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Resumo 
 

 A utilização de materiais compósitos, nomeadamente estruturas sanduíche, tem vindo a aumentar 

nas mais variadas áreas e indústrias, levando à busca de novas soluções como é o caso da cortiça. 

Utilizada enquanto núcleo de estruturas sanduíche, possui excelentes propriedades a nível de 

absorção de vibrações, impactos, isolamento térmico e acústico, baixa densidade e, acima de tudo, é 

um material ecológico, natural e com um vasto potencial económico nacional. 

 O presente trabalho objectiva a criação de uma metodologia de ensaio em fadiga com análise da 

influência da temperatura neste tipo de estruturas. Para o efeito, foi desenvolvido um método a partir 

de um esquema de flexão em quatro pontos normalizado. Foram escolhidos como objetivos: 

execução do ensaio a carga constante, avaliação do aumento da carga ao longo do tempo, 

monitorização da rigidez aparente do material ao longo do tempo e alteração da temperatura de 

ensaio. Finalmente, foi ainda verificada a influência do valor do carregamento inicial e elaborada uma 

análise ao material através da metodologia final. 

 Os resultados mostram que a propriedade viscoelástica do material é a preponderante na 

definição das condições da metodologia de ensaios e que a metodologia final respeita os quatro 

objetivos definidos. Relativamente ao comportamento do material em fadiga e à respectiva influência 

da temperatura, observou-se que o aumento da temperatura diminui a rigidez do material, assim 

como a sua vida em fadiga e que o mesmo sofre um aumento da rigidez ao longo dos ciclos falhando 

maioritariamente devido ao facto de se atingir um deslocamento excessivo. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave  
Materiais Compósitos; Estruturas Sanduíche; Núcleos de Cortiça; Fadiga; Influência da Temperatura; 

Fadiga em Compósitos com Cortiça. 
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Abstract 
 

The use of composite materials, in particular sandwich structures, has increased in various areas 

and industries, leading to the search of new solutions, as is the case of cork. Utilized as sandwich 

structures cores, it has excellent properties in terms of absorption of vibrations, impacts, thermal and 

acoustic insulation, lower density and it is also an ecological and natural material, with a vast national 

economic potential. 

This paper aims to draw up a method for cork core sandwich structures fatigue tests and analysis 

of the respective temperature influence. A method was developed from a standard four point bending 

flexural scheme. They were also chosen as test goals: constant load test execution, analysis of the 

increase of the service load over time, apparent stiffness monitoring over time and temperature 

influence analysis. In the end it was also verified the influence of the initial load value as well as an 

material analysis through the final method. 

The results show that the material’s viscoelasticity is the main limiting property for the definition of 

the fatigue testing methodology conditions. The final methodology, referred to as trimodal, respects 

the four original goals. Furthermore, regarding the material’s behavior under fatigue, it was observed 

that increasing the temperature decreases the stiffness of the material as well as its fatigue life and 

that its stiffness increases over the cycles and the material fails mainly due to an excessive 

displacement that is a viscoelasticity consequence and there is no dependence on the initial test load. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords 
Composite Materials; Sandwich Structures; Core Cork; Fatigue; Temperature Influence; Fatigue on 

Cork Composites. 
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Capítulo I   

 
1. Introdução 
 

Nos dias que correm, o mundo dos materiais e estruturas está, de certo modo, convergido para a 

área dos materiais compósitos. A ambição do Homem leva a que novos desafios surjam e, com eles, 

a necessidade de se conseguirem materiais mais fortes e resistentes que suportem e sirvam 

condições muito específicas, onde muitas vezes também o peso é um fator crucial para efeitos de 

desempenho ou em termos de custos. Desde as indústrias aeronáutica e aeroespacial, à automóvel e 

naval, da construção civil aos desportos de alta competição, os materiais compósitos, que aliam um 

baixo peso global a boas características mecânicas, têm vindo a ser a inovação e solução em muitas 

áreas da engenharia, apesar de a sua idealização e utilização remontar para tempos mais antigos 

onde já eram utilizados na construção primitiva de casas com tijolos feitos de lama e colmo e até 

mesmo pelos Egípcios que utilizavam materiais compósitos de fibras como o papiro para fazer 

barcos, velas e cordas desde o ano 3000 a.C., sensivelmente. 

