equilíbrio 0,24 

 

Os valores de condutividade térmica (K) para a espuma de PUR estão no intervalo 0,017-0,022 W/mK, 

logo tem maior condutividade térmica que a espuma de PIR (0,017 W/mK), para temperaturas próximas 
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da temperatura ambiente [18]. Contudo, existem ainda poucos estudos na literatura que tenham 

abordado o seu comportamento mecânico quando expostas a temperaturas elevadas e ao fogo. 

2.4.2 Produção do poliuretano 

O nome poliuretano deriva da presença do grupo funcional de uretano (também conhecido como 

carbamato). O termo poliuretano é usado para descrever uma família de polímeros cujos monómeros 

são acompanhados por uma série de grupos funcionais derivados principalmente da poliadição de 

poliisocianatos e poliálcoois. É de referir que para produzir uma gama diversificada de grupos 

funcionais, incluindo uretanos, ureias, isocianuratos, carbodiimidas e uretediones [19], têm de ocorrer 

outras reações com aminas, água, ureias, uretanos e até mesmo outros isocianatos. 

Os poliuretanos são produzidos por reações exotérmicas entre álcoois (formados por dois ou mais 

grupos hidróxilo, HO) e isocianatos que têm mais que um grupo isocianato reativo (NCO) por molécula 

(diisocianatos, poliisocianatos). A letra R representa um grupo radical, que geralmente é um grupo de 

átomos de carbono e hidrogénio que está ligado à estrutura química, podendo ter funcionalidade 

alifática ou aromática. Na Figura 2.11, apresenta-se a reação entre um isocianato e um álcool, que 

permite produzir uma molécula de uretano. Na Figura 2.12 apresenta-se a reação de adição de três 

moléculas de isocianato, que formam um anel isocianurato. 

 
Figura 2.11 – Reação entre um isocianato e um álcool para produzir um uretano (adaptado de [19]). 

 
Figura 2.12 - Reação de adição de três isocianatos para produzir um anel isocianurato (adaptado de [19]). 

Os isocianatos que estão na base da formação do poliuretano são uma grande família reativa de 

compostos que são caracterizados pelo grupo funcional R-NCO. Embora existam muitos 

poliisocianatos, existem dois de particular importância industrial: o TDI (diisocianato de tolueno ou di-

isocianato de metilbenzeno) e o MDI (diisocianato de metileno difenilo ou diisocianato de difenilmetano), 

que, juntos, constituem a base de cerca de 95% de todos os poliuretanos. O TDI foi desenvolvido 

primeiro que o MDI, mas, hoje em dia, é utilizado principalmente na produção de espumas flexíveis de 
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baixa densidade para almofadas, enquanto o MDI é mais complexo e permite o fabrico de poliuretano 

segundo mais processos e com maior versatilidade [17]. 

Grande parte dos poliuretanos são produzidos na forma de grandes blocos de espuma, que são 

cortados para uso a que se destinam (por exemplo em almofadas ou isolamentos térmicos), mas podem 

também ser produzidos em moldes como é o caso de um para-choques de um automóvel ou um painel 

estrutural usado na construção. O poliuretano pode ainda ser formado quando os reagentes líquidos 

são pulverizados sobre uma superfície de construção ou revestidos num tecido. 

 Ação do fogo em edifícios 

2.5.1 Considerações iniciais 

Para uma correta abordagem do comportamento dos materiais compósitos a temperatura elevada, é 

necessário compreender o modo de desenvolvimento de um fogo, assim como as temperaturas que se 

podem desenvolver num acidente deste tipo. Neste contexto, nesta secção, apresenta-se uma breve 

explicação dos diferentes estados de desenvolvimento de um incêndio, incluindo o intervalo de 

temperaturas característico de cada um, assim como a influência do combustível e do comburente; 

descrevem-se curvas de incêndio nominais, definidas pelo Eurocódigo 1 [20], e ainda a reação dos 

materiais compósitos quando submetidos ao fogo, com a caracterização dos mecanismos envolvidos 

na sua decomposição térmica. 

2.5.2 Fases de um incêndio 

Um incêndio pode ser caracterizado por fases distintas de desenvolvimento, dependendo é claro da 

abundância de combustível e comburente. Ainda assim é possível atribuir intervalos de temperaturas 

associados a cada fase assim como a contribuição do comburente e do combustível para esse estado. 

Na Figura 2.13 apresenta-se a evolução dos estados de desenvolvimento de um incêndio num 

compartimento, em função do tempo e da temperatura. Os principais estados são por ordem 

cronológica, caracterizados por: 

▪ Ignição: este é o ponto em que a fonte de combustível se inflama e sofre combustão 

autossustentada em chamas. 

▪ Crescimento: o crescimento inicial de um incêndio é principalmente dependente do 

combustível em si, com menor influência dos materiais combustíveis presentes no interior do 

compartimento. O fogo cresce e a temperatura do compartimento continuará a crescer se 

houver combustível e oxigênio suficientes disponíveis. Muitas vezes é nesta fase que materiais 

compósitos expostos à chama ardem quando a temperatura excede 350-500 ºC. 

▪ Flashover: ocorre quando o fogo está totalmente desenvolvido e todos os materiais 

combustíveis no compartimento (incluindo materiais compósitos) estão envolvidos no fogo. O 

flashover usualmente ocorre quando a média da temperatura do ar no compartimento excede 

os 600 ºC. 

▪ Incêndio totalmente desenvolvido: esta fase ocorre quando a taxa de liberação de calor e a 

temperatura de um incêndio são as mais elevadas possíveis. A temperatura de pico da fase 
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pós-flashover num fogo num compartimento é de 900-1000 ºC, embora possa chegar aos 

1200 ºC. 

▪ Decaimento: a fase de decaimento final ocorre quando o combustível e os materiais 

combustíveis são consumidos, fazendo com que a temperatura no compartimento decresça. 

Obviamente, o decaimento também pode ser causado por sistemas de supressão de fogo ativo, 

tais como sprinklers. 

 

Figura 2.13 – Estados de desenvolvimento do incêndio num compartimento (adaptado de [21]). 

2.5.3 Curvas de incêndio nominais 

Para a análise do comportamento dos materiais quando submetidos ao fogo, é necessário caracterizar 

esse mesmo fogo, o que é bastante difícil dado que depende de diversos fatores, tais como os materiais 

combustíveis disponíveis, a presença abundante de oxigénio, entre outros. Assim sendo, de modo a 

definir a temperatura em cada instante do incêndio, foram criadas as curvas de incêndio nominais. 

Segundo o Eurocódigo 1 [20], podem ser definidas três curvas de incêndio nominais, das quais fazem 

parte a curva de incêndio padrão, a curva de incêndio para elementos exteriores e a curva de incêndio 

de hidrocarbonetos. A curva de incêndio padrão é dada pela seguinte equação, 

 Ө𝑔 = 20 + 345 log10(8𝑡 + 1) (2.1) 

em que, Өg é a temperatura dos gases no compartimento do incêndio, medida em graus Celsius e t é 

o tempo decorrido, medido em minutos.  

A curva de incêndio para elementos exteriores difere da anterior porque as condições de exposição ao 

fogo são diferentes, sendo dada pela Equação (2.2): 

 Ө𝑔 = 660 × (1 − 0,687𝑒−0,32𝑡 − 0,313𝑒−3,8𝑡) + 20 (2.2) 

Para o caso de os materiais expostos ao fogo serem de natureza química em vez de celulósica, a curva 

que melhor descreve o incêndio é a curva de incêndio de hidrocarbonetos, expressa pela Equação (2.3): 

 Ө𝑔 = 1080 × (1 − 0,325𝑒−0,167𝑡 − 0,675𝑒−2,5𝑡) + 20 (2.3) 
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A Figura 2.14 mostra que a curva de incêndio para hidrocarbonetos é a que atinge temperaturas 

superiores numa fase mais inicial do incêndio; isto deve-se às propriedades combustíveis desse tipo 

de materiais. A curva para elementos exteriores converge para uma temperatura de 680 ºC, enquanto 

que a de hidrocarbonetos converge para 1100 ºC. A curva padrão tem uma tendência sempre 

crescente, mas cada vez menos acentuada. 

 
Figura 2.14 - Curvas de incêndio nominais (padrão, elementos exteriores e hidrocarbonetos)  

(adaptado de [20]). 

 Comportamento a temperatura elevada dos materiais constituintes dos painéis 

sanduíche 

2.6.1 Considerações iniciais 

As soluções construtivas que incluam compósitos FRP, por serem recentes, carecem de informação 

detalhada sobre as propriedades e o desempenho destes materiais. Um dos aspetos do seu 

desempenho para o qual ainda há relativamente pouca informação está relacionado com o seu 

comportamento ao fogo e a temperaturas elevadas, que podem ser atingidas durante a sua vida útil. 

Tendo isto em conta, nesta secção, abordam-se a influência da temperatura elevada e do fogo na 

decomposição dos materiais compósitos, sendo apresentados os principais estudos desenvolvidos até 

à data com maior relevância neste tema, relativos ao comportamento a temperaturas elevadas e às 

propriedades intrínsecas de cada material constituinte dos painéis sanduíche. 

2.6.2 Os compósitos e a temperatura elevada 

O comportamento a temperatura elevada de materiais compósitos depende do tipo de ligações entre 

moléculas dos polímeros. Segundo Bai et al. [22], as ligações nos polímeros podem ser divididas em 

dois grupos principais: ligações primárias e secundárias. O primeiro grupo inclui as ligações fortes 

covalentes intramoleculares entre as cadeias do polímero e ligações cruzadas. As ligações secundárias 

incluem ligações muito mais fracas, por exemplo, ligações de Van der Waals, entre as quais as 

interações dipolo e ligações de hidrogénio, podendo ser dissociadas muito mais facilmente. Para uma 

gama de temperaturas mais reduzidas, as ligações primárias e secundárias do material permanecem 
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intactas, e o material apresenta uma elasticidade aproximadamente constante, num estado que se 

designa por vítreo. No entanto, quando a temperatura aumenta, as ligações primárias permanecem 

intactas, mas as ligações secundárias são quebradas, num estado que é conhecido como “leathery”. 

Devido à quebra das ligações secundárias, a rigidez do material neste estado leathery é muito menor 

do que no estado vítreo, enquanto a sua viscosidade é muito maior. Esta transição do estado vítreo 

para um estado leathery é geralmente conhecida como transição vítrea. Para aumentos adicionais de 

temperatura, as cadeias dos polímeros sofrem uma perda gradual das suas ligações secundárias. 

Formam pontos entrelaçados, onde algumas moléculas, devido ao seu comprimento e flexibilidade, se 

atam umas nas outras. Este estado é chamado de borrachoso, sendo caracterizado por ligações 

primárias intactas e ligações secundárias quebradas, resultando numa estrutura molecular 

emaranhada. Devido a este tipo de estrutura molecular, o módulo de elasticidade no estado borrachoso 

é semelhante ao do estado leathery, enquanto as viscosidades nos dois estados são diferentes. No 

estado borrachoso, devido à existência de correntes de molécula emaranhados, o material exibe uma 

viscosidade mais reduzida do que no estado leathery. Por esta razão, na transição entre os estados 

leathery e borrachoso, existe um patamar no módulo de armazenamento, enquanto que o módulo de 

perda diminuiu, como se ilustra na Figura 2.15. Quando se atingem temperaturas ainda mais elevadas, 

as ligações primárias também são partidas e o material é decomposto, num processo de transição – 

decomposição - entre o estado borrachoso e o estado decomposto. 

 

Figura 2.15 - Definição dos diferentes estados e transições de materiais compósitos (adaptado de [22]) 

De acordo com Bai et al. [22], as reduções de desempenho entre os estados acima referidos podem 

ser aplicadas à determinação dos módulos de elasticidade sob tração, compressão, flexão ou ao 

módulo de distorção (G), se os correspondentes valores para cada estado material forem conhecidos 

(como propriedades dos materiais para cada intervalo de temperaturas). Da análise da Figura 2.15, é 

possível identificar duas temperaturas importantes, nomeadamente: a temperatura de transição vítrea 

(Tg, glass transition), que marca a passagem do estado vítreo para o estado “leathery”; e ainda a 

temperatura de decomposição (Td, decomposition), que marca a passagem entre o estado borrachoso 

e o estado decomposto. 
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Decomposição matriz resinosa 
Decomposição fibra 

2.6.3 Os compósitos e o fogo 

Uma grande desvantagem de muitos materiais compósitos é o seu mau desempenho ao fogo. Tal deve-

se ao facto de, quando expostos a temperaturas elevadas (normalmente acima de 300-400 ºC), a matriz 

orgânica decompor-se, com libertação de calor, fumo, fuligem e voláteis tóxicos. De acordo com a 

Figura 2.16, é possível verificar que através da libertação de calor através do processo de combustão, 

existem ciclos de feedback que alimentam o fluxo de calor que irá decompor cada vez mais a fibra (se 

orgânica) e a matriz resinosa. Estes materiais também se tornam mais viscosos e distorcem quando 

aquecidos a temperaturas moderadamente elevadas (> 100-200 ºC), o que resulta numa redução de 

resistência dos elementos estruturais para suportarem as cargas a que estão sujeitos. O calor, fumo e 

gases libertados por um composto em combustão, assim como a degradação da integridade estrutural, 

pode tornar o combate ao incêndio extremamente perigoso e aumentar a probabilidade de ferimentos 

graves ou morte [21]. A suscetibilidade dos compósitos ao fogo tem sido uma das questões-chave que 

fazem reduzir a sua utilização em muitas infraestruturas ou noutras aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 – Mecanismos envolvidos na decomposição térmica dos polímeros compósitos, mostrando ciclos 
de feedback possíveis (adaptado de [21]). 

Os painéis sanduíche incluem frequentemente materiais compósitos viscoelásticos e suscetíveis aos 

efeitos da temperatura, tais como adesivos poliméricos, resinas, espumas e madeiras leves. É neste 

contexto que se insere a presente dissertação, focando-se no comportamento ao corte de espumas 

poliméricas, quando expostas a temperaturas elevadas, situação que pode ocorrer em serviço, por 

exemplo devido às variações de temperatura ambiente, ou por ações acidentais, como a ocorrência de 

incêndio. Nas duas situações anteriores serão atingidas temperaturas moderadamente elevadas e 

muito elevadas, respetivamente. 

2.6.4 Comportamento mecânico a temperatura elevada de materiais compósitos FRP 

Os materiais de construção utilizados nos edifícios devem ter um comportamento de reação ao fogo 

adequado, evitando a deflagração de incêndios, a propagação de chamas e a produção e propagação 
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excessivas de fumo. Para além disso, os elementos estruturais também devem apresentar resistência 

ao fogo suficiente, de modo a evitar o colapso estrutural sob a ação de incêndio durante um período de 

tempo suficiente, permitindo assim a evacuação segura das pessoas. Neste contexto, existem 

preocupações legítimas com o comportamento ao fogo dos materiais compósitos FRP, que têm 

impedido o uso generalizado destes materiais compósitos em aplicações estruturais, particularmente 

em edifícios. De facto, quando os materiais compósitos FRP são expostos a temperaturas elevadas 

(300-500 °C), a sua matriz orgânica degrada-se, libertando calor, fumo e substâncias voláteis tóxicas. 

Também quando aquecidos a temperaturas moderadamente elevadas (100-200 ºC), os materiais 

compósitos FRP amolecem, distorcem e apresentam aumento da sua fluência, pelo que as suas 

propriedades mecânicas sofrem uma redução considerável, em especial aquelas que são mais 

dependentes da matriz. Apesar destas propriedades desfavoráveis, os materiais compósitos FRP 

apresentam outros atributos que são úteis em situações de incêndio. Face a outros materiais 

tradicionais, como o aço, os compósitos são muito bons isoladores de calor, e esta característica é 

importante para retardar a propagação de calor ao longo da seção transversal dos painéis sanduíche 

[14]. 

Correia et al. [23] estudaram as propriedades mecânicas (tração, compressão e corte) de compósitos 

pultrudidos de GFRP em função da temperatura, como se apresenta na Figura 2.17. A resistência à 

tração de compósitos pultrudidos de GFRP é dependente das suas fibras. Para temperaturas elevadas, 

tal pode ser válido somente se a resina do polímero transferir eficientemente as tensões entre as fibras. 

 
Figura 2.17 – Propriedades mecânicas normalizadas em função da temperatura, à tração, compressão e corte 

para compósitos pultrudidos GFRP (adaptado de [23]). 

Os valores normalizados representados na Figura 2.17 mostram que a redução na resistência à tração 

é muito menor do que a redução da resistência ao corte e à compressão (descrita a seguir), pois a 

primeira propriedade é muito menos dependente da resina. A redução da resistência à compressão em 

função da temperatura mostrou ser muito mais significativa do que a exibida pela resistência à tração. 

A redução da resistência à compressão é bastante semelhante à apresentada pela resistência ao corte 

no plano, o que reflete a dependência direta dessas propriedades da matriz polimérica. Para o intervalo 

de temperaturas estudadas pelos autores, o módulo de elasticidade em tração apresenta uma redução 
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muito pequena (inferior a 10% a 250 ºC), muito inferior à apresentada pela resistência à tração. Esta 

diferença deve-se ao facto de o módulo de elasticidade longitudinal depender das fibras, cujo valor não 

é significativamente afetado para este intervalo de temperatura. 

2.6.5 Comportamento mecânico a temperatura elevada de espumas poliméricas 

Diversos autores estudaram o comportamento mecânico a temperatura elevada, para uma larga 

variedade de espumas poliméricas, utilizadas como materiais de núcleo em painéis sanduíche. A 

pesquisa efetuada no presente estudo focou-se especialmente nas espumas rígidas de PUR e PIR, 

mas, devido à escassez de informação para estes materiais específicos, foram também considerados 

outros materiais semelhantes. É de notar que apesar de a fluência não ser abordada no presente 

estudo, as espumas que têm um comportamento viscoelástico fortemente dependente da temperatura 

são tipicamente propensas a fluência mesmo à temperatura ambiente.  

Benderly e Putter [11] estudaram painéis sanduíche que compreendem núcleos de espuma de 

polimetacrilimida (PMI), com densidade de 205 kg/m3. Os painéis foram testados a três temperaturas 

(temperatura ambiente não especificada, -40 ºC e 70 ºC), submetidos a flexão em quatro pontos. O 

objetivo dos autores foi caracterizar o comportamento ao corte e à compressão da espuma PMI, tendo 

verificado que existiram reduções de 31% e 35% na resistência ao corte e à compressão da espuma, 

respetivamente, entre a temperatura ambiente e os 70 ºC. 

Grace et al. [24] estudaram igualmente uma espuma de PMI, com densidade de 32 kg/m3, submetida 

a testes de compressão a temperaturas de -60 ºC, 22 ºC e 60 ºC, com diferentes velocidades de 

carregamento. Os autores relataram uma diminuição de resistência com o aumento da temperatura 

(particularmente entre -60 ºC e 22 ºC), sendo este efeito mais reduzido para velocidades de 

carregamento superiores. Neste estudo, os autores referiram que a temperatura mais elevada a que a 

espuma foi sujeita é superior à respetiva temperatura de transição vítrea (valor não especificado), o 

que também acontecera no estudo de Benderly e Putter [11]. 

Thomas et al. [25] testaram três espumas de células fechadas de PVC, com várias densidades (75, 130 

e 300 kg/m3) à compressão e a diferentes temperaturas: temperatura ambiente (valor não 

especificado), 60 ºC, 80 ºC, 100 ºC, 110 ºC e 120 ºC. Os autores também verificaram que os aumentos 

de temperatura levam a reduções na resistência e rigidez das espumas, aferidas pelas curvas 

tensão/extensão. Como exemplo, para a densidade intermédia de 130 kg/m3, os autores verificaram 

que entre a temperatura ambiente e 120 ºC, a resistência diminui cerca de 60%. 

Zhang et al. [26] estudaram igualmente espumas PVC, com densidades de 100, 130 e 200 kg/m3, em 

tração e compressão, para temperaturas entre 20 ºC e 90 ºC. Os autores não referem como foi 

determinado o valor da temperatura de transição vítrea, apenas indicando que este é de 80 ºC. Neste 

estudo foram utilizadas técnicas de correlação de imagem digital (DIC, digital image correlation), de 

modo a caracterizar o campo de tensões nas espumas. O módulo de Young da espuma de PVC foi 

quase idêntico em tração e compressão. A rigidez diminuiu não linearmente com a temperatura e foi 

observada uma redução significativa após 70 ºC; a 90 ºC, a rigidez reduziu para cerca de metade 
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(45-50%) por comparação com a temperatura ambiente. O coeficiente de Poisson manteve-se estável 

para as diferentes temperaturas testadas. 

Williams et al. [27] testaram ao corte, utilizando o método de ensaio proposto na norma ASTM C273 

[28], espumas de PVC (densidades de 80 kg/m3 a 130 kg/m3, Tg variável entre 85 ºC e 88 ºC, e 

temperatura de distorção de calor (HDT) de 125 ºC) e espumas de estireno acrilonitrilo (SAN, 

densidades de 85 kg/m3 a 140 kg/m3, HDT de 110 ºC) a temperaturas de -12 ºC, 21 ºC e 60 ºC. Os 

autores relataram reduções significativas das propriedades mecânicas em corte em função da 

temperatura, sendo que para variações de temperatura de 21 ºC a 60 ºC a resistência ao corte foi 

reduzida em 20 – 28% e a rigidez foi reduzida em 11 – 23%. 

Garrido [2] estudou também o efeito da temperatura na resposta ao corte de duas espumas poliméricas: 

espuma PET com densidade de 94 kg/m3 e espuma PUR com densidade de 68 kg/m3. Estas espumas 

foram caracterizadas física e mecanicamente. A análise física incluiu testes de DMA e de DSC/TGA, 

enquanto a análise mecânica incluiu o ensaio Iosipescu (ASTM D5379/D5379M) [29], utilizado em 

combinação com uma câmara térmica, o que permitiu realizar ensaios a temperaturas pré-definidas 

entre -20 ºC e 120 ºC (com intervalos de 20 ºC). As temperaturas de transição vítrea foram estimadas 

com base nas curvas do módulo de armazenamento (E’) e também na variação do módulo de perda 

(E’’) e da curva do fator de perda (tan-delta), obtidas através do ensaio DMA.  

A Tabela 2.6 apresenta a estimativa de temperatura de transição vítrea para ambas as espumas 

poliméricas, baseada na redução do módulo de armazenamento e nas reduções nas curvas do módulo 

de perda e tan-delta, à taxa de aquecimento de 1 ºC/min. O Eurocomp Design Code and Handbook 

[30] especifica a temperatura máxima de uso (temperatura de serviço) de Tg subtraído em 10 º a 20 ºC, 

a que corresponde a 45 a 55 ºC para a espuma PET, e 70 a 80 ºC para a espuma PUR. De acordo com 

os resultados de Garrido [2], a temperatura de transição é 65 ºC para a espumas PET e 90 ºC para a 

espuma PUR. Enquanto que o intervalo de temperaturas de serviço para a espuma PET pode ser 

facilmente excedido em diversas aplicações exteriores em engenharia civil (ex.: tabuleiro de pontes), a 

temperatura máxima de serviço da espuma PUR será suficiente para a maioria das condições 

encontradas em serviço em aplicações de engenharia civil. 

Tabela 2.6 – Temperaturas de transição vítrea das espumas PET e PUR testadas a 1 ºC/min (em °C)  
(adaptado de [2]) 

Espumas 
Curva DMA 

E' max E'' max tan δ 

PET 64,9 79,1 87,3 

PUR 89,5 113,3 181,4 

 

A Figura 2.18 apresenta os resultados do teste DMA, sendo que em ambos os casos as curvas dos 

ensaios DMA refletem o comportamento típico de materiais poliméricos e espumas a temperaturas 

superiores à temperatura de transição vítrea: as curvas de módulo de armazenamento apresentam uma 

diminuição sigmoidal, enquanto o módulo de perda e o fator de perda apresentam picos. 
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Figura 2.18 – Resultados do teste DMA para: a) espuma PUR, e b) espuma PET (adaptado de [2]) 

O referido autor efetuou o teste DSG/TGA às duas espumas poliméricas (PET e PUR), para 

temperaturas entre 30 ºC e 800 ºC, à taxa de aquecimento de 5 ºC/min. A curva de perda de massa 

para a espuma PUR apresenta duas diminuições significativas, correspondendo a picos na derivação 

da curva de perda de massa, às temperaturas de 274 ºC e 532 ºC. Estes picos estão diretamente 

relacionados com dois picos exotérmicos na curva de fluxo de calor, refletindo o processo de 

decomposição que o material polimérico experimentou (ignição do material e combustão oxidativa no 

ar da atmosfera envolvente). Nestes dois instantes do processo de decomposição, a massa foi reduzida 

em aproximadamente 45 - 50%. 

A espuma PET também apresentou dois segmentos de redução de perda de massa mais elevados, 

que correspondem a dois picos exotérmicos na curva de fluxo de calor. A redução de massa de 80% 

causada pelo primeiro processo de decomposição está associada à derivação do pico da perda de 

massa a 417 ºC. No segundo processo de decomposição, correspondente à derivação do pico de 

massa a 503 ºC, a massa foi reduzida em mais de 95%. As temperaturas de decomposição, 

correspondentes às temperaturas para as quais 5% da massa do provete é perdida, foram 241 ºC para 

a espuma PUR e 326 ºC para a espuma PET (35% superior à espuma PUR). Estas temperaturas estão 

muito além do intervalo máximo de temperaturas de serviço, para aplicações em engenharia civil destes 

materiais. A Figura 2.19 mostra os resultados do teste DSG/TGA, nomeadamente a perda de massa e 

o fluxo de calor por unidade de massa, ambos em função da temperatura. 
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Figura 2.19 - Resultados do teste DSC/TGA para as espumas PET e PUR (adaptado de [2]). 

No estudo de Garrido [2], foram efetuados testes Iosipescu, também conhecidos como testes à viga 

com corte em V, baseado na ASTM D5379/D5379M [29], para caraterizar as propriedades mecânicas 

das espumas PUR e PET ao corte. A Figura 2.20 apresenta curvas tensão de corte vs. distorção 

representativas de cada temperatura, obtidas para as espumas PET e PUR, para as diferentes 

temperaturas pretendidas. As curvas tensão de corte vs. distorção demonstram o elevado grau de não-

linearidade para ambos os materiais. 

  

Figura 2.20 - Curvas representativas tensão de corte vs. distorção do teste Iosipescu para:  
a) espuma PUR, e b) espuma PET (adaptado de [2]). 

A geometria dos provetes utilizados é a seguinte: espessura de 11 mm, altura de 20 mm, comprimento 

de 76 mm e profundidade do entalhe em V na zona de meio vão de 12mm. A espuma PET foi testada 

no intervalo de temperaturas entre 0 ºC e 80 ºC, enquanto a espuma PUR foi testada desde -20 ºC até 

120ºC. A câmara térmica foi definida às temperaturas pretendidas, com taxa de aquecimento de 

5 ºC/min. Quando a temperatura estabiliza na câmara térmica, o provete começa a ser carregado com 

um deslocamento imposto à taxa de 1,0 mm/min.  
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 Reação ao fogo de espumas de poliuretano e poliisocianurato 

2.7.1 Regulamentação 

Apesar de cada país ter a sua própria regulamentação específica em relação ao desempenho em 

termos de reação ao fogo dos materiais de construção, a União Europeia partilha uma filosofia comum 

a esse respeito. A Diretiva Europeia de Produtos de Construção (CPD), criada em 2002, tem como 

objetivo uma abordagem comum para a regulamentação contra incêndio em toda a Europa. Esta 

diretiva implica o controlo do desempenho da reação ao fogo de produtos de construção utilizando 

padrões europeus e o sistema de classificação Euroclass [4].  

A Norma Europeia EN 13501-1 [31] descreve o procedimento para a classificação em termos de reação 

ao fogo dos produtos e elementos relacionados com a construção. De acordo com esta norma, a reação 

ao fogo reflete a contribuição de um dado produto para a deflagração e propagação de um incêndio. O 

sistema Euroclass classifica um produto de construção no que respeita à sua capacidade de 

inflamação, contribuição para o desenvolvimento do fogo, produção de fumo e existência de gotas 

ardentes. Esta classificação é obrigatória para qualquer produto de construção que seja colocado à 

venda no mercado europeu. O sistema de classificação apresentado na Norma Europeia 13501-1 [31] 

está dividido nas seguintes classes: 

- Euroclasses A1 e A2 - produtos virtualmente ou completamente não combustíveis, com praticamente 

nenhuma contribuição para o desenvolvimento do fogo; 

- Euroclasses B – materiais combustíveis com contribuição muito limitada para o fogo; 

- Euroclasses C – materiais combustíveis com contribuição limitada para o fogo; 

- Euroclasses D – materiais combustíveis com contribuição média para o fogo; 

- Euroclasses E – materiais combustíveis com bastante contribuição para o fogo; 

- Euroclasse F – materiais combustíveis facilmente inflamáveis. 

Nesta classificação, considera-se que os produtos classificados numa determinada classe satisfazem 

os requisitos das classes inferiores. Todos os materiais classificados com A2, B, C e D obtêm ainda 

uma classificação adicional no que diz respeito à emissão de fumo e à produção de partículas 

flamejantes. O nível de emissão de fumos é representado pela letra “s” (smoke), que varia de s1 

(ausência/fraca emissão) até s3 (elevada emissão). O nível de produção de partículas flamejantes é 

representado pela letra “d” (droplets), podendo variar entre d0 (ausência de partículas) e d2 (elevada 

produção de partículas) [31]. 

O sistema Euroclass adota um conjunto de testes padrão para determinar o desempenho em termos 

de reação ao fogo dos materiais de construção, permitindo a avaliação da taxa de liberação de calor, a 

produção de fumo e a existência de gotas ardentes, necessárias para definir a Euroclasse 

correspondente. O teste principal desse conjunto tem o nome de Single Burning Item (SBI) e consiste 

em avaliar a reação ao fogo do material através da exposição a um fluxo de calor devido à queima de 

um único item no canto de uma sala (dando o nome ao ensaio). O teste SBI permite determinar o índice 
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de taxa de crescimento do fogo (FIGRA, fire growth index rate), o principal parâmetro para a 

classificação de materiais de construção [4]. 

O software Conetools, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Técnica SP da Suécia, permite a 

simulação do teste SBI baseado no teste do calorímetro de cone, que é mais simples (e económico) do 

que o teste SBI. O programa utiliza um modelo de propagação de chama para prever a taxa de 

crescimento de fogo que poderia ser determinada a partir de um teste SBI utilizando como input a taxa 

de liberação de calor obtida no ensaio do calorímetro de cone. Proença et al. [4] utilizou este software 

para prever resultados do teste SBI com resultados de ensaios em calorímetro de cone – este estudo 

é descrito na secção 3.4. 

Em Portugal, foi publicado um novo regulamento sobre a segurança contra incêndios em edifícios 

(Decreto-Lei 224/2015: Segurança Contra Incêndio em Edifícios e Portaria n.º 1532/2008: Regulamento 

Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios), que considera classes de reação ao fogo de 

materiais de construção, de acordo com o sistema de classificação europeu. Neste regulamento, são 

definidos requisitos de reação ao fogo para os materiais de construção, dependendo da categoria de 

risco do edifício e da localização do elemento construtivo no edifício. 

2.7.2 Decomposição química 

O aquecimento de poliuretanos numa atmosfera inerte resulta na rutura progressiva de ligações. As 

ligações biureto e alofanato são as que se decompõem primeiro, entre 100 e 125 °C; as ureias e os 

uretanos decompõem-se entre 160 e 200 °C, enquanto que as ureias substituídas se decompõem entre 

235 e 250 °C e as carbodiimidas entre 250 e 280 °C [32]. Numa atmosfera inerte, os anéis de 

isocianurato são os mais estáveis termicamente, decompondo-se entre 270 e 300 °C. A Tabela 2.7 

apresenta um resumo das temperaturas de decomposição de ligações em poliuretanos. 

Tabela 2.7 – Temperaturas de decomposição das ligações dos principais grupos funcionais de poliuretano 
(adaptado de [32]). 

Ligações 
Intervalo temperaturas 
de decomposição [°C] 

Alofanato 100 - 125 

Biureto 115 - 125 

Ureia 160 - 200 

Uretano 180 - 200 

Ureia substituída 235 - 250 

Carbodiimida 250 - 280 

Isocianurato 270 - 300 

 

De acordo com McKenna et al. [19], a decomposição sem chama de espumas de poliuretano rígidas e 

flexíveis, numa atmosfera tanto em ar como em azoto, pode ser resumida, em geral, numa série de 

etapas de decomposição, tal como se apresenta na Tabela 2.8. Os autores consideram ser possível a 

decomposição sem chama numa atmosfera de ar. A decomposição inicial da espuma, a mais de 

300 °C, resulta na volatilização de isocianatos, aminas e fumos amarelos, deixando apenas os polióis 
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na fase condensada. Estes polióis vão-se fragmentando e volatilizando à medida que a temperatura 

aumenta, deixando para trás um resíduo carbonizado (> 600 °C) [19]. Este resíduo carbonizado pode 

decompor-se ainda mais, deixando para trás um resíduo a mais de 800 °C, para produzir fragmentos 

orgânicos simples e alguns hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP, polycyclic aromatic 

hydrocarbons). Na fase gasosa, os isocianatos, as aminas e o fumo amarelo, começarão a decompor-

se a mais de 600 °C em fragmentos contendo azoto de baixo peso molecular. A mais de 800 °C, estes 

compostos ainda se fragmentam em moléculas simples (tais como HCN, CO, CH4 e CH2O) e HAP. Os 

fragmentos de póliol na fase gasosa também começam a decompor-se a mais de 800 °C, produzindo 

fragmentos orgânicos simples e HAPs. No ar, os fragmentos de decomposição resultantes podem ser 

oxidados em CO, CO2, H2O e óxidos de azoto a altas temperaturas. 

Tabela 2.8 – Produtos de decomposição de espumas flexíveis de poliuretano baseado nas etapas de 
decomposição (adaptado de [19]). 

Etapas da 
decomposição 

Produtos na fase gasosa Produtos na fase condensada 

1 Isocianatos Póliois 

2 Póliol, CH2O, H2O, HCN e CH4 Resíduos sólidos 

3 Isocianatos, póliois, H2O e CO2 Mistura de póliol e fragmentos de póliol 

4 CO2, CO, H2O, póliol, CH2O, HCN e CH4 Material carbonizado 

5 
CO, CO2, H2O, CH2O, CH4, HCN 

e pequena quantidade de póliol 
Resíduos 

 

2.7.3 Libertação de gases e poluição 

A abordagem geral para a obtenção de informação sobre a potência tóxica a partir da análise química 

de materiais consiste em assumir o comportamento aditivo de substâncias tóxicas individualmente. 

Neste tipo de análise, é assumida a concentração de cada substância como a fração da concentração 

letal para 50% da população e considera-se uma exposição de 30 min (gás-LC50). O somatório dessas 

contribuições individuais gera uma dose efetiva fracionada (FED, fractional effective dose). Um valor 

de FED unitário, indica que a soma das concentrações das substâncias individuais será letal para 50% 

da população para uma exposição de 30 min. 

De modo a comparar a toxicidade do efluente de um fogo com um "carregamento máximo permitido", 

pode-se relacionar o FED com a massa de material para um volume unitário que causaria 50% de 

letalidade para uma determinada condição de fogo. A toxicidade do fogo de um material também pode 

ser expressa com um material-LC50, que, neste caso, é a massa de amostra M de um material 

polimérico em chamas que produziria um FED unitário num volume de 1 m3. O fator material-LC50 pode 

ser relacionado com o FED pela Equação (2.4): 

 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 − 𝐿𝐶50 =
𝑀

𝐹𝐸𝐷 × 𝑉
 (2.4) 

Comparando a potência tóxica de diferentes materiais, quanto menor o material-LC50, ou seja, quanto 

menor a quantidade de materiais necessários para atingir a potência tóxica, menor será a toxicidade 



Capítulo 2 Estado da Arte 

 

30 

do material. Os valores de LC50 devem ser referenciados à condição de incêndio sob a qual foram 

medidos. 

Stec e Hull [33] avaliaram a toxicidade em incêndio de materiais de isolamento em edifícios utilizando 

um forno de tubo de estado constante como descrito na norma ISO / TS 19700 (2013). As amostras 

testadas incluíram espuma rígida comercial de poliuretano e espuma de poliisocianurato (não 

especificando se é flexível ou rígida). Durante a combustão em chama de espumas de poliuretano, a 

produção de substâncias tóxicas pode estar diretamente relacionada com a relação combustível / ar, 

expresso como uma relação de equivalência (φ). Para chama com boa ventilação (φ < 0,8), os gases 

com produção mais elevada foram o CO2 (dióxido de carbono) e o NO2 (dióxido de azoto), enquanto 

que os gases com produção mais reduzida foram o CO (monóxido de carbono) e o HCN (cianeto de 

hidrogénio). No entanto, à medida que as condições da chama se foram tornando menos ventiladas 

(φ > 1,5), a produção de CO e HCN aumentou, tanto para o poliuretano rígido como para o 

poliisocianurato, enquanto que a produção de CO2 e NO2 diminuiu. A produção de CO e HCN para φ e 

temperatura variáveis, são apresentados na Tabela 2.9.  

Tabela 2.9 – Produtos tóxicos produzidos durante a combustão em chama de espumas de poliuretano e 
poliisocianurato (adaptado de [33]). 

Material 
Temperatura 

do forno [°C] 
φ 

Formação 

CO [mg/g] 

Formação 

HCN [mg/g] 

Espuma de  

poliuretano 

650 0,69 60 6 

650 1,24 220 9 

825 2,00 240 12 

Espuma de 

poliisocianurato 

650 0,75 80 7 

650 1,34 220 10 

825 1,97 225 17 

 

Para ambos os materiais, há uma clara influência das condições de ventilação na quantidade produzida. 

A espuma de poliuretano rígida produziu um pouco mais de CO do que o poliisocianurato para φ ≈ 2,0 

(240 mg/g vs. 225 mg/g). O poliisocianurato, por outro lado, produziu ligeiramente mais HCN do que a 

espuma de poliuretano (17 mg/g vs. 12 mg/g). Além disso, a quantidade de CO produzida em ambos 

os materiais começou a diminuir para φ ≈ 1,2 - 2,0, isto porque o oxigénio disponível se torna tão baixo 

que a produção de CO se torna limitada, enquanto o rendimento de HCN continua a aumentar com a 

relação de equivalência e a temperatura [19]. 