De um modo geral, os compósitos são classificados de acordo com o material que forma a sua 

matriz (que envolve o material de reforço), mas podem ser também classificados quanto à forma de 

como estas duas, ou mais fases se dispõem. Assim, podem-se distinguir dois tipos de materiais 

compósitos: compósitos particulados e compósitos fibrosos, os primeiros caracterizam-se por 

possuírem o reforço sob a forma de partículas que podem ter uma orientação preferencial ou 

aleatória e os segundos, por possuírem um reforço constituído por uma única camada de fibras 

(continuas ou descontínuas) ou por múltiplas camadas. É neste último tipo de composto que se 

inserem os materiais compósitos tipo sanduiche, ou laminados. Este tipo de estrutura consiste 

tipicamente em duas camadas exteriores finas, rígidas e resistentes separadas por um núcleo leve e 

flexível, dando origem a um tipo de material cada vez mais utilizado, uma vez que detém de ótimas 

propriedades como elevados rácios rigidez/peso e resistência/peso, boas propriedades de fadiga, 

isolamento térmico e acústico, absorção de energia, entre outras. 

No entanto, as propriedades mecânicas de um material compósito não dependem apenas dos 

tipos de materiais utilizados, mas também dos processos de fabrico e das condições ambiente em 

que são produzidos. Neste sentido, é importante caracterizar os materiais quanto ao seu 

comportamento segundo estes fatores e perceber até que ponto existem vantagens ou desvantagens 

para o produto final devidas à produção segundo determinadas circunstâncias. Mais ainda, é também 

crucial caracterizar o produto final em termos de ocorrência de fratura, detetando quais os principais 

modos de falha, assim como solicitações limite e a influência das condições ambiente nas anteriores, 

de forma a se ter um leque rigoroso e seguro de estados de serviço em que se conhece e se 

consegue prever o comportamento mecânico do componente. 

 

A falha por fadiga é um tipo de falha que ocorre aquando de uma solicitação cíclica, onde devido à 

repetição de carregamentos existe o aparecimento de falhas que se propagam até que o material 

alcance a fratura. A fadiga traduz-se numa acumulação de dano ao longo do tempo e é um 
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mecanismo difícil de prever e analisar para materiais como os materiais compósitos, pois ao contrário 

do que acontece para materiais usualmente resistentes à fadiga como os metais, os compósitos 

detêm de comportamentos mais complexos por serem constituídos por mais do que um tipo de 

material. Atualmente ainda não existem metodologias de ensaios standard para a caracterização de 

estruturas sanduiche em fadiga, uma avaliação e conhecimento essenciais para qualquer aplicação 

estrutural segura, apesar de muitos trabalhos terem vindo a ser desenvolvidos com o objetivo de se 

alcançar um modelo de previsão da vida em fadiga de materiais compósitos. 

 

A presente dissertação de mestrado pretende analisar os parâmetros com maior influência na vida 

em fadiga de materiais compósitos tipo sanduiche com núcleos de cortiça, assim como desenvolver 

um método de ensaios que permita o estudo da influência da fadiga e temperatura nos mesmos. Para 

o efeito, pretende-se numa primeira instância realizar uma análise do comportamento do material 

segundo condições de solicitação estáticas, de acordo com normas de ensaio típicas, assim como 

uma análise da respetiva influência da temperatura nas mesmas. Após esta caracterização do 

material, são propostas várias condições de solicitações cíclicas de forma a se definir uma 

metodologia de ensaio em fadiga capaz de permitir a análise de parâmetros de interesse específicos 

que traduzam a acumulação de dano no material como a rigidez ao longo do tempo, a influência da 

variação da carga, a influência da temperatura no comportamento do compósito e a aplicação de uma 

carga de serviço constante ao longo do tempo. Por fim, pretende-se ainda analisar o material 

segundo a metodologia de ensaio em fadiga proposta e concluir acerca do seu comportamento 

mecânico e vida em fadiga, assim como concluir acerca do desempenho da metodologia, analisando 

se se atingem ou não as análises de interesse dentro das condições de interesse para o material em 

estudo.  