 Considerações finais 

Dada a revisão da literatura apresentada, pode verificar-se que existem ainda muitas questões em 

aberto relativamente à influência da temperatura elevada no comportamento mecânico dos materiais 

constituintes dos painéis sanduíche. Os autores das investigações realizadas neste campo têm 

concluído que as propriedades mecânicas dos materiais constituintes do núcleo, nomeadamente o 

módulo de elasticidade e módulo de distorção, sofrem reduções significativas quando sujeitos a 

temperaturas elevadas, sendo que temperaturas próximas da temperatura de transição vítrea têm 

grande impacto na alteração dessas propriedades. 
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No âmbito do presente estudo, podem ser identificadas as seguintes principais necessidades de 

investigação relativas ao comportamento dos materiais de núcleo constituintes dos painéis sanduíche: 

i) Inexistência de informação relativa ao comportamento em função da temperatura para a 

espuma rígida PIR, seja sujeita a compressão, tração ou esforço de corte, de curta ou longa 

duração (fluência). Não foram encontrados na literatura dados relativos à sua temperatura 

de transição vítrea. 

ii) Inexistência de dados experimentais que permitam comparar as propriedades mecânicas 

das espumas rígidas PIR e PUR, quando sujeitas a uma gama de variação de temperatura. 

iii) Inexistência de dados comparativos sobre as propriedades de reação ao fogo e a 

temperatura elevada, de espumas poliméricas de PUR e PIR comparáveis. 

A campanha experimental desenvolvida no âmbito do presente estudo pretende dar resposta a parte 

das necessidades acima identificadas, nomeadamente no que se refere aos seguintes aspetos: 

• comportamento de espumas rígidas de PUR e PIR ao corte, para um intervalo de temperaturas 

que inclua as temperaturas de transição vítrea respetivas - às questões i) e ii). A campanha 

desenvolvida inclui ensaios mecânicos pelo método de corte por tração diagonal (DTS), 

desenvolvido recentemente no IST; 

• análise comparativa do comportamento de espumas rígidas de PUR e PIR ao fogo e a 

temperatura elevada, através de ensaios DSC/TGA e de calorímetro de cone – questão iii). 
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 Campanha experimental 

 Considerações iniciais 

Neste capítulo apresenta-se a campanha experimental desenvolvida para a caracterização do 

comportamento de duas espumas poliméricas rígidas, de poliuretano (PUR) e poliisocianurato (PIR). A 

campanha experimental visou (i) caracterizar o comportamento mecânico em corte dos dois materiais 

quando sujeitos a temperatura elevada, assim como (ii) a sua reação ao fogo e (iii) o comportamento 

termofísico dos materiais a temperatura elevada. O ensaio selecionado para a caracterização mecânica 

do material foi o ensaio de corte por tração diagonal (DTS, Diagonal Tension Shear), enquanto que 

para a caracterização da reação ao fogo e do comportamento termofísico a temperaturas elevadas, 

foram realizados respetivamente ensaios de calorímetro de cone e ensaios de DSG/TGA (Differential 

Scanning Calorimetry / Thermogravimetric Analysis). 

 Caracterização mecânica ao corte a temperatura elevada 

3.2.1 Considerações iniciais 

Na definição da campanha experimental para caracterização dos materiais de núcleo, considerou-se 

importante utilizar provetes com geometria semelhante àquela com que os materiais são aplicados nos 

painéis sanduíche [2]. A este respeito, importa referir que os painéis sanduíche caracterizados 

experimentalmente em [2] têm 120 mm de espessura. Esta importância advém da influência de 

possíveis efeitos de escala nos resultados dos ensaios de caracterização mecânica. 

A norma de ensaio definida pela ASTM para a caracterização das propriedades ao corte de materiais 

de núcleo é a ASTM C273 [28]. Este método de ensaio inclui a determinação de propriedades ao corte 

de materiais de núcleo utilizados na construção sanduíche, associado com a distorção por corte dos 

planos paralelos às faces. As propriedades obtidas através deste ensaio são a resistência ao corte 

paralela ao plano das faces da estrutura sanduíche, assim como o módulo de distorção (G) associado 

a distorções num plano normal ao das faces. Aquela norma de ensaio sugere a seguinte geometria dos 

provetes: espessura igual à espessura do painel sanduíche; largura não inferior a 50 mm; e 

comprimento não inferior a 12 vezes a espessura. Assim, o ensaio da norma ASTM C273 apresenta 

inconvenientes que o tornam inadequado para testar núcleos com espessuras relativamente elevadas, 

como é o caso do presente estudo. 

Posteriormente, o método de ensaio da norma ASTM 5379 [29] foi testado para as espumas rígidas de 

PUR e PIR. Este método é relativo ao estudo das propriedades ao corte de materiais compósitos 

através do método de viga com corte em V. Este método de ensaio permite estudar as propriedades 

ao corte de materiais compósitos reforçados com fibras de elevado módulo de elasticidade. Tal método 

de ensaio não se mostrou ser apropriado para os objetivos do presente estudo, uma vez que as cargas 

suportadas pelas espumas não são da mesma magnitude da sensibilidade das células de carga 

disponíveis no LERM; por outro lado, verificou-se que o próprio peso das peças de ensaio introduzia 

cargas significativas nos provetes de espuma rígida. 
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Davies [34] sugeriu um método de ensaio ao corte para materiais de núcleo em painéis sanduíche 

baseado na norma ASTM E519 [35], que constitui o procedimento padrão para a determinação da 

resistência à tração diagonal (corte) de conjuntos de alvenaria. Davies denominou este método por 

ensaio do quadrado (square test), tendo utilizado provetes de materiais de núcleo com geometria de 

100×100×150 mm. A orientação do prisma dentro do painel é tal que, duas das faces ensaiadas são 

paralelas à direção das lâminas do painel sanduíche e as duas restantes faces são perpendiculares às 

lâminas. Quando o provete está sujeito a um esforço de compressão ou tração diagonal ao longo do 

prisma, o material de núcleo está sujeito ao mesmo esforço de corte que num painel sanduíche. 

Garrido [2] caracterizou materiais de núcleo ao corte, sujeitos a temperatura elevada, através do ensaio 

DTS, que teve como base o estudo efetuado por Davies. O ensaio DTS foi desenvolvido no IST 

exclusivamente neste âmbito de caracterização de materiais de núcleo ao corte. 

Em suma, o método de ensaio escolhido na presente dissertação para a caracterização mecânica ao 

corte a temperatura elevada de espumas rígidas de PUR e PIR foi o ensaio DTS. Os ensaios DTS 

tiveram lugar no Laboratório de Estruturas e Resistência de Materiais (LERM) do Departamento de 

Engenharia Civil do IST. 

3.2.2 Materiais 

Os materiais de núcleo utilizados para caracterização mecânica foram dois tipos de espumas 

poliméricas: espumas rígidas de poliuretano e poliisocianurato. Ambas as espumas foram fornecidas 

pela empresa ALTO – Perfis Pultrudidos, Lda., com densidade nominal de 40 kg/m3, produzidas através 

dos mesmos dois componentes: isocianato (MDI) e póliol. A diferença na sua produção é que a espuma 

de PIR é produzida com uma quantidade adicional de MDI (em relação ao PUR), sendo este 

componente conhecido pela sua estabilidade térmica. 

  

Figura 3.1 – Materiais utilizados no ensaio DTS: a) espuma rígida PUR em blocos, e b) resina Sikaforce para 
colagens. 

Como se mostra na Figura 3.1, as espumas rígidas de PUR e PIR foram fornecidas em blocos com as 

seguintes dimensões 1,2 × 0,4 × 0,13 m. A resina bi-componente escolhida para a ligação adesiva 

entre a espuma e as peças de ensaio foi idêntica à utilizada em [2], tendo sido fornecida pela empresa 

Sika - SikaForce 7710 L100 (componente A) e SikaForce 7010 (componente B). Estes dois componentes, 

a) b) 
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quando combinados, formam uma resina sólida à base de poliuretano, que garante que a rutura no ensaio 

DTS não se dá pelas interfaces, mas sim pelas zonas mais frágeis da própria espuma. 

3.2.3 Programa experimental 

O programa experimental do ensaio DTS teve como principal objetivo aferir o comportamento mecânico 

em corte das duas espumas de PUR e PIR, quando expostas a temperaturas elevadas. De modo a 

aferir o efeito da temperatura no comportamento ao corte dos materiais, é necessário realizar ensaios 

para um intervalo de temperaturas amplo e com foco principal na inclusão da temperatura de transição 

vítrea destes materiais, o que permite verificar as consequências na resistência quando o material 

transita do estado vítreo para o estado borrachoso, como referido na Secção 2.6.1. 

Garrido [2] estudou espumas similares de PUR, tendo determinado uma temperatura de transição vítrea 

de 90 °C (através do ensaio DMA), considerando a curva relativa ao módulo de armazenamento, tal 

como se mostra na Tabela 2.6. Assim, de modo a incluir esta temperatura no intervalo de temperaturas 

testado, considerou-se um intervalo que começa na temperatura ambiente (20 °C) e vai aumentando 

progressivamente até 150 °C, com três temperaturas intermédias. As temperaturas de ensaio 

consideradas foram 20 ºC, 50 ºC, 80 ºC, 110 ºC e 150 ºC.  

Os ensaios foram efetuados semanalmente, durante vários meses, dado que a preparação dos 

provetes é demorada devido ao tempo necessário para o processo de preparação e colagem dos 

provetes. Devido à limitação de tempo para a realização do presente estudo, apenas foi possível 

realizar ensaios em dois provetes por temperatura, com a exceção dos ensaios a 150 °C, para os quais 

apenas foi ensaiado um provete de cada tipo de material. 

3.2.4 Esquema de ensaio e procedimento experimental 

Como referido, o método de ensaio DTS tem a vantagem, em relação a outros ensaios ao corte (tais 

como o ensaio de Iosipescu), de permitir a utilização de provetes com dimensões consideráveis. O 

equipamento mecânico utilizado para a realização do ensaio foi uma máquina universal de ensaios da 

marca Instron, utilizada comumente para ensaios de diversos materiais à tração e compressão. Esta 

máquina é composta por uma estrutura em pórtico, por um cabeçote superior fixo e um cabeçote inferior 

móvel. Assim, através da utilização do afastamento dos cabeçotes (em controlo de força ou de 

deslocamento), a máquina irá aplicar uma força (e um esforço de corte, como se explica adiante) no 

provete de espuma polimérica. 

A distribuição de forças assim como as deformações impostas com este método é ilustrada na Figura 

3.2. A distribuição de forças e respetivos cálculos são baseados na norma ASTM E519 [35]. A força 

atuante em cada face é dada por 
√2

2
𝑃, o que permite calcular a tensão de corte (τ), através da Equação 

(3.1), 

 
𝜏 =

√2
2 𝑃

𝐴
 

(3.1) 
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sendo P a força aplicada e A a área de uma face do provete em contacto com as peças de ensaio. A 

área de contacto média para as 4 faces do provete pode ser estimada pela Equação (3.2), 

 𝐴 =  
(𝑊 + ℎ) × 𝑡

2
 (3.2) 

em que, W é a largura do provete (width), h é a altura do provete (height) e t é a espessura do provete 

(thickness). A distorção (γ) pode ser calculada pela Equação (3.3), 

 𝛾 =  
𝛥𝑉 + 𝛥𝐻

𝑔
 (3.3) 

em que ΔV é o deslocamento relativo vertical, ΔH é o deslocamento relativo horizontal e g é o 

comprimento da diagonal de um provete com 
(𝑊+ℎ)

2
 de lado. Por fim, o módulo de distorção (G) pode 

ser calculado pela Equação (3.4), 

 𝐺 =
𝜏2 − 𝜏1

𝛾2 − 𝛾1
 (3.4) 

em que τ2 e τ1 são valores de tensões de corte em dois pontos da região elástica linear da curva tensão 

de corte-distorção e γ2 e γ1 são as distorções respetivas para esses pontos. 

 

Figura 3.2 - Modelo de cálculo para método de ensaio DTS: a) distribuição de forças, e b) deformações 
impostas (adaptado de [2]). 

A Figura 3.3 apresenta uma representação esquemática do sistema de ensaio DTS e dos seus 

componentes. A estrutura é constituída por quatro chapas metálicas articuladas, às quais o provete é 

adesivamente fixado, e que estão ligadas por varões metálicos que funcionam como rótulas cilíndricas. 

Os varões superior e inferior estão ligados às respetivas barras de carregamento, através de blocos de 

conexão. Nas barras de carregamento, estão instaladas peças de ligação às garras da máquina 

universal de ensaios. Na Figura 3.3 são também visíveis peças auxiliares de suporte para instalação 

a) b) 
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de um transdutor de deslocamentos, que apenas foram utilizados uma vez na presente dissertação, 

para validação dos resultados obtidos por videoextensometria (ilustrado na Figura 3.7 a)). 

 

Figura 3.3 – Representação esquemática do molde do ensaio DTS e os seus componentes (adaptado de [2]). 

As deformações dos provetes durante o ensaio foram medidas através da técnica de 

videoextensometria, tendo para esse efeito sido marcados pontos alvo numa das suas faces. A 

monitorização da posição dos pontos alvo ao longo do ensaio foi efetuada com recurso a um 

videoextensómetro, que permite a identificação dos alvos nos provetes e a posterior comparação com 

a sua posição inicial, permitindo obter gráficos tensão de corte-distorção. A Figura 3.4 apresenta a 

geometria e dimensões do provete para o método de ensaio DTS. 

 

Figura 3.4 - Geometria e dimensões do provete para o método de ensaio DTS. 
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Para garantir alguma redundância nas leituras das deformações, foi marcada uma série de doze pontos 

(ilustrados na Figura 3.4), distribuídos simetricamente, formando três quadrados centrados (exterior, 

intermédio e interior), que permitiram estimar a distorção na vertical e horizontal. O quadrado interior 

tem 29,75 mm de lado, o intermédio tem 59,50 mm de lado e o exterior tem 89,25 mm de lado. Na 

realidade seriam apenas necessários quatro pontos (um quadrado), para a medição da distorção na 

vertical e horizontal; contudo, optou-se por selecionar doze pontos, para garantir que o ensaio não seria 

comprometido caso ocorresse alguma anomalia na iluminação ou captação de algum ponto. A face da 

frente dos provetes foi pintada de cor branca com recurso a um spray de esmalte, onde foram 

posteriormente marcados os pontos a marcador permanente preto, com a ajuda de uma folha de 

acetato com as medidas já marcadas. A marcação dos pontos teve que ser efetuada de forma a que 

não ficassem partes brancas no interior do ponto, para não prejudicar a leitura do videoextensómetro. 

Na Figura 3.5, apresenta-se o esquema geral dos equipamentos utilizados no ensaio DTS a 

temperatura ambiente: máquina universal de ensaios Instron, videoextensómetro, data logger e 

computador. Os data loggers recebem o sinal transmitido pelo defletómetro e pelos termopares, 

existindo dois tipos de data loggers, com funções distintas de receção de sinal, respetivamente para a 

receção de sinal de forças e deslocamentos, e para a receção de sinal relativo a temperatura. O 

computador permite a aquisição de dados do data logger e do videoextensómetro, através do software 

informático LabView, que faz a interface entre o utilizador, a câmara de vídeo e o controlador da 

máquina universal Instron, permitindo registar a carga aplicada, o deslocamento da máquina e as posições 

dos pontos monitorizados. 

 

Figura 3.5 – Esquema geral dos equipamentos utilizados no ensaio DTS: A) computador de monitorização,  
B) data logger, C) videoextensómetro, e D) Instron. 

A máquina universal de ensaios utilizada para a aplicação da carga, da marca Instron, tem capacidade 

de carga de 250 kN, incorporando uma célula de carga, que permite a medição da força aplicada, e um 

transdutor de deslocamento, que indica a posição do cabeçote inferior. A captação de imagem foi 

efetuada com recurso a um videoextensómetro, constituído por uma câmara de vídeo de alta definição 

da marca Sony que captura imagem (modelo XCG-5005E e objetiva Fujinon – Fujifilm HF50SA-1), 

apoiada num tripé ajustável. A videoextensometria consiste na captação, em cada instante, da posição 

B 

C 

D 

A 
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no plano de um conjunto de pontos alvo selecionados, o que permite aferir o deslocamento entre os 

pontos, assim como o seu deslocamento relativo à posição inicial.  

 

 

Figura 3.6 – a) Representação do esquema de ensaio: A) cabeçote com garra da Instron, B) forno, C) 
acessórios do ensaio, D) haste metálica, E) estrutura de suporte do forno; e b) esquema real de ensaio. 

O aquecimento dos provetes foi efetuado através de um forno da marca Tinius Olsen, com dimensões 

interiores de 605 × 205 × 205 mm. O forno possibilita a realização do ensaio DTS através de dois 

orifícios circulares que tem no topo e no fundo, com 50 mm de diâmetro, por onde passam as hastes 

metálicas pertencentes à estrutura de ensaio, e que fazem a ligação à máquina de ensaios. Após 

colocação das hastes e antes de se proceder ao aquecimento, estas aberturas são preenchidas com 

lã de rocha, de modo a minimizar as perdas de calor, mantendo condições uniformes de temperatura 

no interior do forno. O registo de imagens para utilização de videoextensometria só é possível devido 

à existência de um vidro na parte da frente do forno, sendo as restantes faces totalmente opacas. 

Para além da máquina de ensaios, o sistema de ensaio é composto por diversas partes: (i) um forno 

(descrito adiante e utilizado para aquecer os provetes até à temperatura requerida); (ii) os acessórios 

de ensaio, neste caso os componentes do molde DTS e as hastes metálicas que foram fixas nas garras 

da máquina de ensaios; e ainda (iii) a estrutura de suporte do forno que está assente na base da 

máquina de ensaios. Na Figura 3.6 a), estão representadas as medidas principais do molde do ensaio 

DTS, a profundidade das hastes metálicas e a altura do forno. A Figura 3.7 b) mostra um esquema de 
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ensaio (após rotura de um provete), onde, no canto superior esquerdo do forno, se ilustra um provete 

de controlo (dummy), ligado a um termopar, assim como o termopar que mede a temperatura no interior do forno. 

  

Figura 3.7 – Equipamentos auxiliares ao ensaio DTS: a) defletómetro, b) termopar com 
provete de controlo de temperatura. 

Para a correta preparação das condições de ensaio, é necessário controlar a temperatura do provete 

que é ensaiado. A temperatura que consta no controlador do forno é apenas alusiva à temperatura do 

ar no interior do forno e não à temperatura no provete de PUR/PIR. Com isto, foi necessário utilizar um 

provete de controlo (como as propriedades termofísicas das duas espumas são bastante semelhantes, 

foi utilizado apenas um provete de controlo de PIR), no centro do qual foi introduzido um termopar, que 

tem como função a medição da temperatura (Figura 3.7 b)).  

A temperatura no provete foi medida por um termopar de fio tipo K (diâmetro de 0,25mm), sendo os 

dados adquiridos por um data logger, da marca HBM, modelo MX 1609. A temperatura no interior do 

forno foi também medida com recurso a um termopar, cujos resultados foram comparados com os 

medidos no centro do provete. Os ensaios foram iniciados quando o centro do provete cúbico atingiu a 

temperatura alvo, tendo-se assumido a hipótese de, nessa altura, o provete ter uma distribuição de 

temperaturas constante. Na Figura 3.8, em que é apresentada uma curva de aquecimento para um 

ensaio a 150 °C, pode verificar-se que, no início do ensaio, quando se liga o forno, a taxa de 

aquecimento do ar é muito superior à taxa de aquecimento do interior do provete; tal deve-se às 

propriedades térmicas e isolantes destes materiais.  

 

Figura 3.8 – Curvas de aquecimento para ensaio a 150 °C. 
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A Tabela 3.1 apresenta as taxas de aquecimento das curvas de aquecimento para provete e ar, obtidos 

nos ensaios DTS. As taxas de aquecimento para poliuretano e poliisocianurato são bastante 

semelhantes para cada temperatura de ensaio, optando-se por apresentar a média dos valores obtidos 

para os dois materiais. As conclusões a tirar nas taxas de aquecimento registadas são que: a taxa de 

aquecimento do provete é sempre menor que a taxa para o aquecimento do ar do forno, o que é 

bastante expectável que acontecesse devido às propriedades isolantes das espumas rígidas; para 

temperaturas alvo mais elevadas, como o delta de temperaturas é maior que para temperatura mais 

reduzidas, maior é a taxa de aquecimento; e ainda que não existe uma relação direta entre a taxa no 

provete e no ar para cada temperatura, por estar relacionado com as condições iniciais do forno e ao 

comportamento da espuma face à temperatura a que está exposta. 