 

O trabalho apresentado é estruturado em 7 capítulos, incluindo o presente. 

 

Capítulo II, onde será abordado o funcionamento e princípios de uma estrutura sanduiche e seus 

respetivos modos de falha, assim como se apresentará uma revisão da caracterização em fadiga 

deste tipo de materiais, assim como da sua aplicabilidade no sector aeroespacial e do seu impacto 

ambiental. 

 

Capítulo III, onde se apresentará o material em análise e respetiva produção de provetes, 

procedimento experimental, incluindo normas utilizadas, e equipamento de ensaio. 

 

Capítulo IV, no qual será feita uma análise quasi-estática do material e da respetiva influência da 

temperatura. 

 

Capítulo V, onde se apresentarão as várias condições de ensaio propostas para a metodologia 

final de ensaio em fadiga do material e se discutirão os resultados de todas tendo em conta os 

objetivos da análise. 
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Capítulo VI, no qual se apresentará a metodologia de ensaios em fadiga final, assim como a 

caracterização do material em fadiga segundo a mesma e se discutirão os resultados obtidos. 

 

Capítulo VII, onde se apresentarão as conclusões finais relativamente à metodologia de ensaios 

em fadiga proposta, assim como as conclusões da análise do material segundo a mesma e onde se 

fará referência às dificuldades sentidas ao longo do presente trabalho e se discutirão ainda possíveis 

trabalhos futuros no seguimento do presente.  
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Capítulo II   

 
2. Estruturas sanduíche  
 
 Os materiais compósitos tipo sanduíche são, na sua estrutura mais simples, constituídos por três 

camadas diferentes intercaladas entre si. Essas camadas, distinguem-se não só pelo tipo de material 

usado, mas também pela espessura do mesmo sendo duas delas, as camadas exteriores, mais finas 

e denominadas como skins, enquanto que a camada interior tem uma maior espessura e é 

denominada como núcleo. As skins e o núcleo são ainda, geralmente, fixadas por uma camada 

adesiva. Uma representação gráfica desta estrutura é representada na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1-Esquema estrutura sanduíche simples [1]. 

 

 Outras estruturas de menor simplicidade existem, sendo constituídas por um número superior de 

camadas, podendo as skins e/ou núcleo ser formados por mais do que um material e tendo ou não 

simetria em relação ao núcleo (em termos de materiais). As consequências disto estão acima de tudo 

na complexidade daí resultante, que pode ou não compensar em termos de propriedades finais do 

material. 

 

2.1. Comportamento mecânico  
 

 Estruturalmente, o comportamento de um compósito tipo sanduíche é análogo ao comportamento 

de uma estrutura tipo viga em “I” para solicitações à flexão, solicitação esta que, de facto, se concluirá 

ser o tipo de solicitação para a qual este tipo de materiais têm a sua maior aplicabilidade. Retomando 

a analogia anterior, numa viga em “I” os banzos são os responsáveis pelo suporte dos esforços de 

tração ou compressão no plano, tal como as skins da estrutura sanduíche, enquanto que a alma 

suporta os esforços de corte, tal como o núcleo, relação ilustrada na figura 2. Mais ainda, tal como 

acontece para as vigas em “I”, quanto mais afastados estiverem os banzos, maior rigidez à flexão se 

Skin 

Skin 

Adesivos 

Adesivos 

Núcleo 
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tem pelo que, do mesmo modo, quanto maior for a espessura do núcleo, melhores propriedades de 

rigidez terá a estrutura sanduíche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-Analogia estrutura sanduíche com viga em "I" [2]. 