Tabela 3.1 – Taxas de aquecimento das curvas de aquecimento para provete e ar. 

Temperatura  
[°C] 

Taxa de aquecimento [°C/min] 

Provete Ar 

50 0,9 8,7 

80 1,8 10,5 

110 3,0 6,0 

150 3,0 4,8 

 

3.2.5 Geometria e preparação dos provetes 

A geometria dos provetes para a aplicação do método de ensaio DTS é a seguintes: 119 mm de largura 

e altura, e 120 mm de profundidade. A Tabela 3.2 apresenta a geometria e propriedades dos provetes 

analisados. 

Tabela 3.2 - Geometria e propriedades dos provetes analisados. 

Provete 

Geometria Propriedades 
Temperatura  
testada [ºC] 

Largura  
[cm] 

Altura  
[cm] 

Espessura  
[cm] 

Volume  
[cm3] 

Massa  
[g] 

Densidade  
[g/cm3] 

PUR1_24C 11,9 11,9 11,9 1631,6 62,0 0,038 23 

PUR1_50C 11,9 11,8 11,8 1603,9 62,0 0,039 50 

PUR1_80C 11,9 11,9 11,9 1631,6 65,4 0,040 80 

PUR1_110C 11,9 11,9 11,9 1631,6 64,6 0,040 110 

PUR1_150C 11,8 11,9 11,9 1617,4 65,2 0,040 150 

PUR2_26C 11,9 11,9 11,9 1631,6 64,6 0,040 24 

PUR2_50C 11,9 11,9 12,0 1645,3 63,5 0,039 50 

PUR2_80C 11,9 11,9 11,9 1631,6 64,6 0,040 80 

PUR2_110C 12,0 11,9 11,9 1645,8 64,3 0,039 110 

PIR1_26C 11,9 11,9 11,8 1617,9 61,9 0,038 26 

PIR1_50C 11,9 11,9 11,8 1617,9 62,3 0,038 50 

PIR1_80C 11,9 11,9 11,8 1617,9 61,9 0,038 80 

PIR1_110C 11,9 11,8 11,8 1603,9 61,3 0,038 110 

PIR1_150C 11,9 11,8 11,8 1603,9 61,8 0,039 150 

PIR2_24C 11,9 11,9 12,0 1645,3 66,3 0,040 24 

PIR2_50C 11,9 11,9 11,9 1631,6 65,6 0,040 50 

PIR2_80C 11,9 12,0 11,9 1645,8 66,0 0,040 80 

PIR2_110C 11,9 11,9 11,9 1631,6 66,2 0,041 110 
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Como o material foi fornecido em grandes blocos, houve a necessidade de efetuar cortes naquelas 

medidas. O corte das espumas foi feito com recurso a uma serra de fita, muito fina e pouco abrasiva, 

dada a reduzida rigidez do material. Após o corte, os provetes foram denominados de acordo com o 

material correspondente, série experimental e temperatura a que foram estudados. Por exemplo 

PUR1_80C refere-se ao primeiro provete de poliuretano ensaiado a 80 ºC. Depois do corte e 

identificação dos provetes, foram registadas mais algumas propriedades, tais como o volume, a massa 

e a densidade (Tabela 3.2). É de notar que, apesar de o fabricante não ter fornecido qualquer ficha 

técnica do produto, conseguiu-se confirmar a informação fornecida sobre as densidades das espumas 

ser aproximadamente 40 kg/m3 (=0,040 g/cm3). 

A preparação dos provetes envolveu duas fases principais: (i) o corte dos provetes das espumas, nas 

dimensões acima indicadas; e (ii) a sua posterior colagem ao molde, na semana anterior à data de 

realização do ensaio. O processo de colagem encontra-se ilustrado, passo a passo, na Figura 3.9. 

  

  

  

Figura 3.9 - Fases da colagem para preparação do provete: a) moldes limpos, b) colagem da face 1,  
c) provete na face 1, d) colagem da face 2, e) colagem da face 3, e f) colagem da face 4. 

Segundo o fabricante das resinas (adesivos) utilizadas nestas colagens, os dois componentes da resina 

de poliuretano necessitam de duas horas de cura para ganharem resistência suficiente e poderem, 

a) b) 

d) c) 

e) f) 

2 1 3 4 
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neste caso, colar o provete de espuma às faces do molde do ensaio. Antes da colagem do adesivo, 

foram colocadas quatro anilhas com 0,5 mm de espessura em cada face a colar, o que permitiu garantir 

que existiria no mínimo essa espessura de adesivo de colagem. A colagem não pôde ser efetuada toda 

de uma vez, na medida em que, durante o processo de secagem, metades das faces estariam na 

posição vertical, o que seria inviável devido à fluidez do adesivo. 

A colagem foi realizada em três fases distintas: colagem da face 1; colagem das faces 2 e 3; e, por fim, 

colagem da face 4. Estas três fases foram separadas no tempo por intervalos de três horas, de modo 

a garantir que um nível de cura suficiente do adesivo para o manuseamento do provete sem que 

ocorressem danos na ligação adesiva. Durante a colagem, foi utilizada fita adesiva de papel nos bordos 

das faces com a finalidade de evitar a escorrência do excesso de adesivo ao longo das laterais do 

provete e das peças de ensaio e, sobretudo, para proteger as rótulas cilíndricas, que devem estar 

perfeitamente limpas para o correto funcionamento do ensaio. 

3.2.6 Resultados e discussão 

Após a realização dos ensaios DTS obtém-se diretamente as curvas de tensão de corte vs. distorção, 

para ambas as espumas rígidas de PUR e PIR, às temperaturas alvo selecionadas. São também 

captadas imagens por videoextensometria para confirmação do modo de rotura que ocorre em cada 

provete. As curvas de tensão de corte vs. distorção permitem analisar duas propriedades essenciais 

para o estudo da caracterização mecânica ao corte, que são o módulo de distorção e a tensão de corte 

máxima. Nesta secção apresentam-se as curvas de tensão de corte vs. distorção, com posterior análise 

e discussão dos resultados; seguindo-se a apresentação dos modos de rotura obtidos no ensaio DTS; 

e por fim a análise do módulo de distorção e da tensão de corte máxima. Apresenta-se também uma 

comparação dos resultados do presente estudo com outro estudo efetuado por Garrido [2]. 

Curvas tensão de corte vs. distorção 

O método de ensaio DTS teve como principal objetivo a obtenção de curvas tensão de corte vs. 

distorção, para as duas espumas de PUR e PIR, para as várias temperaturas ensaiadas, permitindo 

aferir a influência da temperatura na relação constitutiva ao corte. Os valores obtidos diretamente das 

curvas de tensão de corte vs. distorção permitiram efetuar uma análise comparativa entre os dois 

materiais para os seguintes parâmetros: tensão de corte máxima (τmax) e módulo de distorção (G). 

A Figura 3.10 permite verificar a relação entre a tensão de corte e a distorção, para a espuma de PUR, 

recorrendo ao método de ensaio DTS. Como os deslocamentos são obtidos através de uma técnica de 

captação de imagem, através do extensómetro, caso exista maior rugosidade da superfície do material, 

ou até mesmo sujidade no vidro do forno, podem resultar curvas com pior definição. Para melhor análise 

dos resultados foi atribuída uma escala de cores a cada temperatura testada, sendo as cores mais 

escuras e mais claras relacionadas, respetivamente, com a primeira e segunda série experimental. As 

curvas apresentadas não representam o ensaio completo, tendo sido omitidas as partes finais do 

ensaio, após a ocorrência das tensões máximas de corte, quando o ruído já era demasiado elevado, 

ou seja, quando os resultados já não apresentavam fiabilidade suficiente. 
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Como referido, na monitorização dos pontos marcados na superfície dos provetes, foram considerados 

três quadrados com dimensões diferentes. Os resultados obtidos através da análise do quadrado 

exterior apresentaram menor ruído, o que se deve ao facto de a distância entre os quatro pontos ser 

maior, minimizando possíveis erros na captação da respetiva posição. Deste modo, apresenta-se uma 

análise mais detalhada apenas para os resultados obtidos pelo método de ensaio DTS para o quadrado 

exterior. Os resultados obtidos pelo quadrado intermédio e interior são bastante coincidentes com os 

resultados obtidos para o quadrado exterior (apesar do maior ruído), o que permite concluir que os 

resultados obtidos são fiáveis, que o comportamento da espuma é uniforme em toda o seu volume e 

que a distribuição de pontos foi bem selecionada. 

A Figura 3.10 mostra a influência da temperatura na relação constitutiva em corte da espuma PUR. 

Esta figura mostra que apenas as curvas para os ensaios a temperatura ambiente (25 °C) refletem um 

comportamento linear, o que está diretamente associado à rotura frágil dos provetes àquela 

temperatura. É possível também aferir uma redução gradual da rigidez de corte à medida que os 

ensaios vão sendo efetuados a temperaturas mais elevadas (50, 80, 110 e 150 °C), sendo que a maior 

redução ocorre a partir de 80 °C, o que pode ser explicado por esta gama de temperatura ser mais 

próxima da temperatura de transição vítrea do material (estimada em 90 °C). No ensaio realizado a 

150 °C, obteve-se uma resistência ao corte relativamente reduzida, apenas 25% da tensão máxima de 

corte obtida à temperatura ambiente. Os resultados obtidos no ensaio DTS para os quadrados interior 

e intermédio, para a espuma PUR, estão incluídos nos Anexo A. 

 
Figura 3.10 – Relação tensão de corte vs. distorção na espuma PUR no quadrado exterior do ensaio DTS 

para diferentes temperaturas. 

A Figura 3.11 mostra a relação entre a tensão de corte e a distorção, para a espuma de PIR, recorrendo 

ao método de ensaio DTS. Tal como se verificou nos ensaios realizados para a espuma PUR, também 

para a espuma PIR ocorreu rotura frágil apenas no ensaio realizado a temperatura ambiente, visível 

pelo andamento elástico-linear da curva tensão de corte vs. distorção a esta temperatura. A redução 

gradual da rigidez de corte com o aumento da temperatura é também bastante clara para a espuma de 

PIR. Os ensaios realizados à mesma temperatura exibem curvas semelhantes permitindo aferir que 

não houve grandes discrepâncias na realização do ensaio, refletindo uma boa representatividade da 
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amostra. Estima-se que a temperatura de transição vítrea da espuma PIR seja menor do que 90 °C, 

devido ao facto de ter uma estrutura química relativamente semelhante à espuma rígida PUR, o que 

explica a diminuição acentuada da tensão de corte máxima entre 80 °C e 110 °C. O ensaio efetuado a 

150 °C, apontou para uma reduzida resistência ao corte do material a esta temperatura, quando 

comparada com a resistência ao corte a temperatura ambiente, uma vez que a 150 ºC o material já se 

encontra num estado totalmente borrachoso. Em suma, a redução das propriedades em corte para a 

espuma PIR foi mais “progressiva” do que para espuma PUR, como se pode verificar na lei constitutiva 

vs. temperatura. Os resultados obtidos no ensaio DTS para os quadrados interior e intermédio, para a 

espuma PIR, estão incluídos nos Anexo B.  

 
Figura 3.11 - Relação tensão de corte vs. distorção na espuma PIR no quadrado exterior do ensaio DTS para 

diferentes temperaturas. 

Modos de rotura 

Durante a realização do ensaio DTS, tiraram-se fotografias ao provete com recurso ao 

videoextensómetro, com a finalidade de verificar os deslocamentos e modo de rotura. Como para 

alguns ensaios, no instante da ocorrência da tensão de corte máxima, ainda não era visível a rotura na 

face observável pelo videoextensómetro, apresentam-se apenas as imagens dos modos de rotura no 

final do ensaio. A Figura 3.12 apresenta os modos de rotura obtidos nos ensaios DTS para a espuma 

PUR, enquanto que a Figura 3.13 apresenta os modos de rotura para as espumas PIR.  

     

Figura 3.12 - Modos de rotura do método de ensaio DTS para a espuma rígida de PUR às temperaturas:  
a) 24°C, b) 50°C, c) 80°C, d) 110°C, e) 150°C. 

Para a espuma PUR, apenas para a temperatura ambiente é que o modo de rotura dos provetes ocorreu 

de forma frágil, sendo que para as restantes temperaturas os provetes apresentaram maiores 

deformações. Para o ensaio efetuado a 50 °C, a rotura não foi total na face visível, mas ocorreu rotura 
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total na face posterior do provete. Nos ensaios efetuados a temperaturas superiores a 80 °C, os 

provetes apresentaram uma viscosidade visivelmente superior à apresentada nos provetes ensaiados 

a temperaturas inferiores. Os modos de rotura confirmam assim que ultrapassada a temperatura de 

transição vítrea, aumenta a viscosidades das espumas de PUR. Em todas as temperaturas estudadas, 

exceto para 150 °C, ocorreu rotura total no provete. 

     

Figura 3.13 - Modos de rotura do método de ensaio DTS para a espuma rígida PIR às temperaturas:  
a) 26°C, b) 50°C, c) 80°C, d) 110°C, e) 150°C. 

Nos ensaios realizados para a espuma PIR, constatou-se igualmente que apenas para a temperatura 

ambiente, o modo de rotura dos provetes ocorreu de forma frágil, com as restantes temperaturas a 

apresentarem maiores deformações. Os ensaios realizados às temperaturas de 26 °C, 50 °C, 80 °C e 

110 °C, verificou-se rotura total na face visível na videoextensometria. Tal como se verificou nos 

ensaios efetuados para espuma PUR, também nos ensaios para espuma PIR, foi possível verificar 

aumento significativo de viscosidade, quando ultrapassada a temperatura de transição vítrea. 

Os provetes ensaiados a 150 °C, tanto para espuma PUR como PIR, apresentaram as maiores 

diferenças de propriedades e comportamento face às outras temperaturas, tendo apresentado uma 

rotura não total na face visível pela videoextensometria, tendo sido possível visualizar uma redução 

significativa no volume do provete, com a face visível a apresentar uma forma bastante curva e não 

plana (ao contrário das outras temperaturas ensaiadas). 

Análise do módulo de distorção (G) 

Devido à reduzida rigidez das espumas de PUR e PIR, a determinação dos valores do módulo de 

distorção apresentou alguma dificuldade, uma vez que o tramo elástico-linear correspondente ao início 

da curva tensão de corte vs. distorção nem sempre foi totalmente evidente. De acordo com a norma 

aplicável ao estudo do comportamento ao corte de materiais de núcleo em estruturas sanduíche (ASTM 

C379 [28]), para o cálculo do módulo de corte deve ser utilizado um intervalo de distorções definido 

pelo operador. Por outro lado, a norma ASTM D579 [29], referente ao estudo das propriedades 

mecânicas em materiais compósitos, sugere que o cálculo seja efetuado para um intervalo de 

distorções entre 0,001 e 0,002. Para a análise de resultados do presente estudo, aquele intervalo não 

se afigura adequado, porque corresponde a uma fase muito inicial da curva tensão de corte vs. 

distorção; ainda que corresponda à zona elástica-linear da curva, tal intervalo iria conduzir a valores de 

módulo de distorção (G) muito elevados e não realistas para cada temperatura. Assim, de modo a 

garantir uniformidade na análise dos resultados, foi definido o seguinte critério aplicável a todos os 

ensaios: o módulo de distorção foi calculado para um intervalo de tensões de corte entre 25% e 50% 

da tensão máxima, correspondendo estes valores respetivamente às variáveis τ2 e τ1 da Equação (3.4). 

a) b) c) e) d) 
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Importa referir que este critério se adequou bastante bem à zona da curva com andamento elástico-

linear, verificado para todas as curvas estudadas, apresentando-se um exemplo na Figura 3.14. 

 
Figura 3.14 – Método de cálculo do módulo de distorção (G). 

Apresenta-se na Tabela 3.3, o resumo dos resultados obtidos para os módulos de distorção para as 

diferentes temperaturas estudadas, tanto para a espuma PUR como para espuma PIR, obtidos através 

do método de ensaio DTS. Apresentam-se valores dos módulos de distorção absolutos e normalizados 

à temperatura ambiente, aquela para a qual se obtiveram os valores máximos do módulo de distorção.  

Tabela 3.3 – Resumo dos resultados obtidos para os módulos de distorção das espumas PUR e PIR no ensaio 
DTS. 

PUR PIR 

T [°C] 
G 

[MPa] 
Gmédio 
[MPa] 

(G/G20) (G/G20) médio T [°C] 
G 

[MPa] 
Gmédio 
[MPa] 

(G/G20) (G/G20) médio 

23 3,980 
4,58 

0,868 
1,00 

26 4,186 
4,70 

0,891 
1,00 

24 5,186 1,132 24 5,213 1,109 

50 
3,323 

3,60 
0,725 

0,79 50 
3,097 

2,78 
0,659 

0,59 
3,878 0,846 2,457 0,523 

80 
3,368 

3,25 
0,735 

0,71 80 
1,984 

1,93 
0,422 

0,41 
3,135 0,684 1,874 0,399 

110 
1,852 

1,74 
0,404 

0,38 110 
1,315 

1,21 
0,280 

0,26 
1,627 0,355 1,096 0,233 

150 0,221 0,22 0,048 0,05 150 0,190 0,19 0,040 0,04 

 

A Figura 3.15 mostra as variações nas reduções do módulo de distorção, em valor absoluto e 

normalizado. A temperatura ambiente é a única para a qual a espuma PIR apresenta um valor superior 

de módulo de distorção, por comparação com a espuma PUR. Para todas as outras gamas de 

temperatura, o módulo de distorção da espuma PUR é superior: 30% superior a 50 °C, 68% a 80 °C e 

44% a 110 °C, verificando-se a maior diferença a 80 °C. Na espuma PUR, a maior redução do módulo 

de distorção ocorre a 110 °C, sendo este valor apenas 38% do obtido para a temperatura ambiente; 

enquanto que para a espuma PIR, a maior redução ocorre a uma temperatura de apenas 50 °C, para 

a qual o módulo de distorção é apenas 59% do obtido à temperatura ambiente. 
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Figura 3.15 – Relação entre o módulo de distorção (G) e a temperatura para as espumas rígidas de PUR e 

PIR: a) valores absolutos, e b) valores normalizados. 

Análise da tensão máxima de corte (τmax) 

Na Tabela 3.4, apresenta-se o resumo dos resultados obtidos para as tensões máximas, em valores 

absolutos e normalizados para as diferentes temperaturas estudadas, tanto para a espuma PUR como 

para espuma PIR, obtidos através do ensaio DTS. Os valores das tensões de corte máximas 

normalizadas são relativos à temperatura ambiente, em que se obtiveram os valores máximos de 

resistência ao corte, muito semelhantes para ambas as espumas. Verifica-se que a tensão máxima de 

corte é sempre maior na espuma PUR do que na espuma PIR, com exceção dos ensaios a 50 °C, em 

que as resistências médias foram iguais (0,11 MPa). 

Tabela 3.4 – Resumo dos resultados do ensaio DTS para tensões de corte máxima das espumas PUR e PIR. 

PUR PIR 

T [°C] τ [MPa] τmédio [MPa] (τ/τ20) (τ/τ20) médio T [°C] τ [MPa] τmédio [MPa] (τ/τ20) (τ/τ20) médio 

23 0,122 
0,12 

1,012 
1,00 

26 0,118 
0,11 

1,054 
1,00 

24 0,119 0,988 24 0,106 0,946 

50 
0,111 

0,11 
0,921 

0,94 50 
0,124 

0,11 
1,107 

0,93 
0,115 0,954 0,085 0,759 

80 
0,097 

0,11 
0,805 

0,87 80 
0,095 

0,09 
0,848 

0,76 
0,112 0,929 0,075 0,670 

110 
0,092 

0,09 
0,763 

0,73 110 
0,060 

0,06 
0,536 

0,54 
0,083 0,689 0,060 0,536 

150 0,030 0,03 0,249 0,25 150 0,018 0,02 0,161 0,16 
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A Figura 3.16 mostra as variações das tensões de corte máximas para as diferentes gamas de 

temperaturas estudadas, em espumas rígidas de PUR e PIR. Na espuma PUR, a maior redução da 

tensão de corte máxima ocorre no intervalo 110-150 °C (redução de 48%), verificando-se uma redução 

bastante menor (apenas 14%) para o intervalo de 80-110 °C. Já no caso da espuma PIR, a maior 

redução nos valores obtidos para a tensão de corte máxima ocorre no intervalo 110-150 °C (38%), mas 

com reduções significativas anteriores, sendo de 17% para 50-80 °C e de 22% para o intervalo 80-

110 °C. Globalmente, estes resultados mostram que a diminuição na tensão de corte máxima ocorre 

para temperaturas mais reduzidas na espuma PIR do que na espuma PUR.  

 
Figura 3.16 – a) Relação entre tensão máxima de corte (τmax) com a temperatura para espuma rígidas de PUR 

e PIR: a) valores absolutos, e b) valores normalizados. 

Em suma, após a análise dos resultados obtidos para as duas espumas estudadas, tanto no que diz 

respeito ao módulo de distorção (G), como no que se refere à tensão de corte máxima (τmax), a espuma 

rígida PUR tem melhor comportamento mecânico ao esforço de corte a temperatura elevada do que a 

espuma rígida PIR. 

Comparação com outros estudos experimentais 

Sendo o objetivo principal do presente estudo a caracterização do comportamento mecânico de dois 

materiais de núcleo utilizados em painéis sanduíche, é também importante a comparação dos 

resultados agora obtidos com os disponíveis na bibliografia. Como referido na Secção 2.6.5, Garrido 

[2] estudou vários materiais de núcleo diferentes, entre os quais espumas de PUR com 68 kg/m3, 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

20 40 60 80 100 120 140 160

Te
ns

ão
 d

e
 c

o
rt

e
 m

áx
im

a 
(τ

m
ax

) 
[M

P
a]

Temperatura [ C]

PUR

PIR

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

20 40 60 80 100 120 140 160

Te
ns

ão
 d

e
 c

o
rt

e
 m

áx
im

a 
n

o
rm

al
iz

ad
a 

(τ
/τ

20
)

Temperatura [ C]

PUR

PIR

a) 

b) 



Capítulo 3 Campanha experimental de espumas rígidas 

 

50 

bastante mais densa do que as caracterizadas no presente estudo, e ainda uma espuma PET com 

densidade de 98 kg/m3. A Figura 3.17 compara os resultados obtidos para o módulo de distorção 

normalizado do presente estudo com os resultados obtidos por Garrido (note-se que no estudo 

realizado por este autor nem sempre foi possível provocar a rotura dos provetes, pelo que se compara 

apenas os valores do módulo de corte). 

 
Figura 3.17 – Comparação dos resultados obtidos no presente estudo para o módulo de distorção 
normalizado (G/G20) com os resultados obtidos por Garrido [2] para diferentes materiais de núcleo. 

É de notar que os resultados desta figura se referem a módulos de distorção normalizados, ou seja, em 

relação ao módulo de distorção à temperatura ambiente (≈20-25°C) do respetivo material. Ambas as 

espumas PUR apresentam reduções bastante semelhantes, o que permite concluir que as densidades 

não influenciam significativamente a redução do módulo de corte (para a gama de densidades em 

questão). A espuma PIR foi o material que apresentou reduções mais significativas no módulo de 

distorção; do ponto de vista do comportamento ao corte a temperatura elevada, este material apresenta, 

assim, pior desempenho por comparação com os restantes materiais. A Tabela 3.5 apresenta um 

resumo de todos os resultados obtidos para os módulos de distorção, quer no presente estudo, quer 

no estudo efetuado por Garrido. 

Tabela 3.5 - Resumo de resultados obtidos para módulos de distorção (G) do presente estudo e por Garrido [2]. 

Temperatura 
testada [°C] 

Módulo de distorção (G) [MPa] 

PUR 40 kg/m3 PIR 40 kg/m3 PUR 68 kg/m3 PET 94 kg/m3 

0 - - 7,10 19,09 

20 - - 6,23 18,93 

25 4,58 4,70 - - 

40 - - 5,28 14,63 

50 3,60 2,78 - - 

60 - - 4,61 12,45 

80 3,25 1,93 4,10 4,46 

100 - - 2,69 - 

110 1,74 1,21 - - 

120 - - 1,46 - 

150 0,22 0,19 - - 
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A redução do módulo de distorção com a temperatura para a espuma de PET é muito mais pronunciada 

quando comparada com a espuma de PUR. Tal é consistente com os resultados DMA realizados pelo 

autor [2], em que a espuma de PET exibiu valores de Tg muito mais reduzidos, bem como reduções 

mais acentuadas no módulo de armazenamento, associadas a picos no módulo de perda mais 

elevados. No entanto, para as temperaturas mais reduzidas testadas, a espuma de PET parece ser 

mais estável, com pequenas diferenças observadas de 0 °C a 20 °C, enquanto que para a espuma 

PUR o módulo de distorção diminui nessa gama de temperaturas. É interessante evidenciar que os 

declives de ambas as curvas estão em boa concordância com as temperaturas de transição vítrea dos 

materiais correspondentes, determinadas a partir de ensaios de DMA (65 °C para PET e 90 °C para 

PUR), ou seja, nos intervalos de temperatura em que ocorre a transição vítrea, o declive é o mais 

acentuado.  

 Ensaio DSC/TGA 

3.3.1 Considerações iniciais 

A análise térmica (thermal analysis, TA) compreende uma família de técnicas de medição que 

compartilham uma característica comum, que é medir a resposta de um material ao ser aquecido ou 

arrefecido (ou mantido isotermicamente). O principal objetivo da análise térmica é estabelecer uma 

relação entre a temperatura e as propriedades físicas específicas dos materiais. As técnicas mais 

usuais são a calorimetria diferencial de varrimento (differential scanning calorimetry, DSC), a análise 

termogravimétrica (thermogravimetric analysis, TGA), a análise termomecânica (thermomechanical 

analysis, TMA), a análise dinâmica mecânica (dynamic mechanical analysis, DMA) e a análise dielétrica 

(dielectric analysis, DEA) [36].  

A calorimetria diferencial de varrimento (DSC) é a técnica de análise térmica mais popular, sendo 

uma técnica relativamente recente; só no ano de 1963 é que a empresa Perkin Elmer comercializou o 

primeiro aparelho que permitia realizar este ensaio. O termo DSC significa que durante a variação de 

temperatura a uma taxa constante, é possível recolher informação quantitativa de calorimetria da 

amostra. A calorimetria diferencial de varrimento consiste numa técnica térmica que regista a diferença 

entre a temperatura da amostra e a de uma referência, enquanto a amostra é aquecida ou arrefecida a 

uma taxa constante. 

A termodinâmica estuda duas formas de transferência de energia: calor e trabalho. O calor pode ser 

definido como a transferência de energia causada pela diferença de temperatura de dois sistemas. O 

calor é transferido espontaneamente de sistemas quentes para sistemas frios. É uma quantidade 

termodinâmica extensiva, o que significa que o seu valor é proporcional à massa do sistema. A 

temperatura é a única variável medida na calorimetria diferencial de varrimento, sendo todos os cálculos 

efetuados a partir das mudanças de temperatura, da diferença entre a temperatura da amostra e a 

temperatura de referência. 

A análise termogravimétrica (TGA) ou termogravimetria (TG) é uma técnica em que a massa de um 

material é medida em função da temperatura ou do tempo, enquanto a amostra é submetida a um 

programa de temperatura controlada em atmosfera controlada. As gamas de temperatura para ensaios 
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TGA incluem a temperatura ambiente até cerca de 1000 °C ou mais, que é um limite superior suficiente 

para as aplicações de polímeros. Um gás de purga que flui através da balança do equipamento cria 

uma atmosfera que pode ser inerte (como azoto, árgon ou hélio) ou oxidante (como ar ou oxigénio). O 

teor de humidade do gás de purga pode variar de seco para saturado. Os polímeros geralmente exibem 

perda de massa, embora possa ser observado ganho de massa antes da degradação a baixas taxas 

de aquecimento para uma atmosfera oxidante. A perda de massa pode ser categorizada como perda 

de componentes voláteis, como humidade perdida, solventes residuais ou aditivos de baixa massa 

molecular que geralmente evaporam entre a temperatura ambiente e 300 °C; pelos produtos de reação, 

tais como água e formaldeído proveniente da cura de resinas de fenólico e amino, que se formam 

geralmente entre 100 °C e 250 °C; e ainda pela formação de produtos de degradação voláteis, 

resultantes das quebras nas cadeias que geralmente requerem temperaturas entre 200 °C e 800 °C. 

Todos esses processos de perda de massa podem ser caracterizados por TGA para produzir 

informações como composição, extensão de cura e estabilidade térmica. A base de toda a análise 

termogravimétrica consiste na variação da massa da amostra em função da temperatura. 

O ensaio DSC/TGA permite a determinação da temperatura de decomposição de um polímero (Td). A 

Figura 3.18 ilustra uma curva típica de massa-temperatura de um material compósito, obtido através 

do ensaio DSC/TGA, representando o processo de decomposição do polímero. Existem cinco pontos 

característicos na curva massa-temperatura sendo estes definidos por: temperatura de início (Td,i), 

temperatura de início extrapolada (Td,ei), temperatura média (Td,m), temperatura final extrapolada (Td,ef) 

e temperatura final (Td,f). As normas não definem claramente qual o critério para a determinação da 

temperatura de decomposição que pode ser obtida através do ensaio TGA, embora seja geralmente 

considerada a temperatura média da curva de perda de massa (Td,m). 

 

Figura 3.18 – Curva típica de massa-temperatura para materiais poliméricos compósitos (adaptado de [14]) 

No presente estudo, um dos focos da campanha experimental é a caracterização de espumas rígidas 

de PUR e PIR, quando expostas a temperaturas elevadas. Para tal, foram selecionadas duas análises: 

a calorimetria diferencial de varrimento (DSC), que permite aferir a variação de temperatura (ΔT) e os 

fluxos de calor associados; e a análise termogravimétrica (TGA), que permite o registo de massa do 

material ensaiado durante as variações de temperaturas impostas, assim como a determinação das 

Temperatura 

M
a
s
s

a
 Td,m 

Td,f 

Td,i 

Td,ef 

Td,ei 



Comportamento a temperatura elevada de  
materiais de núcleo em painéis sanduíche GFRP 

 

    53 

temperaturas de decomposição para cada material. Esta secção inclui a descrição das características 

do material ensaiado, do programa experimental definido, assim como do esquema de ensaio e do 

procedimento, seguindo-se a descrição dos resultados obtidos e posterior discussão. 

3.3.2 Materiais 

Os materiais de núcleo utilizados para caracterização do comportamento a temperatura elevada são 

as espumas rígidas de poliuretano e poliisocianurato, utilizadas na campanha experimental da 

Secção 3.2. 

3.3.3 Programa experimental  

De início, foram testados dois provetes por material e atmosfera, sendo que a primeira série serviu 

apenas para aferição das taxas de aquecimento mais adequadas e da massa ideal a colocar no porta-

provetes. Na primeira série, a amostra de material consistiu em material pulverizado, apresentando 

grãos de dimensões não uniformes. Na segunda série, foram utilizados provetes com forma 

aproximadamente cúbica, com 2 mm de lado, o que permitiu uma melhoria na uniformidade dos 

provetes e na subsequente qualidade dos resultados obtidos. A Tabela 3.6 explicita as propriedades 

dos provetes ensaiados, após a primeira análise de aferição de condições ótimas à realização da 

campanha experimental. 

A caracterização das duas espumas a temperatura elevada foi efetuada em dois tipos de atmosfera: a 

primeira apenas com azoto, dando origem à pirólise dos materiais, não ocorrendo combustão devido à 

inexistência de oxigénio; e a segunda foi uma atmosfera de ar reconstituído, oxidante e permitindo a 

ocorrência de combustão pela presença abundante de oxigénio. A experiência com atmosfera de gás 

inerte é útil para classificar a estabilidade térmica relativa de um grupo de polímeros, com taxas de 

aquecimento constantes no intervalo 5-20 °C/min [36]. A pirólise é mais representativa da fase inicial 

do incêndio, durante a qual as faces do painel têm integridade suficiente e evitam o contacto do núcleo 

com o ar. A combustão poderá representa melhor as condições às quais os núcleos dos painéis 

sanduíche estão sujeitos numa fase avançada de um incêndio, para a qual a face exposta do painel já 

se encontre num estado avançado de deterioração, permitindo o contacto do núcleo com o ar. 

Tabela 3.6 - Resumo dos provetes selecionados no programa experimental. 

Material Provete Atmosfera Massa [mg] Taxa de aquecimento 

PUR 
PUR1 Ar reconstituído 2,239 5°C/min 

PUR2 Azoto 2,549 5°C/min 

PIR 
PIR1 Ar reconstituído 2,547 5°C/min 

PIR2 Azoto 2,549 5°C/min 

 

Para a realização da análise TGA, é necessário o uso de uma câmara térmica que permita o registo de 

massa e fluxo de calor, assim como a temperatura do provete. O equipamento utilizado foi uma máquina 

Perkin Elmer STA6000, pertencente ao Departamento de Engenharia Química do Instituto Superior 

Técnico. 
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3.3.4 Esquema de ensaio e procedimento 

O termoanalisador Perkin Elmer STA6000 é composto pelos seguintes elementos: uma câmara porta-

provetes onde é inserido o material a ensaiar, sendo este colocado no interior de um cadinho resistente 

à temperatura; um sensor que mede a temperatura da amostra e da referência da câmara; um forno 

onde é aquecido o material; um sistema de arrefecimento que arrefece a câmara porta-provetes; um 

controlador da purga de gás e ainda a purga de gás da amostra, com controlador de fluxo de massa. 

O material do cadinho é cerâmica de alumina, que é um material bastante resistente termicamente, 

podendo atingir até 1500 °C [37]. A localização dos diferentes constituintes pertencentes ao 

termoanalisador Perkin Elmer é ilustrada na Figura 3.19. Os ensaios em cada provete de espuma foram 

realizados de acordo o seguinte procedimento: 

1) Manter a temperatura a 30 °C por 5 minutos; 

2) Aquecer desde 30 °C até 800 °C a uma taxa de 5 °C/min; 

3) Manter a temperatura a 800 °C por 5 minutos; 

4) Arrefecer desde 800 °C até 30 °C a uma taxa de 50 °C/min. 

 

 

Figura 3.19 – Termoanalisador Perkin Elmer STA6000: 1) câmara porta-provetes, 2) sensor Saturna, 3) forno 
em alumina, 4) sistema de arrefecimento, 5) proteção da câmara em aço, 6) controlo do equilíbrio da purga de 

gás, e 7) purga de gás da amostra (adaptado de [38]). 

Os provetes de ensaio foram colocados no cadinho de alumina e, com o equipamento ligado e as 

respetivas entradas de gás fechadas, introduziu-se o cadinho com a amostra do material a estudar 

dentro do porta-provetes. Após este passo, fechou-se a tampa da câmara para se poder medir a massa 

da amostra. O software PyrisTM Thermal Analysis Manager foi utilizado para controlo da temperatura, 

tempo, massa dos provetes e fluxo térmico, durante todo o ensaio. A Figura 3.20 ilustra o porta-provetes 

e o cadinho, assim como o termoanalisador com a câmara aberta. 
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Figura 3.20 - a) Câmara porta-provetes com cadinho, e b) Perkin Elmer STA6000. 

O cadinho utilizado nestes ensaios foi sempre o mesmo para evitar a introdução de variações não 

controladas no procedimento de ensaio. De modo a aferir as curvas reais de perda de massa e fluxo 

térmico da espuma ao longo do ensaio, é necessário realizar um ensaio sem amostra, apenas com o 

cadinho vazio (curva branca/baseline), com o mesmo programa de temperaturas, a qual será 

posteriormente subtraída aos resultados obtidos no ensaio com os provetes da espuma. 

As válvulas de entrada de ar foram abertas apenas quando o provete já se encontrava no porta-

provetes e com a câmara fechada. Para os ensaios efetuados em pirólise, abriu-se a válvula do azoto, 

enquanto que para ensaios à combustão foi aberta a válvula do ar reconstituído (que inclui presença 

de oxigénio). A Figura 3.21 apresenta o esquema geral do equipamento utilizado na realização dos 

ensaios DSC/TGA. 

 

Figura 3.21 - Esquema geral do ensaio DSC/TGA. 

 

cadinho 

porta-provetes 

a) b) 
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3.3.5 Resultados e discussão 

Os resultados obtidos da análise DCS/TGA são curvas que relacionam a perda de massa e o fluxo de 

calor dependendo da temperatura. As curvas em cenário de pirólise e combustão constituem os 

principais resultados que permitem verificar diferenças de comportamento das duas espumas rígidas 

de PUR e PIR. Para uma correta análise dos resultados obtidos, comparou-se as curvas DSC/TGA 

com os intervalos de temperatura a que se degradam quimicamente os materiais constituintes das 

espumas. 

Para se perceber o andamento do fluxo de calor nas curvas DSC/TGA é essencial perceber o 

significado de reações exotérmicas e endotérmicas, assim como a sua representação no software 

utilizado. Uma reação exotérmica é definida como uma reação em que ocorre libertação de calor, 

enquanto que uma reação endotérmica corresponde precisamente ao contrário, sendo absorvida 

energia (calor) durante a reação. O gráfico do fluxo de calor, por estar relacionado com as reações que 

vão ocorrendo nos materiais, pode ser associado a reações que alteram a estrutura molecular dos 

polímeros. A Figura 3.22 apresenta a representação reações exotérmicas e endotérmicas nas curvas 

do fluxo de calor. 

 

Figura 3.22 – Representação das reações endotérmicas e exotérmicas nas curvas do fluxo de calor. 

Os resultados obtidos para o cenário de pirólise através do ensaio DSC/TGA estão representados na 

Figura 3.23, sendo que para uma atmosfera de azoto se registou uma diminuição na massa da amostra 

desde o início do ensaio. Verificou-se a existência de intervalos de temperatura em que o andamento 

é consistente e diferente, para ambas as espumas, sendo estes: 30-200 °C, 200-250 °C, 250-350 °C, 

350-600 °C e 600-800 °C. Esta divisão permite perceber qual a percentagem de massa perdida ao 

longo do ensaio e, assim, comparar os dois materiais diretamente. 

Como não existe perda de massa significativa até 100 °C, é possível aferir que as espumas não teriam 

humidade significativa na sua estrutura, já que não ocorre evaporação de água. A temperatura de 

decomposição foi determinada como a temperatura em que ocorre 50% de redução nos valores da 

propriedade, entre os patamares considerados horizontais (Td,m), neste caso a percentagem de perda 

de massa. 

Em pirólise, a temperatura de decomposição para a espuma PUR foi 312 °C, enquanto que para a 

espuma PIR foi 292 °C. O valor da temperatura de decomposição para a espuma PIR tem um valor 

relativamente menor, isto porque o seu andamento na percentagem de perda de massa é mais 

acentuado no início do intervalo considerado, comparativamente com a espuma PUR. 

0 

exotérmica endotérmica 
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Figura 3.23 – Resultados do ensaio TGA para cenário de pirólise em espumas rígidas de PUR e PIR. 