 

No entanto, apesar das semelhanças ao nível de comportamento, as estruturas sanduíche 

distinguem-se das vigas, geralmente constituídas por aço, e de outros tipos de estruturas pelo facto 

de apresentarem um elevado rácio rigidez/peso, assim como boas propriedades isoladoras térmicas e 

acústicas e/ou resistência à corrosão, por exemplo. Na verdade, as características e propriedades 

finais estão relacionadas com a escolha dos materiais para as várias camadas, consoante o tipo de 

esforços a que estas estarão sujeitas, assim como as características, processos e exigências da 

aplicação final das mesmas [3]. 

 

2.2. Materiais 

 

 2.2.1. Skins 

 

 Responsáveis por suportar os esforços em flexão da estrutura, as skins (ou faces) trabalham 

sempre à tração/compressão, pelo que se utilizam para o efeito materiais com uma boa resistência 

mecânica que são, geralmente, mais densos que os materiais do núcleo. Mais ainda, há que 

considerar que as skins são muitas vezes o próprio revestimento da estrutura e, por isso, são também 

sujeitas a várias agressões externas consoante o ambiente de serviço, pelo que na lista de 

propriedades das mesmas é ainda importante ter em conta a resistência ao impacto, à humidade, 

corrosão, erosão, ao fogo, entre outros [4]. 

 Os materiais metálicos como aços inoxidáveis e ligas de alumínio são, pelo anteriormente referido, 

boas opções para a utilização enquanto skins, pois contemplam em geral as propriedades de 

interesse. Relativamente aos materiais não-metálicos, a utilização de skins compósitas, resultantes 

da combinação de uma matriz resinosa como a epoxy, poliéster ou viniléster com fibras, sendo as 

mais comuns a fibra de vidro, de carbono e a aramida, ou a utilização de skins constituídas por 

derivados da madeira, como contraplacados, é também bastante comum. 
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 2.2.2. Núcleo 

 

 O núcleo de uma estrutura sanduíche é o responsável pelo suporte das tensões de corte, assim 

como deve suportar também o esmagamento resultante da concentração de cargas. No entanto, é 

também responsável por garantir outras propriedades do conjunto final como o seu peso, uma vez 

que é o constituinte principal da estrutura, ou em termos de propriedades térmicas e acústicas, por 

exemplo.  O núcleo deverá, portanto, ser o mais rígido e leve possível [2]. 

 Deste modo, os materiais mais usados como núcleos em painéis sanduíche são espumas e ninho 

de abelha (honeycomb), sendo que existe uma pequena percentagem da totalidade que também 

utiliza a madeira de balsa e cortiça, assim como outros núcleos de geometrias mais complexas 

denominados como núcleos corrugados. 

 

 2.2.3. Adesivos 

 

 Com o principal objetivo de garantir a fixação entre as diferentes camadas de um material 

compósito tipo sanduíche, de forma a que os esforços sofridos sejam devidamente distribuídos pelas 

respetivas camadas, a sua escolha deve ter em conta não só as suas propriedades e características 

de fixação, mas também o seu processo de cura, tendo então em conta fatores como: a possibilidade 

de se libertarem gases que resultem em pressões internas e defeitos no material; a pressão 

necessária, que pode ser demasiado elevada para os outros constituintes, como é o caso de alguns 

núcleos de espuma e honeycomb; a adaptabilidade aos tipo de material a fixar; a compatibilidade 

entre os mesmos, pois pode existir perigo de corrosão das superfícies; o próprio tempo de cura, entre 

outros. Os adesivos podem ser ainda formados por um único tipo de material, uma resina, ou 

reforçados com outros componentes, por exemplo fibras, assim como podem ser fabricados para se 

aplicarem como um elemento líquido, usualmente dois reagentes uma resina e um endurecedor ou 

como um filme [2]. 

 No vasto leque de adesivos existentes as resinas epoxy, poliéster, fenólicas e ureicas são alguns 

dos exemplos mais comuns. 

 

2.3. Modos de falha 

 

 Estruturas sanduíche sujeitas a esforços de flexão típicos, esforços de corte e carregamentos no 

plano apresentam vários modos de falha. A sua iniciação, propagação e interação dependem dos 

materiais constituintes, do modo de maquinação dos mesmos, das suas propriedades e da própria 

geometria do componente. 