Em pirólise, a espuma PIR evidenciou maiores reduções de massa para temperaturas relativamente 

reduzidas (até 250 °C), dado que nesse intervalo perdeu 15% da sua massa, enquanto que a espuma 

PUR perdeu apenas 6%. A maior redução na massa dos provetes ocorreu no intervalo de temperaturas 

250-350 °C, o que está relacionado com as quebras de ligações estruturais, sendo que se perdeu 51% 

de massa para PUR e 45% para PIR; para ambas as espumas, tal redução está relacionada com a 

ocorrência de reações exotérmicas de acordo com a análise do fluxo de calor. 

De acordo com McKenna [19], até 300 °C ocorre a volatilização de isocianatos, ficando apenas na fase 

condensada os polióis. Estes polióis vão volatilizando até aos 600 °C, ficando na fase sólida apenas 

resíduos de polióis. A partir dos 600 °C, ambas as espumas têm o mesmo comportamento, com 25% 

da sua massa total que é pirolisável a temperatura elevada, existindo uma variação bastante visível 

quanto ao fluxo de calor, podendo concluir-se que ocorrem reações nessa gama de temperatura. 

A Tabela 3.7 apresenta as percentagens de perda de massa para atmosfera pirolisável de espumas 

rígidas de PUR e PIR. Em suma, numa atmosfera de azoto, a espuma de PIR apresenta menor 

resistência térmica que a espuma PUR, o que, em certa medida, é contraditório com a sua estrutura 

química, uma vez que a espuma PIR tem maior percentagem de MDI, um reagente com boas 

propriedades térmicas. 

Tabela 3.7 - Percentagens de perda de massa para cenário de pirólise das espumas de PUR e PIR. 

Material 
Perda de massa 

30°C-200°C 200°C-250°C 250°C-350°C 350°C-600°C 600°C-800°C 

Poliuretano (PUR) 3% 3% 51% 17% 26% 

Poliisocianurato (PIR) 7% 8% 45% 16% 24% 

 

Os resultados obtidos para o cenário de combustão através do ensaio DSC/TGA estão representados 

na Figura 3.24, para as espumas rígidas de PUR e PIR. Para ambos os materiais, numa atmosfera de 

ar, registou-se um aumento na percentagem de perda de massa desde o início do ensaio. O critério de 
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avaliação para estudo da redução de massa são os mesmos intervalos utilizados na análise da Figura 

3.23. No início do ensaio em combustão, até se atingir os 100 °C, também se pode concluir que as 

espumas não tinham humidade na sua estrutura, isto porque não perderam qualquer massa. 

A temperatura de decomposição para a espuma PUR foi 312 °C, enquanto que para a espuma PIR foi 

285 °C. O valor da temperatura de decomposição para a espuma PIR em cenário de combustão, tem 

tal como no cenário de pirólise, um valor relativamente menor, isto porque o seu andamento na 

percentagem de perda de massa é mais acentuado no início do intervalo considerado, 

comparativamente com a espuma PUR. 

 

Figura 3.24 - Resultados do ensaio TGA para cenário de combustão em espumas rígidas de PUR e PIR. 

À semelhança dos ensaios realizados em ambiente inerte, a espuma PIR é mais volátil do que a 

espuma PUR para temperaturas relativamente reduzidas (até 250 °C), perdendo 15% da sua massa, 

enquanto que a espuma PUR perdeu apenas 4%. A maior redução na massa dos provetes ocorreu no 

intervalo de temperaturas 250-350 °C, o que está relacionado com a volatilização de isocianatos [19], 

tendo-se perdido 53% de massa para PUR e 36% para PIR, verificando-se em ambos os casos reações 

exotérmicas na análise do fluxo de calor. 

No intervalo 400-500 °C, é percetível a existência de reações endotérmicas. A partir dos 600 °C, a 

espuma PIR tem mais massa combustível do que a espuma PUR, perdendo 31% e 25% 

respetivamente, ocorrendo também uma variação bastante evidente no fluxo de calor, verificando-se a 

ocorrência de reações endotérmicas e exotérmicas. A Tabela 3.8 apresenta as percentagens de perda 

de massa para atmosfera com oxigénio de espumas rígidas de PUR e PIR. 

Conclui-se que, para o cenário de combustão, a espuma PUR apresentou melhor comportamento, com 

menores reduções na perda de massa até cerca de 320 °C. Para valores de temperatura superiores, a 

espuma de PIR apresenta clara melhoria na sua resistência térmica comparativamente com a espuma 

PUR, o que pode estar diretamente relacionado com a maior percentagem de MDI na sua estrutura. 
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Tabela 3.8 - Percentagens de perda de massa para cenário de combustão das espumas de PUR e PIR. 

Material 
Perda de massa 

30°C-200°C 200°C-250°C 250°C-350°C 350°C-600°C 600°C-800°C 

Poliuretano (PUR) 1% 3% 53% 18% 25% 

Poliisocianurato (PIR) 7% 8% 36% 18% 31% 

 

Por fim, tendo em conta o objetivo final da presente dissertação, pode concluir-se que, relativamente 

ao comportamento das espumas rígidas a temperatura elevada, a espuma de PUR tem um 

comportamento geral ligeiramente melhor do que a espuma PIR, tanto para a atmosfera inerte como 

para a atmosfera oxidativa, sendo apenas ultrapassada em termos de resistência térmica no cenário 

de combustão a partir dos 320 °C. Em qualquer caso, no âmbito do Projeto EasyFloor, conclui-se que qualquer 

uma das espumas pode ser utilizada, não existindo claras vantagens no comportamento a temperatura elevada 

entre as duas espumas rígidas, mas prevendo medidas de retardem propagação do fogo no painel sanduíche. 

 Ensaio de reação ao fogo 

3.4.1 Considerações iniciais 

De modo a obter uma melhor compreensão da reação ao fogo de espumas rígidas de PUR e PIR, 

decidiu-se incluir na presente dissertação um resumo e uma análise dos principais resultados de um 

estudo efetuado por Proença et al. [4], que avaliou a reação ao fogo das duas espumas estudadas na 

Secção 3.2 (método de ensaio DTS) e na Secção 3.3 (método de ensaio DSC/TGA), utilizando como 

método de ensaio o calorímetro de cone. O objetivo deste estudo, inserido no âmbito da reação ao fogo 

de materiais de núcleo, estava relacionado com a determinação das diferenças nas propriedades de 

reação ao fogo entre duas espumas rígidas de PUR e PIR, permitindo avaliar a sua adequabilidade 

para utilização nos painéis sanduíche do projeto EasyFloor. O estudo realizado avaliou também a 

libertação de gases das duas espumas para comparação da poluição produzida na combustão dos dois 

materiais. A determinação das propriedades de reação ao fogo dos materiais constituintes dos painéis 

sanduíche foi realizada de acordo com as normas ISO 5660 [39] e ASTM E1354 [40]. 

O ensaio do calorímetro de cone é um dos métodos disponíveis para quantificar a reação ao fogo de 

um material. O ensaio permite determinar o comportamento ao fogo e a produção de fumo de diversos 

tipos de materiais, de acordo com a norma EN 5660-1 [39]. Para além disso, com software adicional, é 

possível utilizar os resultados obtidos neste ensaio para prever os resultados de ensaios de item único 

de queima (SBI, do inglês Single Burning Item), permitindo obter estimativas das Euroclasses dos 

materiais de forma significativamente mais económica. Isso torna o calorímetro de cone como um 

dispositivo de ensaio vantajoso para a avaliação do desenvolvimento inicial dos materiais face ao fogo. 

Um ensaio de calorímetro de cone permite a avaliação das seguintes propriedades do material: 

ignitabilidade, combustibilidade, produção de fumo e produção de gases tóxicos [41]. Durante a 

realização do ensaio de calorímetro de cone, são medidos ou calculados vários parâmetros, dos quais 

se destacam os mais relevantes para o presente estudo: 
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▪ Tempo para ignição [s] – Tempo mínimo necessário para promover a ignição e a queima 

contínua de um material combustível quando exposto a um certo fluxo de calor; 

▪ Taxa máxima de libertação de calor (HRR) [kW/m2] – Determinada utilizando o oxigénio 

consumido durante a queima do material; 

▪ Taxa média de libertação de calor após 180 s e após 300 s [kW/m2]; 

▪ Calor de combustão efetivo (EHC) [MJ/kg] – Relação entre a libertação de calor total e a perda 

de massa para um tempo determinado; 

▪ Produção média de fumos (SEA) [m2/kg] – Medida de produção de fumo do provete; 

▪ Calor total libertado (THR) [MJ/m2] - Energia total existente no material que é libertada na forma 

de calor durante um cenário de incêndio e representa o integral das curvas HRR; 

▪ Produção de CO2 (dióxido de carbono) [kg/kg] – Quantidade de gás CO2 produzido por unidade 

de massa de material queimado; 

▪ Produção de CO (monóxido de carbono) [kg/kg] - Massa de gás CO produzida, dividida pela 

massa do material de queima consumido; 

▪ Medições opcionais de produção de outros gases componentes, como o HCN (cianeto de 

hidrogénio). 

Neste contexto, nesta secção apresenta-se um breve resumo do estudo efetuado por Proença et al. 

[4], que inclui os materiais utilizados, as séries experimentais utilizadas, o esquema de ensaio, alguns 

procedimentos importantes e ainda os resultados obtidos com posterior discussão. 

3.4.2 Programa experimental 

O programa experimental incluiu a análise de dois provetes para cada material (PUR e PIR). Os 

provetes foram ensaiados com uma área de 100x100 mm2 e uma altura de 35 mm. A Tabela 3.9 

apresenta o resumo da geometria e massa dos provetes ensaiados por Proença et al. [4]. 

Tabela 3.9 - Geometria e massa dos provetes ensaiados por Proença et al. [4] 

Provete Lx [mm] Ly [mm] t [mm] Massa [g] 

PUR 1 99,0 99,3 35,7 13,3 

PUR 2 98,8 99,4 35,1 13,6 

PIR 2 100,0 99,7 34,0 12,9 

PIR 3 100,4 99,4 36,5 13,6 

 

3.4.3 Esquema de ensaio e procedimento 

Os autores realizaram os ensaios num calorímetro de cone da marca Stanton Redcroft do Laboratório 

de Fogo e Fumo do Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI). Esta é constituída 

pelos seguintes elementos principais: um cone, onde é colocada a amostra a estudar, localizado no 

interior de uma câmara; a fonte de calor que consiste num radiador elétrico cónico que emite um fluxo 

de calor constante até 100 kW/m2; a célula de carga localizada debaixo do porta-amostras, que mede 

a massa da amostra ao longo do ensaio; e ainda o sistema de exaustão constituído por um exaustor, 

que se situa por cima do cone, com a função de extrair os fumo e gases da exaustão. O procedimento 
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do ensaio começa pela medição e pesagem do provete, com e sem uma folha de alumínio (que serve 

para isolar as faces laterais do provete), seguindo-se a colocação do provete no porta-amostras dentro 

da câmara. A calibração da resistência cónica é efetuada utilizando um medidor de fluxo. O ensaio e a 

aquisição de dados começam quando se retira a placa metálica que cobre o cone, permitindo que o 

calor do cone atingisse a superfície superior da amostra. Na Figura 3.25 estão apresentadas as vistas 

laterais e frontal da máquina de ensaio de calorímetro de cone. Os ensaios foram realizados para um 

fluxo de calor de 50 kW/m2. 

  

Figura 3.25 – Máquina de ensaio do calorímetro de cone Stanton 
Redcroft: a) vista de frente, b) vista lateral direita, e c) vista lateral 

esquerda (adaptado de [4]) 

3.4.4 Resultados e discussão 

No caso das espumas de PUR, foi observada presença de fumo logo após o início do teste, ainda antes 

da ignição. Os provetes de PUR apresentaram combustão quase instantânea, com tempos de ignição 

de apenas 8 s e 5 s, respetivamente para os provetes PUR 1 e PUR 2. As espumas queimaram 

intensamente enquanto produziam grandes quantidades de fumo e a extinção das chamas ocorreu aos 

3 min e 4 min, para os provetes PUR 1 e PUR 2, respetivamente. Após a extinção da chama, os 

provetes continuaram a degradar-se a uma taxa mais lenta, sem produção de fumo visível. Quanto à 

espuma PIR, os provetes começaram a produzir fumo devido à decomposição da superfície exterior, 

causada pelo fluxo de calor intenso. Os provetes também apresentaram combustão quase instantânea, 

com tempos de ignição de 5 s e 4,5 s, para os provetes PIR 2 e PIR 3, respetivamente. Posteriormente 

ao início da combustão, os provetes queimaram intensamente durante 2 min, produzindo grandes 

quantidades de fumo, verificando-se muito pouco material como resíduo no fim do ensaio. A Figura 

3.26 apresenta os provetes PUR 1 e PIR 3 ensaiados no calorímetro de cone, antes e depois do ensaio. 

a) b) 

c) 
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Figura 3.26 – Provetes de espumas ensaiados no calorímetro de cone: a) PUR1 antes do ensaio, b) PUR1 
depois do ensaio, c) PIR3 antes do ensaio, e d) PIR3 depois do ensaio (adaptado de [4]). 

A Figura 3.27 resume as principais propriedades de reação ao fogo, entre elas HRR, EHC, SEA, CO2 

e CO, para os valores médios dos provetes de PUR e PIR, apresentando-se os valores máximos e 

médios durante todo o ensaio em função da espuma PUR. Os provetes de PUR apresentaram pior 

desempenho em todas as propriedades, exceto no que se refere à produção de CO, onde ambos os 

provetes de PIR apresentaram desempenho um pouco pior. Estes resultados confirmam as vantagens 

da espuma PIR face à espuma PUR, relativamente à produção de calor e fumo num cenário de 

incêndio; este melhor desempenho deve-se à diferente constituição de MDI, que tem boas propriedades 

térmicas. 

  

Figura 3.27 – Valores das propriedades de reação ao fogo relativas à espuma PUR para: a) fim do ensaio, 
e b) valores máximos (adaptado de [4]) 

A Tabela 3.10 apresenta os principais resultados previstos para o teste SBI, nomeadamente a respetiva 

taxa de crescimento de incêndio (FIGRA) para cada uma das espumas de núcleo rígido testadas, e 

ainda a classe de reação ao fogo (Euroclasse). As estimativas foram efetuadas por Proença et al. [4] 

com recurso ao software Conetools, tal como referido na Secção 2.7.1. A Figura 3.28 ilustra o índice 

FIGRA estimado para as diferentes espumas testadas. Os provetes de PUR apresentaram valores de 

FIGRA em geral superiores aos da espuma PIR, mas, ainda assim, ambas as espumas foram 

classificadas como tendo Euroclasse E ou pior. 

Tabela 3.10 - Principais propriedades na reação ao fogo para os materiais de núcleo da simulação de teste SBI 
(adaptado de [4]) 

Provete PUR 1 PUR 2 PIR 2 PIR 3 

THR600S 15,1 16,1 11,0 10,6 

Máximo FIGRA [W/s] 2691,8 3908,4 2574,6 2735,9 

Euroclasse [-] E ou pior E ou pior E ou pior E ou pior 

Propriedades reação ao fogo Propriedades reação ao fogo 
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Figura 3.28 – Valores de FIGRA para as espumas rígidas em função do tempo para aferição do teste SBI 
(adaptado de [4]) 

A espuma rígida PIR apresentou melhor desempenho global para os parâmetros de reação ao fogo 

quando comparada com a espuma PUR, apresentando menor taxa de libertação de calor total, menor 

taxa de produção de fumos, menor calor efetivo de combustão para a totalidade do teste e ainda menos 

produção de CO2. Segundo Proença et al. [4], a espuma rígida PIR é a melhor opção, como material 

de núcleo, para ser usada em painéis sanduíche, quando comparada com espuma rígida PUR, no que 

respeita à reação ao fogo, embora o desempenho das duas espumas seja efetivamente semelhante. 

De facto, a espuma rígida que apresentou melhor reação ao fogo foi a espuma PIR, mas ainda assim, 

ambas se classificam como Euroclasse E ou pior. Estes resultados vieram comprovar a maior 

estabilidade térmica da espuma PIR e o pior desempenho da espuma PUR no que se refere às 

propriedades de reação ao fogo.  

Os resultados obtidos nesta campanha de ensaios a par do conhecimento sobre as propriedades de 

reação ao fogo de compósitos pultrudidos em GFRP, apontam para a necessidade impreterível de 

incluir proteção ao fogo nos painéis sanduíche do projeto EasyFloor. Estas proteções ao fogo podem 

ser aplicadas nas lâminas dos painéis sanduíche, nomeadamente pelo exterior das lâminas FRP, com 

materiais de proteção ao fogo (nos quais se incluem o silicato de cálcio e mantas intumescentes) ou 

ainda com a introdução na resina de aditivos retardantes de chama (como o trihidrato de alumina). 
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 Modelação analítica de propriedades mecânicas a 

temperatura elevada 

 Considerações iniciais 

De modo a permitir o uso estrutural de painéis sanduíche em aplicações da construção, é ainda 

necessário desenvolver métodos aplicáveis em projeto para considerar a ação do fogo. Um dos passos 

nesse sentido envolve a caracterização detalhada do comportamento mecânico de espumas de núcleo 

a temperatura elevada, tal como para outros materiais, na forma de curvas devidamente aferidas que 

expressem a degradação das propriedades mecânicas em função da temperatura. Para a realização 

dessas curvas, é necessária a existência de uma vasta compilação de resultados experimentais [7], 

onde se insere o âmbito do presente estudo. 

De forma a avaliar se as equações dos modelos analisados apresentavam uma representação fiável 

dos resultados experimentais do presente estudo, selecionou-se como critério de otimização o erro 

quadrático médio (EQM). Esta medida estatística permite comparar as discrepâncias que ocorram entre 

os dados experimentais e as curvas dos modelos. O erro quadrático médio é dado pelo somatório dos 

erros ao quadrado entre dados experimentais e a curva, a dividir pelo número de dados comparados, 

como se verifica na Equação (4.1) , em que Ej representa o erro dado pelo valor experimental e o valor 

da curva do modelo (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎), e n representa o número total de valores 

comparados. 

 𝐸𝑄𝑀 =
∑ 𝐸𝑗

2𝑛
𝑗=1

𝑛
 (4.1) 

O critério de comparação selecionado para aferir qual dos modelos se ajusta melhor aos resultados 

experimentais é uma medida relativa da estatística conhecida por erro médio percentual absoluto 

(EMPA). A comparação do valor de EMPA para os vários modelos permite avaliar qual deles 

acompanha mais proximamente os dados experimentais, enquanto que o valor de EMP possibilita 

averiguar se os valores previstos pela curva são maioritariamente superiores ou inferiores aos obtidos 

na campanha experimental. O critério de comparação EMPA permite a comparação em percentagem 

relativamente ao próprio valor experimental, motivo esse que levou à sua escolha como critério em 

detrimento do EQM. O valor do EMP é calculado pela Equação (4.2), em que EPj representa o erro 

percentual dado pelo quociente entre a diferença do valor experimental e o valor da curva do modelo, 

pelo valor experimental (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
), e em que n representa o número total de valores 

comparados. O erro médio percentual absoluto (EMPA) pode ser calculado da mesma forma que o 

EMP com a diferença que os erros percentuais têm valor absoluto.  

 𝐸𝑀𝑃 =
∑ 𝐸𝑃𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 (4.2) 
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As propriedades de um dado material podem ou não sofrer uma redução significativa, dependendo da 

propriedade em questão; de modo a quantificar essa redução, foram estudadas equações que se 

adequassem aos resultados obtidos experimentalmente. Os três modelos analíticos usados neste 

estudo foram originalmente desenvolvidos para materiais compósitos de polímeros reforçados com 

fibras (FRP), mas, como as espumas são igualmente de natureza polimérica, apresentando o mesmo 

processo de relaxação com a temperatura, será expectável que se adequem aos resultados 

experimentais do presente estudo. De seguida, apresentam-se os três modelos de degradação 

existentes na literatura escolhidos para avaliação, sendo estes os modelos de Gibson et al. [5], 

Mahieux et al. [6] e Correia et al. [7]. 

Os modelos foram utilizados para ajustar os valores do módulo de distorção (G) e da tensão máxima 

de corte (τmax), para temperaturas desde a temperatura ambiente (20 ºC) a 150 ºC. Nas seções 

seguintes, será inicialmente explicado em detalhe cada um dos modelos, quais as suas considerações 

e a teoria em que se basearam, apresentando-se os seus respetivos parâmetros otimizados para cada 

caso. Será apresentada a comparação dos vários modelos em cada cenário, indicando-se qual o que 

se aproxima mais dos dados experimentais e indicando-se os respetivos EPMA. Por fim, serão 

apresentadas as considerações finais relacionadas com a modelação analítica. 

 Modelo de Gibson et al. 

Gibson et al. [5] utilizaram relações analíticas para permitir o cálculo de constantes elásticas e outras 

propriedades mecânicas em função da temperatura e da constituição da resina de materiais 

compósitos. Segundo os autores, no gráfico do fator de perda obtido pelo ensaio DMA, observa-se 

frequentemente que a zona de pico, para resinas termoendurecíveis, é aproximadamente simétrica e 

em forma de sino. A forma do pico reflete a forma da relaxação do material ao longo do tempo durante 

a transição vítrea. Se a distribuição do tempo de relaxação vs. tempo logarítmico for simétrica e se 

houver uma equivalência linear entre o logaritmo do tempo e a temperatura, então os picos de relaxação 

serão simétricos e as curvas de propriedades como os módulos terão uma forma antissimétrica regular. 

Enquanto a amplitude de transição na temperatura não for muito grande quando comparada com a 

temperatura absoluta, tais curvas também parecem aproximadamente simétricas quando 

representadas em função da temperatura linear [5]. 

Os autores estudaram diversas funções que pudessem descrever este comportamento antissimétrico 

necessário para o ajuste das propriedades mecânicas. As funções que mais se adequaram foram as 

funções baseadas em funções de erro e na função da tangente hiperbólica (tanh). A Equação (4.3) 

proposta, relaciona a variação de uma propriedade mecânica P com a temperatura T e é dada por, 

 𝑃(𝑇) = 𝑃𝑢 −
𝑃𝑢 − 𝑃𝑟

2
× (1 + tanh[𝑘′(𝑇 − 𝑇𝑔,𝑚𝑒𝑐ℎ)]) (4.3) 

em que Pu é o valor da propriedade antes da ocorrência de fenómenos de relaxação (unrelaxed), ou 

seja, a propriedade a uma temperatura suficientemente reduzida (neste estudo, a temperatura 

ambiente), Pr é a propriedade após a ocorrência de fenómenos de relaxação (relaxed), ou seja, a 

propriedade depois da temperatura de transição vítrea (neste estudo igual à propriedade a 150 ºC). Os 
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parâmetros k’ e Tg, mech são parâmetros empíricos obtidos pelo ajuste da curva em estudo a dados 

experimentais. 

Após uma análise de ajuste dos resultados obtidos experimentalmente através da equação proposta 

por Gibson et al., foi possível aferir os parâmetros k’ e Tg, mech otimizados, isto é, os valores dos 

parâmetros para os quais o valor do erro quadrático médio é menor. O resumo dos parâmetros 

otimizados para o ajuste ao modelo é apresentado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Resumo dos parâmetros otimizados para o modelo de Gibson et al. 

Modelo Parâmetros 
Espuma PUR Espuma PIR 

τmax G τmax G 

Gibson et al. [5] 
Equação (4.3) 

k' (-) 0,028  0,021  0,024   0,020 

Tg, mech 115,5 94,5 102,2 69,1 

EMPA (%)  8,42  27,37  14,91 22,61  

 

A Figura 4.1 apresenta a representação das curvas do módulo de distorção normalizado em relação ao 

valor médio obtido a temperatura ambiente e da tensão máxima de corte normalizada em relação ao 

valor médio a temperatura ambiente, em função da temperatura, para o modelo proposto por Gibson 

et al.. É possível verificar que no caso do módulo de distorção (G) o valor dos EMPA são muito mais 

elevados, na ordem de 25%, quando comparados com os valores dos EMPA da tensão máxima, que é 

de apenas 8% para a espuma PUR e 15% para a espuma PIR. 

  

Figura 4.1 - Modelo Gibson et al.: a) módulo de distorção normalizado em relação ao valor médio à 
temperatura ambiente (G/G20) vs. temperatura, e b) tensão de corte máxima normalizada em relação ao valor 

médio à temperatura ambiente (τ/τ20) vs. temperatura. 
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 Modelo de Correia et al. 

Correia et al. [7] propuseram um modelo baseado na distribuição estatística de Gompertz, para 

descrever os efeitos da temperatura elevada no comportamento em tração, ao corte e em compressão 

de laminados pultrudidos de GFRP. A equação proposta pelos autores é dada pela Equação (4.4), em 

que os parâmetros Pu e Pr são as propriedades à temperatura ambiente (20 ºC) e depois da relaxação 

(para este estudo a propriedade obtida a 150 ºC), respetivamente; B e C, são coeficientes empíricos, 

determinados pelo ajuste da equação aos resultados experimentais. 

 𝑃(𝑇) = 𝑃𝑟 + (𝑃𝑢 − 𝑃𝑟) × (1 − 𝑒𝐵×𝑒𝐶𝑇
) (4.4) 

Após uma análise de ajuste dos resultados obtidos experimentalmente através da equação proposta 

por Correia et al., foi possível determinar os parâmetros B e C otimizados, isto é, os que apresentavam 

menor percentagem de erro médio percentual absoluto. O resumo dos parâmetros otimizados para o 

ajuste ao modelo é apresentado na Tabela 4.2. A Figura 4.2 apresenta a representação das curvas do 

módulo de distorção normalizado em relação ao valor médio obtido a temperatura ambiente e da tensão 

máxima normalizada em relação ao valor médio a temperatura ambiente, em função da temperatura, 

para o modelo proposto por Correia et al.. 

Tabela 4.2 - Resumo dos parâmetros otimizados para o modelo de Correia et al.  

Modelo Parâmetros 
Espuma PUR Espuma PIR 

τmax G τmax G 

Correia et al. [7] 
Equação (4.4) 

B (-) -37,605 -7,362 -14,736 -4,886 

C (-) -0,035 -0,026 -0,031 -0,030 

EMPA (%) 11,34 40,69 18,05 25,93 

 

  

Figura 4.2 - Modelo Correia et al.: a) módulo de distorção de corte normalizado em relação ao valor médio à 
temperatura ambiente vs. temperatura, e b) tensão de corte máxima normalizada em relação ao valor médio à 

temperatura ambiente vs. temperatura. 
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No cenário da modelação analítica do módulo de distorção (G), os valores obtidos para EMPA foram 

na ordem de 40%, o que permite concluir que o modelo proposto por Correia et al. não se ajusta 

satisfatoriamente aos dados experimentais. Para o caso da tensão máxima de corte, os valores de 

EMPA foram de apenas 12% e 18%, para as espumas de PUR e PIR, respetivamente, verificando-se 

um ajuste muito melhor ao dados experimentais. 

 Modelo de Mahieux et al. 

Mahieux et al. [6] estabeleceu um modelo que permite descrever analiticamente a variação da rigidez 

dos polímeros em função da temperatura. O modelo inicialmente desenvolvido provou-se ser aplicável 

a uma gama diversa de polímeros (termoplásticos, elastómeros, semi-cristalinos, materiais de 

enchimento), para um intervalo de temperaturas amplo, que vai desde o estado vítreo até ao estado 

borrachoso do material. 

O modelo pressupõe que qualquer relaxação nos polímeros requer quebras nas ligações secundárias 

(ligações de Van der Waals, hidrogénio, entre outras). Considerando a distribuição estatística da 

resistência das ligações secundárias, foi aplicada a distribuição de Weibull para descrever as 

sucessivas quebras nas ligações e, por conseguinte, a relaxação do polímero. O módulo de um 

polímero em que são observadas duas grandes transições das propriedades (vítrea e borrachosa) pode 

ser relacionado com a temperatura através da Equação (4.5), 

 𝐸(𝑇) = (𝐸𝑣í𝑡𝑟𝑒𝑜 − 𝐸𝑏𝑜𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠𝑜) × exp (− (
𝑇

𝑇𝑔
)

𝑚𝑔

) + 𝐸𝑏𝑜𝑟𝑟𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠𝑜 × exp (− (
𝑇

𝑇𝑓
)

𝑚𝑓

) (4.5) 

em que Evítreo e Eborrachoso são os módulos instantâneos, no início do estado vítreo e borrachoso, 

respetivamente, Tg é a temperatura de transição vítrea (obtida pela experiência DMA); Tf é a 

temperatura que marca o início de um estado de “fluidez” do polímero (aplicável para polímeros 

termoplásticos); mg e mf  são os parâmetros de Weibull associados à transição vítrea e de fluxo. Todos 

os parâmetros de input na equação, exceto os coeficientes de Weibull, podem ser medidos ou 

calculados através de campanhas experimentais ou modelos. O modelo proposto por Mahieux et al., 

sem a consideração da contribuição da transição do estado borrachoso para o estado fluído, para 

determinação da propriedade em função da temperatura, pode ser reescrito na forma da seguinte equação, 

 𝑃(𝑇) = 𝑃𝑟 + (𝑃𝑢 − 𝑃𝑟) × exp [− (
𝑇

𝑇0
)

𝑚

] (4.5) 

em que, Pu é a propriedade à temperatura ambiente (neste estudo foi cerca de 20 ºC); Pr é a 

propriedade depois de ultrapassada a temperatura de transição vítrea (propriedade obtida a 150 ºC); 

T0 é a temperatura de relaxação; m é a exponencial de Weibull, sendo os dois últimos parâmetros 

numericamente ajustados aos dados experimentais. É de notar que, para um valor muito elevado de 

temperatura, a segunda parcela da equação tenderá para zero, ou seja, a propriedade a essa 

temperatura será igual à propriedade no estado relaxado. As temperaturas neste modelo são dadas 

em graus Kelvin. O resumo dos parâmetros otimizados para o ajuste ao modelo é apresentado na 

Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3 - Resumo dos parâmetros otimizados para o modelo de Mahieux et al.  

Modelo Parâmetros 
Espuma PUR Espuma PIR 

τmax G τmax G 

Mahieux et al.   
Equação (4.5) 

m (-) 16,088 11,355 13,233 9,295 

T0 (°K) 398,7 381,3 387,6 359,0 

EMPA (%) 6,39 16,16 11,39 17,57 

 

A Figura 4.3 apresenta a representação das curvas do módulo de distorção normalizado em relação ao 

valor médio obtido a temperatura ambiente e da tensão máxima normalizada em relação ao valor médio 

a temperatura ambiente e tensão máxima normalizada, em função da temperatura, para o modelo 

proposto por Mahieux et al.. No cenário da modelação analítica do módulo de distorção (G), os valores 

obtidos para EMPA foram na ordem dos 17%, concluindo-se que existe uma aproximação razoável aos 

resultados experimentais. No caso da tensão máxima de corte, os valores de EMPA foram de apenas 

6% e 11%, para as espumas de PUR e PIR, respetivamente, podendo concluir-se que este modelo 

permite uma aproximação bastante próxima aos resultados obtidos na campanha experimental, para a 

caracterização desta propriedade mecânica. 

  

Figura 4.3 - Modelo Mahieux et al.: a) módulo de distorção de corte normalizado em relação ao valor 
médio à temperatura ambiente vs. temperatura, e b) tensão de corte máxima normalizada em relação 

ao valor médio à temperatura ambiente vs. temperatura. 

 Comparação dos modelos 

Tal como explicado na Secção 4.1, o valor do EMP é dado pelo quociente entre a diferença do valor 

obtido experimentalmente com o valor da curva, e o valor experimental. Assim sendo, pode-se 

facilmente perceber que valores positivos de EMP estão relacionados com valores experimentais 

maiores que os valores obtidos pela curva. Quando o valor experimental é superior ao valor da curva 
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para determinada temperatura, considera-se que o erro é por excesso, e quando sucede o contrário, 

em que o valor da curva é superior ao valor experimental, considera-se ser um erro por defeito.  

A Tabela 4.4 resume os erros médios percentuais e absolutos obtidos na modelação analítica do 

módulo de distorção (G). Como se verifica, os valores dos erros médios percentuais representam 

desvios tendencialmente tanto por excesso como por defeito. Quando os valores em percentagem do 

EMPA são superiores aos valores do EMP, tal significa que existem erros por defeito e excesso que se 

compensam, daí a utilização do EMPA como critério ser mais rigorosa. A Figura 4.4 representa as 

curvas dos modelos utilizados na modelação analítica, onde é percetível um andamento comum aos 

três modelos. No ajuste aos valores do módulo de distorção, o modelo que mais se aproximou dos 

resultados experimentais foi o modelo de Mahieux et al., com EMPA de 16% e 17%, para as espumas de 

PUR e PIR, respetivamente. 

Tabela 4.4 - Resumo dos erros médios percentuais e absolutos obtidos na modelação analítica para o módulo de 
distorção (G) 

Material 
Parâmetros 

de erro 
Gibson 

et al. 
Correia 

et al. 
Mahieux 

et al. 

PUR 
EMP (%) -19,5 31,2 9,0 

EMPA (%) 27,4 40,7 16,2 

PIR 
EMP (%) -5,84 10,8 0,5 

EMPA (%) 22,6 25,9 17,6 

 

Figura 4.4 – Comparação dos modelos na modelação analítica do módulo de distorção normalizado em 
relação ao valor médio à temperatura ambiente (G/G20) em função da temperatura. 

A Tabela 4.5 resume os erros médios percentuais e absolutos obtidos na modelação analítica da tensão 

de corte máxima (τmax). Como se verifica, os valores dos erros médios percentuais têm sempre valor 

negativo, logo o erro obtido é um erro por defeito. A Figura 4.5 representa as curvas dos modelos 

utilizados na modelação analítica, onde é percetível um andamento comum aos três modelos. A tensão 

máxima de corte só começa a sofrer reduções consideráveis, comparativamente ao valor registado à 

temperatura ambiente, a partir de 70 °C para a espuma PUR e de 50 °C para a espuma PIR. Na análise 

do parâmetro da tensão máxima de corte, o modelo que mais se aproximou dos resultados 
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experimentais foi o modelo de Mahieux et al., com EMPA de 6% e 11% (erros bastante reduzidos), 

para as espumas de PUR e PIR, respetivamente. 

Tabela 4.5 - Resumo dos erros médios percentuais e absolutos obtidos na modelação analítica para a tensão 
corte máxima (τmax) 

Material 
Parâmetros 

de erro 
Gibson 

et al. 
Correia 

et al. 
Mahieux 

et al. 

PUR 
EMP (%) -5,1 -6,9 -3,2 

EMPA (%) 8,4 11,3 6,4 

PIR 
EMP (%) -5,5 -8,3 -2,9 

EMPA (%) 14,9 18,0 11,4 

 

 

Figura 4.5 – Comparação dos modelos na modelação analítica da tensão máxima de corte normalizada em 
relação ao valor médio à temperatura ambiente (τ/τ20) em função da temperatura. 

 Considerações finais 

A modelação analítica descrita no presente capítulo envolveu a caracterização detalhada do 

comportamento mecânico ao corte de espumas rígidas de PUR e PIR, sujeitas a temperatura elevada, 

o que contribuiu para a aferição de modelos que expressam a degradação das propriedades mecânicas 

em função da temperatura para materiais de núcleo em painéis sanduíche. Após a comparação dos 

resultados obtidos pelos modelos selecionados, apresenta-se o resumo das principais conclusões: 

▪ Os modelos estudados apresentam um andamento relativamente semelhante, sendo capazes 

de aproximar, de uma forma geral, o andamento dos resultados experimentais em função da 

temperatura, tanto para o módulo de distorção (G) como para a tensão de corte máxima (τmax). 

▪ O modelo proposto por Mahieux et al. foi o que apresentou, de uma forma consistente, 

melhores aproximações aos resultados obtidos experimentalmente. 

A modelação analítica compreendeu uma análise para o intervalo de temperaturas estudado na 

caracterização mecânica da campanha experimental, ou seja, desde 20 °C até 150 °C. Neste âmbito, 
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os modelos apenas devem ser utilizados para temperaturas dentro desse intervalo, uma vez que esse 

é o intervalo para o qual estão calibrados. 

Os resultados da modelação analítica apresentada no presente capítulo são, naturalmente, 

dependentes da amostra experimental disponível para o ajuste dos respetivos modelos. Neste 

contexto, é importante ter em consideração que, face às limitações inerentes ao método experimental 

adotado, como referido na Secção 3.2, apenas foi possível analisar resultados de dois provetes por 

cada tipo de material e valor de temperatura, e apenas um por tipo de material para a temperatura mais 

elevada. 
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 Conclusões e perspetivas de desenvolvimentos futuros 

 Conclusões 

Os painéis sanduíche com lâminas em compósito FRP e núcleo em espumas poliméricas rígidas têm 

vindo a ser cada vez mais utilizados como solução estrutural em Engenharia Civil, devido às suas 

vantagens face a materiais tradicionais (betão armado, aço, madeira), tais como, o reduzido peso 

próprio, a elevada resistência e rigidez específicas e a boa durabilidade. Ainda assim, esta solução 

estrutural tem como desvantagem a sua suscetibilidade ao fogo e a temperaturas elevadas, existindo 

ainda a necessidade de complementar os estudos existentes na bibliografia, nomeadamente 

investigando em maior detalhe o comportamento dos painéis e dos seus materiais constituintes quando 

sujeitos a este tipo de ações. 

Os materiais de núcleo de um painel sanduíche carregado em flexão estão sujeitos principalmente a 

esforços de corte, devendo estes garantir uma resistência e rigidez ao corte adequadas ao correto 

funcionamento mecânico do painel sanduíche. No entanto, os materiais de núcleo poliméricos, como 

as espumas rígidas de PUR e PIR, são particularmente suscetíveis a temperaturas elevadas e 

apresentam uma reação ao fogo que torna desaconselhável a sua utilização sem recurso a medidas 

de proteção ao fogo adicionais. De facto, os materiais poliméricos amolecem a temperaturas 

relativamente reduzidas, nomeadamente quando as suas temperaturas de transição vítrea são 

atingidas. Estes materiais são também combustíveis e decompõem-se termicamente, libertando calor, 

fumo e gases tóxicos, sendo que a toxicidade está muito dependente da matriz polimérica. 

Neste âmbito, na presente dissertação, realizou-se uma campanha experimental em que se 

caracterizou mecânica e termicamente dois materiais de núcleo de natureza polimérica: espumas 

rígidas de poliuretano (PUR) e poliisocianurato (PIR). Foi realizada uma caracterização mecânica ao 

esforço de corte a temperatura elevada de ambos os materiais com recurso ao método de ensaio DTS, 

que é um ensaio de corte por tração diagonal; o comportamento termofísico a temperatura elevada e a 

reação ao fogo foram avaliadas através dos métodos de ensaio DSC/TGA e calorímetro de cone, neste 

último caso no contexto de um trabalho realizado por Proença et al. [4]. 