 Muitas são as teorias que preveem a iniciação e modos de falha de determinado composto 

através de análises cuidadosas dos estados de tensão e aplicando critérios de falha apropriados em 

regiões críticas. Esta é uma análise dificultada pelo facto de muitos materiais utilizados para o efeito 

possuírem um comportamento não linear e inelástico, para além de que a interação entre os vários 

modos é também ela bastante complexa. 
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 Listam-se, de seguida, os modos de falha mais comuns em estruturas sanduíche e as suas 

principais causas, figura 3. 

 

  

  

Figura 3-Modos de falha clássicos de estruturas sanduíche [5]. 

 

 
 
 
 

Falha das faces: as faces, sujeitas a cargas  de tensão ou compressão, 

poderão falhar pela tensão uniaxial aplicada. Este tipo de falha pode ocorrer 

devido a uma espessura insuficiente das faces e/ou resistência insuficiente 

das mesmas tanto a solicitações de tração como de compressão. 

 

 

 Falha por esforço transverso: ocorre quando a resistência do núcleo ao 

corte ou a espessura do painel são insuficientes. 

 

 

 Esmagamento local do núcleo: ocorre quando a resistência do material à 

compressão é demasiado baixa. 

 

 

 Engelhamento local: ocorre quando a espessura do painel ou a 

resistência do núcleo ao corte são insuficientes. 

 

 Engelhamento geral: pode ser consequência do engelhamento local e 

ocorre quando o módulo ao corte do núcleo ou a resistência ao corte do 

adesivo é demasiado baixa. 

 

 Engelhamento das faces: falha à compressão do núcleo (engelhamento 

para dentro), ou falha nos adesivos (engelhamento para fora), depende da 

resistência relativa do núcleo à compressão em relação à resistência dos 

adesivos em tensão no plano. 

 

 Instabilidade local: engelhamento intracelular (passível de ocorrer apenas 

em materiais celulares) que acontece quando as faces são muito mais finas 

relativamente à dimensão das células. Este efeito provoca a falha se ocorrer 

a sua propagação para células adjacentes. 
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2.4. Fadiga em estruturas sanduíche 
  
 A fadiga é um tipo de falha mecânica no qual a fratura do material se dá de forma progressiva 

aquando de solicitações sucessivas, cíclicas, de tensão ou deformação e é um dos principais modos 

de falha em serviço de máquinas e estruturas. Esta falha ocorre através da nucleação e propagação 

de defeitos em materiais devido a esses ciclos alternados, fazendo com que estes aumentem de 

tamanho até que se atinja a fractura. Por outro lado, a procura da indústria pela produção de 

materiais cada vez mais resistentes e duráveis faz com que estes sejam cada vez mais complexos e, 

consequentemente, os seus mecanismos de falha sejam também eles mais difíceis de analisar e 

determinar. No geral, os materiais compósitos exibem mecanismos de falha mais complicados que 

qualquer outro tipo de material não só em termos de carregamentos cíclicos, mas também em termos 

estáticos e, ao contrário do que acontece nos metais, o seu principal rival em aplicações sujeitas a 

cargas cíclicas, a fadiga causa um dano extensivo ao longo de todo o volume do provete, levando-o à 

fratura devido à degradação geral do material, e não devido à propagação de uma única falha 

predominante. Deste modo, os diferentes modos de falha aliados às propriedades anisotrópicas, 

campos de tensões complexos e comportamento não linear dos compósitos, limitam totalmente a 

capacidade de compreensão da verdadeira natureza da falha em fadiga dos compósitos. A figura 4 

mostra uma comparação típica entre a fadiga em materiais compósitos e metais ao longo do 

tempo/ciclos. 

 

  

Figura 4-Comparação entre o dano em fadiga dos metais e dos compósitos [6]

Dano 

Metais:  

Tamanho da fenda. 

 

Compósitos:  

Quebra de fibras; 

Delaminação; 

Falha da matriz;  

Falha de adesão; 

etc. 