Relativamente à caracterização mecânica ao corte, as curvas de tensão de corte-distorção, para 

temperaturas desde 25 °C até 150 °C, apresentaram uma não-linearidade logo a partir dos ensaios 

realizados a 50 °C. Apenas os ensaios efetuados a temperatura ambiente revelaram comportamento 

elástico-linear, apresentando rotura totalmente frágil. Nos ensaios efetuados às restantes temperaturas 

alvo, verificou-se uma rotura cada vez mais progressiva (com o aumento da temperatura), com as 

espumas a presentarem maior não linearidade com o aumento da temperatura. Para os ensaios 

efetuados a 150 °C, foi ainda possível verificar uma redução significativa do volume do provete apenas 

sob o efeito da temperatura, não se observando rotura total dos provetes, por estes se apresentarem 

num estado “borrachoso” acentuado. As curvas permitiram observar uma notória redução da resistência 

ao corte e do módulo de distorção com a temperatura para as duas espumas. Na espuma PUR, o maior 

aumento na extensão por corte (distorção) distorção ocorre a partir de 80 °C, o que pode ser explicado 
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por esta temperatura se aproximar de uma gama próxima da temperatura de transição vítrea (Tg); num 

estudo efetuado por Garrido [2] em espumas PUR com maior densidade, obteve-se um valor de Tg 

igual a 90 °C. Estima-se que a Tg da espuma PIR que se situe numa temperatura inferior a 90 °C, pelo 

que é visível um aumento considerável dos valores da extensão por corte (distorção) valores da 

distorção, do ensaio realizado a 80 °C para o realizado a 110 °C. 

Relativamente ao módulo de distorção, a espuma PIR apresentou um valor médio superior ao da 

espuma PUR apenas para os ensaios efetuados a temperatura ambiente. Para todas as outras gamas 

de temperatura, o módulo de distorção médio foi superior para a espuma PUR, sendo que a 50 °C foi 

30% superior, a 80 °C foi 68% superior e a 110 °C foi 44% superior; a maior diferença ocorre aos 80 °C, 

temperatura próxima da transição vítrea das espumas. Para o caso da espuma PUR, verificou-se a 

maior redução do valor do módulo de distorção no intervalo de temperaturas de 80 °C-110 °C, valor 

esse que é apenas 38% do obtido no ensaio realizado a temperatura ambiente; enquanto que no 

cenário da espuma PIR, a maior redução ocorre no intervalo 50 °C-80 °C, para o qual o módulo de 

distorção é apenas 59% do obtido no ensaio a temperatura ambiente. 

Relativamente à tensão máxima de corte, para a espuma PUR, a maior redução ocorre no intervalo 

110-150 °C, com redução de 48%; já no intervalo 80-110 °C a redução é de apenas 14%. No caso da 

espuma PIR, a maior diferença dos valores obtidos para a tensão de corte máxima ocorre no intervalo 

110-150 °C, mas com reduções significativamente menores do que para a espuma PUR, 17% para 50-

80 °C e 22% para o intervalo 80-110 °C. Isto mostra que as diminuições significativas na tensão de 

corte máxima ocorrem para temperaturas mais baixas na espuma PIR, por comparação com a espuma 

PUR. Em suma, pela avaliação das propriedades em corte, nomeadamente pelo módulo de distorção 

e pela tensão de corte máxima, constata-se que a espuma rígida de PUR tem melhor comportamento 

mecânico ao esforço de corte a temperatura elevada do que a espuma rígida de PIR. 

Os resultados obtidos na caracterização mecânica do presente estudo serviram para avaliar a 

adequabilidade de modelos de degradação propostos na literatura para descrever a variação com a 

temperatura da tensão máxima de corte e do módulo de distorção. Os modelos testados foram as 

formulações empíricas de Gibson et al. [5], Correia et al. [7] e Mahieux et al. [6]. O modelo que melhor 

descreveu os resultados obtidos na campanha experimental para a variação do módulo de distorção 

com a temperatura foi o modelo de Mahieux et al., com valores de EMPA de 16% e 17%, para as 

espumas de PUR e PIR, respetivamente. Na modelação analítica da tensão máxima de corte, o modelo 

que mais se aproximou dos resultados experimentais foi igualmente o apresentado por Mahieux et al., 

com valores de EMPA de 6% e 11% (muito reduzidos), para as espumas de PUR e PIR, 

respetivamente. 

Relativamente aos resultados obtidos no ensaio DSC/TGA para atmosfera de azoto, a temperatura 

de decomposição obtida foi de 312 °C e 292 °C, para as espumas de PUR e PIR respetivamente; estes 

valores correspondem a uma redução na percentagem de perda de massa (Td,m) de 50%. A espuma 

PIR mostrou ser mais volátil para temperaturas relativamente reduzidas (até 250 °C), dado que nesse 

intervalo perdeu 15% da sua massa, enquanto que a espuma PUR perdeu apenas 6%. A maior redução 

na massa dos provetes ocorreu no intervalo de temperaturas 250-350 °C, o que está relacionado com 
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as quebras de ligações estruturais, sendo que se perdeu 51% de massa para o PUR e 45% para o PIR, 

tendo em ambos os casos ocorrido reações exotérmicas. A partir dos 600 °C, ambas as espumas 

apresentaram o mesmo comportamento, sendo 25% da sua massa total pirolisável a alta temperatura. 

Para o cenário de pirólise, a espuma de PIR apresentou pior resistência térmica quando comparada 

com a espuma PUR, o que de certa forma foi inesperado devido à maior percentagem de reagente MDI 

na sua estrutura, que é conhecido por ter boas propriedades térmicas. 

Relativamente aos resultados obtidos no ensaio DSC/TGA para atmosfera de ar, registaram-se 

temperaturas de decomposição de 312 °C e 285 °C para as espumas PUR e PIR, respetivamente. Tal 

como no cenário de pirólise, o valor da temperatura de decomposição da espuma PIR é menor do que 

para a espuma PUR. Pode constatar-se que a espuma PIR é mais volátil para temperaturas 

relativamente reduzidas (até 250 °C), uma vez que este material de núcleo perdeu 15% da sua massa 

total, enquanto que a espuma PUR perdeu apenas 4%. A maior redução na massa dos provetes 

ocorreu no intervalo de temperaturas 250-350 °C, sendo que se perdeu 53% de massa para o PUR e 

36% para o PIR; em ambos os casos, esta reduções de massa estiveram associadas a reações 

exotérmicas. A partir de 600 °C, a espuma PIR tem mais massa combustível do que a espuma PUR, 

perdendo 31% e 25% respetivamente. Conclui-se que, para o cenário de combustão, a espuma PUR 

apresentou melhor comportamento, com menores reduções na perda de massa até aos 320 °C. Para 

temperaturas superiores, a espuma de PIR apresentou ligeira melhoria na sua resistência térmica 

comparativamente com a espuma PUR, o que pode estar diretamente relacionado com a maior 

percentagem de MDI na sua estrutura. 

Relativamente ao estudo experimental efetuado por Proença et al. [4], no âmbito da reação ao fogo 

das espumas rígidas, através do ensaio do calorímetro de cone, verificou-se que ambas as espumas 

sofreram inflamação ao fim de muito poucos segundos, queimaram intensamente enquanto produziam 

grandes quantidades de fumo, tendo-se verificado a extinção das chamas aos 3/4 min para os provetes 

de PUR, e aos 2 min para os provetes de PIR. Após a extinção das chamas, os provetes continuaram 

a degradar-se a uma taxa mais lenta, sem produção de fumo visível. Os provetes de PUR apresentaram 

valores de FIGRA em geral superiores aos obtidos para os provetes de PIR; contudo, ambas as 

espumas foram classificadas como sendo da Euroclasse E ou pior. 

A espuma rígida PIR apresentou melhor desempenho global para os parâmetros de reação ao fogo, 

em comparação com a espuma PUR, uma vez que apresentou menor taxa de libertação de calor total, 

menor taxa de produção de fumos, menor calor efetivo de combustão para a totalidade do teste e ainda 

menos produção de CO2. Estes resultados vieram a comprovar o melhor comportamento em termos de 

reação ao fogo para a espuma PIR face aos resultados obtidos para a espuma PUR. 

 Perspetivas de desenvolvimentos futuros 

Apesar de terem sido atingidos os objetivos da presente dissertação, o comportamento térmico e 

mecânico das espumas rígidas de PUR e PIR, quando sujeitas a ação de temperatura elevada ou fogo 

é um assunto que continua a necessitar de aprofundamento e estudo detalhado. Posto isto, propõem-
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se alguns tópicos ou trabalhos de investigação a serem desenvolvidos no futuro, que permitam 

complementar o conhecimento nesta área: 

i. Complementação da caracterização experimental do comportamento mecânico ao corte, para 

as espumas de poliuretano e poliisocianurato e às mesmas temperaturas, através do ensaio 

de corte por tração diagonal (DTS), de modo a aumentar a representatividade da amostra; 

ii. Caracterização experimental do comportamento mecânico à tração e à compressão, a 

temperatura elevada, para as espumas rígidas de poliuretano e poliisocianurato; 

iii. Caracterização experimental do comportamento ao corte a temperatura elevada, para outros 

materiais de núcleo, tais como madeira de balsa e espumas recicláveis de PET, através do 

ensaio de corte por tração simples (DTS); 

iv. Ensaios de resistência ao fogo em painéis sanduíche em compósito com lâminas em GFRP e 

diferentes materiais de núcleo, sem e com diferentes medidas de proteção ao fogo; 

v. Simulação numérica do comportamento de pisos de edifícios em painéis sanduíche em 

compósitos de GFRP e espumas rígidas como material de núcleo, a temperatura elevada, 

utilizando modelos de elementos finitos (estudo relevante para situações de incêndio ou para 

gradientes térmicos em coberturas e tabuleiros de pontes); 

vi. Estudo da reação ao fogo de painéis sanduíche em compósito com diferentes espessuras das 

lâminas em GFRP e materiais de núcleo, incluindo ensaios de cone calorimétrico e ensaios de 

SBI, sem e com diferentes medidas de proteção ao fogo. 

 

 

 



Comportamento a temperatura elevada de  
materiais de núcleo em painéis sanduíche GFRP 

 

    79 

Referências bibliográficas 

 

[1]  Instituto, Nacional, Estatística e (INE), “Estatísticas da Construção e Habitação,” INE, Lisboa, 

Portugal, 2017. 

[2]  M. Garrido, Composite sandwich panels floors for building rehabilitation, Tese de Doutoramento, 

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, 2016.  

[3]  J. Correia, F. A. Branco, J. Ferreira, Y. Bai e T. Keller, “Fire protection systems for building floors 

made os pultruded GFRP profiles - Part 1: Experimental investigations,” em Composites Part B: 

Engineering, Vol. 41, 2010, pp. 617-629. 

[4]  M. Proença, M. Garrido e J. R. Correia, “Fire properties of the EASYFLOOR sandwich panels 

constituents,” Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2017. 

[5]  A. Gibson, Y. Wu e J. Evans, “Laminate theory analysis of composites under load in fire,” em 

Journal of Composite Materials, Vol. 40, 2006, pp. 639-658. 

[6]  C. Mahieux, K. Reifsnider e S. Case, “Property modelling across transitio temperatures in PMC's: 

part 1. Tensile Properties,” em Applied Composite Materials, Vol. 8, 2001, pp. 217-234. 

[7]  J. Correia, M. Gomes, J. Pires e F. Branco, “Mechanical behaviour of pultruded glass fibre 

reinforced polymer composites at elevated temperature: experiments and model assessment,” em 

Composite Structures, Vol. 98, 2013, pp. 303-313. 

[8]  J. R. Correia, “Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites,” em Materials for Construction and 

Civil Engineering, Springer International Publishing Switzerland, 2015.  

[9]  S. Fonseca, Utilização de materiais compósitos de matriz polimérica na reabilitação urbana, 

Jornadas LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 2012.  

[10]  J. R. Correia, A utilização de materiais plásticos reforçados com fibras (FRP) na reabilitação de 

construções, Patologia, Inspeção e Reabilitação de Edifícios Tradicionais, Fundec, 2009.  

[11]  D. Benderly e S. Putter, “Characterization of the shear/compression failure envelope of Rohacell 

foam,” em Polymer Testing, Vol. 23, 2004, p. 51–57. 

[12]  A. Silva, Compósitos, Materiais II, Departamento de Enganheria Mecânica, Instituto Superior 

Técnico.  

[13]  R. Wang, S. Zheng e Y. Zheng, Polymer matrix composites and technology, Cambridge, UK: 

Woodhead Publishing, Science Press, Julho 2011.  



Referências 

 

80 

[14]  J. Correia, GFRP pultruded profiles in civil engineering: hybrid solutions, bonded connections and 

fire behaviour, Tese de Doutoramento em Engenharia Civil, Instituto Superior Técnico, 

Universidade Técnica de Lisboa, 2008.  

[15]  H. Allen e B. Neal, Analysis and design of sandwich structures panels, Pergamon Press, 1969.  

[16]  E. Sharmin e F. Zafar, “Polyurethane: an introduction,” em Polyurethane, Intech, 2012, p. Chapter 

1. 

[17]  University, of e York, “Essential Chemical Industry,” 18 03 2013. [Online]. Available: 

http://www.essentialchemicalindustry.org/polymers/polyurethane.html. [Acedido em 30 03 2017]. 

[18]  J. A. Brydson, Plastic Materials, Oxford: Butterworth Heinemann, 1999.  

[19]  S. T. McKenna e T. R. Hull, “The fire toxicity of polyurethane foams,” em Fire Science Reviews, 

SpringerOpen, 2016, p. 5:3. 

[20]  European, Committe, for e Standardization, EN 1991-1-2: 2002. Eurocode 1: Actions on 

Structures. Part 1.2 General Action - Action on Structures Exposed to Fire, Bruxelas, Bélgica: 

CEN: CEN, 2002.  

[21]  A. P. Mouritz e A. G. Gibson, Fire properties of polymer composite materials, Dordrecht: Springer, 

2006.  

[22]  Y. Bai, T. Keller e T. Vallée, “Modeling of stiffness of FRP composites under elevated and high 

temperatures,” em Composites Science and Technology 68, Lausanne, Switzerland, 2008, p. 

3099–3106. 

[23]  J. R. Correia, T. Morgado e N. Silvestre, “Pultruded FRP thin-walled structures. Behaviour at 

elevated temperature and under fire exposure,” Eighth International Conference, Lisboa, Portugal, 

2018. 

[24]  I. Grace, V. Pilipchuk e R. Ibrahim, “Temperature effect on nonstationary compressive loading 

response of polymethacrylimide solid foam,” em Composite Structures, Vol. 20, 2012, pp. 52-63. 

[25]  T. Thomas, H. Mahfuz e L. Carlsson, “Dynamic compression of cellular cores: temperature and 

strain rate effects,” em Composite Structures, Vol. 58, 2002, pp. 505-512. 

[26]  S. Zhang, J. Dulieu-Barton e R. Fruehmann, “A methodology for obtaining material properties of 

polimeric foam at elevated temperatures,” em Exp Mech, Vol. 52, 2012, pp. 3-15. 

[27]  D. Williams e R. Lopez-Anido, “Strain rate and temperature effects of polymer foam core material,” 

em Journal of Sandwich Structures and Materials, Vol. 16, 2014, pp. 66-87. 

[28]  ASTM, ASTM C273/C273M - Standard test method for shear properties of sandwich core 

materials, West Conshohocken, PA, USA: ASTM, 2012.  



Comportamento a temperatura elevada de  
materiais de núcleo em painéis sanduíche GFRP 

 

    81 

[29]  ASTM, ASTM D5379/D5379M - Standard test method for shear properties of composite materials 

by the V-notched beam method, West Conshohocken, PA, USA: ASTM, 2005.  

[30]  J. Clarke, Structural Design of Polymer Composites - EuroComp Design Code and Handbook, 

Londres: E & FN Spon.  

[31]  European, Committe, for e Standardization, EN 15301-1. Fire classification of construction 

products and building elements. Part 1: Classification using test data from reaction to fire test, 

Brussels, 2002.  

[32]  A. Gharehbagh e Z. Ahmadi, “Chapter 6: Polyurethane flexible foam behaviour,” em Polyurethane, 

InTech, 2012, pp. 102-120. 

[33]  A. A. Stec e T. R. Hull, “Assessment of the fire toxicity of building insulation materials,” em Energy 

and Building, Vol. 43, 2011, pp. 498-506. 

[34]  J. M. Davies, “Lightweight sandwich construction,” Oxford: Blackwell Science, 2001, p. 370. 

[35]  ASTM, ASTM E519-02 - Standard test method for diagonal tension (shear) in masonry 

assemblages, West Conshohocken, PA, USA: ASTM.  

[36]  J. Menczel e R. Prime, Thermal analysis of polymers - fundamentals and applications, Wiley, 2009.  

[37]  M. Brown, Handbook of thermal analysis and calorimetry, Ohio, USA: Elsevier, 1998.  

[38]  PerkinElmer, STA6000 - Simultaneous Thermal Analyzer, Waltham, USA, 2013.  

[39]  International, Standards e Organization, ISO 5660 - Reaction to fire tests - heat release, smoke 

production and mass loss rate. Part 1: heat release rate (cone calorimeter method), Genève, 2002.  

[40]  ASTM, ASTM E1354-04a - Standard test method for heat and visible smoke release rates for 

materials and products using an oxygen consumption calorimeter, West Conshohocken, PA, USA: 

ASTM, 2004.  

[41]  Efectis-Nederland, Cone calorimeter - predicting fire and smoke behaviour accurately and cost-

effectively, Bleiswijk.  

[42]  J. Correia e F. Branco, Características gerais dos compósitos FRP utilizados em aplicações da 

engenharia civil, Curso FUNDEC Instituto Superior Técnico, 2016.  

[43]  J. R. Correia, The new FRP materials for civil engineering structural applications, 57th Metting of 

the European Council of Civil Engineers (ECCE), Ordem dos Engenheiros, 2013.  

[44]  H. Tuwair, M. Hopkins e J. Volz, “Evaluation of sandwich panels with various polyurethane foam-

cores and ribs,” em Composites Part B: Engineering, Vol. 79, 2015, p. 262–276. 



Referências 

 

82 

[45]  M. Mohamed, S. Anandan e Z. Huo, “Manufacturing and characterization of polyurethane based 

sandwich composite structures,” em Composite Structures, Vol. 123, 2015, pp. 169-179. 

 

 



Comportamento a temperatura elevada de  
materiais de núcleo em painéis sanduíche GFRP 

 

    83 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

Lista de Anexos 

Anexo A 
Curvas de tensão de corte vs. distorção para quadrado 

intermédio e interior para a espuma rígida de PUR 

Anexo B 
Curvas de tensão de corte vs. distorção para quadrado 

intermédio e interior para a espuma rígida de PIR 



ANEXOS 
 

84 

  



Comportamento a temperatura elevada de  
materiais de núcleo em painéis sanduíche GFRP 

 

    85 

 

 

 

 

 

 

Anexo A 

Curvas tensão de corte vs. distorção para quadrado 

intermédio e interior para a espuma rígida de PUR 

  



ANEXOS 
 

86 

  



Comportamento a temperatura elevada de  
materiais de núcleo em painéis sanduíche GFRP 

 

    87 

 

 
Figura A1 - Relação tensão de corte vs. distorção na espuma rígida PUR no quadrado intermédio do ensaio 

DTS para diferentes temperaturas. 

 

 

 

Figura A2 - Relação tensão de corte vs. distorção na espuma rígida PUR no quadrado interior do ensaio DTS 
para diferentes temperaturas. 
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Figura B1 - Relação tensão de corte vs. distorção na espuma rígida PIR no quadrado intermédio do ensaio 

DTS para diferentes temperaturas. 

 

 
Figura B2 - Relação tensão de corte vs. distorção na espuma rígida PIR no quadrado interior do ensaio DTS 

para diferentes temperaturas. 
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