Fractura 

Compósito

Dano 

crítico 

Fractura Falhas iniciais 

Metais 

Propagação 

Iniciação 

Ciclos ou Tempo 

Limite de 

comparação 
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A falha por fadiga pode ser definida tanto como uma perda da rigidez necessária, como uma perda 

da resistência necessária para determinada aplicação, sendo que existem duas aproximações para 

se definir a vida em fadiga de determinado material: em controlo de deslocamento até que se atinja 

determinada redução de rigidez ou em controlo de carregamento até que se atinja determinada 

redução de resistência. Sendo que a aproximação utilizada depende dos requisitos e aplicações do 

material. 

 No geral, a análise da redução de rigidez de um material é um bom indicador do dano para muitos 

componentes compósitos, sendo ele preciso e de fácil medição e interpretação, visto que pode ser 

diretamente relacionado com a degradação microscópica do componente. Neste tipo de aproximação, 

a taxa de degradação relaciona-se com o estado de tensões do provete, inicialmente é necessária 

uma maior carga para determinado deslocamento imposto, correspondendo isto a um maior estado 

de tensões. Ao longo dos ciclos, a força necessária para o mesmo deslocamento diminui, diminuindo 

também o estado de tensões e, consequentemente, a degradação do material [6]. Assim, em controlo 

de deslocamento, tem-se uma dramática redução de rigidez nos primeiros ciclos do ensaio, onde uma 

degradação substancial da matriz ocorre e que tende depois a estabilizar até que apenas pequenas 

reduções se observem. A figura 5 ilustra de modo geral a diferença entre a redução de rigidez ao 

longo da vida de metais e materiais compósitos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-Comparação da redução de rigidez ao longo da vida dos metais e compósitos [6]. 

 

É ainda importante referir que no caso dos materiais compósitos, é possível que se formem fendas 

sem qualquer indício prévio e que estas se propaguem de uma só vez por todo o material. Mais 

ainda, mesmo na presença de falhas, o material ainda pode exibir a mesma resistência.  

 

Na verdade, existem várias teorias utilizadas numa tentativa de tentar descrever o comportamento 

em fadiga de materiais compósitos e, uma vez que nenhum modelo analítico consegue até aos dias 

Compósito Metal 

Rigidez 

Log(ciclos) 
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de hoje contemplar todos os possíveis mecanismos de falha de um material deste tipo, a maior parte 

dos métodos adotados são meramente estatísticos. A distribuição de Weibull provou ser um método 

bastante útil para o efeito. Baseada em três parâmetros diferentes: escala, forma e localização, sendo 

estes parâmetros estimados através de um de três diferentes métodos, exemplos da sua aplicação 

podem ser consultados em [7] e [8]. Outros métodos analíticos de previsão da vida em fadiga apoiam-

se ainda em aproximações da curva S-N, em modelos de redução de rigidez e de redução de 

resistência e de dano cumulativo. Todos estes podem ser consultados com mais detalhe em [9]. 

No entanto, o principal problema de todos estes modelos é a sua dependência numa grande 

quantidade de informação experimental para cada tipo de material, lay-up e condições de 

carregamento, acabando por existir uma grande necessidade de desenvolvimento de métodos que 

apenas requeiram uma informação mais generalizada acerca do material.  

 

 Relativamente aos ensaios em fadiga, não existe até aos dias de hoje normas que orientem na 

escolha de parâmetros e procedimentos, mas existem muitos exemplos de ensaios que tentam 

averiguar acerca da influência dos vários parâmetros na vida do provete ensaiado, nomeadamente, a 

frequência, a carga aplicada e condições de carregamento. 

 Em relação à frequência, duas versões contraditórias foram encontradas na literatura. A primeira, 

refere que com o aumento da frequência de carregamento, a temperatura do núcleo aumenta, 

diminuindo a rigidez do provete, assim como a força de ligação entre interfaces do material, levando à 

falha prematura do material enquanto que, por outro lado, a segunda afirma que este aumento da 

temperatura do núcleo faz com que a energia dissipada seja transformada em calor, deixando menos 

energia disponível para o processo de dano, fazendo com que os provetes testados a frequências 

maiores sobrevivessem a mais ciclos de fadiga [9]. Em suma, não se pode assumir que nenhuma 

destas conclusões estará correta, certamente que existem fatores como o tipo de material ou mesmo 

de carregamento que poderão estar na resposta a estas duas visões e, por isso, ainda é necessária 

uma maior investigação a este respeito. 

 Quanto às condições de carregamento, a flexão em três pontos ou quatro pontos com 

carregamentos constantes não simula necessariamente a fadiga nas condições de aplicabilidade a 

que as estruturas sanduíche estão sujeitas, surgindo a noção de carregamento por blocos e sobre a 

qual se conclui que a vida em fadiga é reduzida quando um material sanduíche é sujeito a cargas 

variáveis, quando comparada à vida em fadiga registada para cargas uniformes. Mais ainda, 

sequências que façam a carga variar de cargas mais altas para mais baixas são mais prejudiciais do 

que o oposto [9]. Já em relação ao valor da carga aplicada esta varia, obviamente, consoante o 

ambiente de serviço do material, mas vários ensaios analisados na bibliografia utilizam cargas acima 

dos 50% da carga máxima do ensaio monotónico como referencia para o ensaio em fadiga [9]. 
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2.5. Estruturas com núcleos de cortiça: aviação e eco-sustentabilidade 

 
 A cortiça é um material tecnologicamente relevante para a presente época, competindo em áreas 

tradicionalmente dominadas pelo metal e derivados do petróleo, numa sociedade que cada vez mais 

valoriza a utilização inteligente dos recursos. É a matéria-prima mais sustentável porque não só 

assegura uma economia própria, como contribui para a diversidade das espécies e retenção de CO2, 

assim como pode ser usada como substituto de materiais artificiais e de produtos de origem animal, 

por exemplo. Aliada ao avanço tecnológico do universo dos materiais, é cada vez mais uma excelente 

aposta para a inovação e desenvolvimento de novas estruturas sanduíche com propriedades únicas. 

 

 No sector espacial, consta que desde o início da exploração do espaço que a Corticeira Amorim é 

o principal parceiro tecnológico no fornecimento de soluções de isolamento para a NASA e para a 

Agência Espacial Europeia, com a integração de escudos térmicos e antivibráticos com importantes 

contribuições em projetos como o Ariane 5 e do foguetão Vega. A composição química da cortiça e a 

sua estrutura celular tornam-na num excelente isolador térmico, capaz de suportar cargas térmicas 

superiores a mil graus celsius, protegendo a nave da propagação de chamas e sendo por isso 

aplicada em componentes críticos da mesma [10]. 

 

 No sector aeronáutico, a utilização de materiais compósitos de cortiça é também cada vez mais 

um investimento e inovação no sentido de se igualar ou melhorar o desempenho em termos de peso, 

estrutura, segurança e conforto, relativamente a outros materiais comummente utilizados. O projecto 

Aerocork, por exemplo, é um trabalho conjunto onde, mais uma vez, a Corticeira Amorim, através da 

Amorim Cork Composites, juntamente com Dyn’Aero Ibérica, o Polo de Inovação e Engenharia de 

Polímeros da Universidade do Minho e a Active Space Technologies pretendem explorar a 

incorporação de materiais compósitos de cortiça em elementos estruturais e não estruturais de 

ultraleves, sendo a relevância do projeto fortemente baseada no objetivo de se reduzir a presença de 

materiais não-ecológicos nesta indústria, assim como desenvolver a competitividade da indústria 

aeronáutica nacional, dado que Portugal é um grande produtor e exportador de cortiça. Outras 

apostas estão também num outro projeto da Amorim, denominado como LIFE – Lighter, Integrated, 

Friendly and Eco Efficient Aircraft Cabin e que tem como objetivos a criação de novos conceitos para 

o interior de aeronaves, incluindo tetos, painéis laterais e poltronas, por exemplo [11][12]. 

 

 No entanto mais do que um impacto ao nível da performance e melhoria de propriedades, o 

desenvolvimento e aplicação deste tipo de materiais terá um impacto muito mais significativo no que 

diz respeito à sustentabilidade e proteção ambiental, pois estes são os fatores que cada vez mais 

regulam o projeto e desenvolvimento de novas aeronaves. Mais ainda, o sector aeronáutico é um dos 

sectores com maior pegada ecológica devido não só às emissões de gases, mas também ao facto de 

ser uma indústria que consome uma grande quantidade de energia e de a maior parte dos materiais 

utilizados serem materiais compósitos que, no geral, não são recicláveis [13], figura 6.  
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Figura 6-Constituição do Boeing 787 e do A350 [14]. 

 

Portanto, a procura de novas tecnologias e recursos que tenham em conta avanços energéticos, 

ambientais, económicos e de sustentabilidade tornam-se vitais para o avanço do sector e, neste 

sentido, a substituição dos tradicionais materiais pelas estruturas sanduíche constituídas por núcleos 

de cortiça pode ser uma potencial resposta a esta problemática.  
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Capítulo III   

 
3. Composto em análise, produção de provetes, procedimento e equipamento 
experimental 
 
 No âmbito do presente trabalho e devido à intima ligação entre a presente dissertação de 

mestrado e a empresa Frontwave, uma empresa pioneira no projeto, desenvolvimento e 

implementação de produtos e tecnologias de produção ligadas ao sector da pedra natural e materiais 

afins, desenvolver-se-á um modelo para a análise em fadiga com a influência da temperatura de um 

material compósito tipo sanduíche específico, comercialmente denominado como Stork, pela anterior 

desenvolvido, que promete vir a desempenhar um importante papel no mundo dos revestimentos e 

que surgiu de um projeto entre a empresa inicialmente citada e a Amorim Cork Composites. 

 
3.1. Introdução ao compósito 

 

   Patenteado como uma nova solução de revestimento e pavimento leve, este novo compósito 

laminado é um material tipo sanduíche constituído por quatro diferentes camadas e que une, num só 

composto, dois materiais naturais bastante valorizados pelas suas características e origem nacional: 

a pedra e a cortiça. 

 

 

Figura 7-Exemplo de extração de cortiça, camadas Stork e pedreira. 

 

 Tornando-se uma solução inovadora que permite “incrementar substancialmente a aplicabilidade 

dos produtos feitos a partir da pedra natural” – [15] e que detém de um enorme leque de vantagens 

em relação às formas convencionais de revestimentos pétreos, nomeadamente: a redução do peso 

por metro quadrado, diminuindo por consequência a energia despendida para o transporte e 

manuseamento, assim como tempos de montagem; o incremento da resistência mecânica; o 

incremento da resistência de impacto e a capacidade de absorção de energia; a capacidade de 

absorção acústica e térmica melhorada; a maior resistência a um maior número de ciclos de
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envelhecimento, entre outros [15]. A sua flexibilidade permite que este material possa ser aplicado 

não só nas típicas fachadas e pisos, mas também em bancadas de cozinha, mobiliário e até 

aplicações aeroespaciais. 

 Tal como apresentado na figura 7, é um laminado composto por camadas de fibra de vidro, cortiça 

e pedra na sequência ilustrada. A descrição isolada destes materiais é tratada no ponto 4.2. 

 
3.2. Materiais 
 

 3.2.1. A pedra 

 

 Rocha, mais popularmente conhecida como pedra ou calhau, termos que na verdade se referem a 

fragmentos da anterior, é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou 

mais minerais. São consideradas rochas todos os agregados que apresentem representatividade à 

escala cartográfica e ocorram repetidamente no espaço e tempo. Mais ainda, as rochas podem ser 

classificadas de acordo com a sua composição química, a sua forma estrutural ou a sua textura, mas 

a forma mais comum de classificação passa por ter em conta os seus processos de formação. 

Considerando este último, as rochas podem então ser classificadas como ígneas (ou magmáticas), 

sedimentares ou metamórficas. De um modo geral, as rochas ígneas são formadas pela solidificação 

de magma ou lava, as rochas metamórficas supõem a alteração em estado sólido de rochas que já 

estão consolidadas na crosta terrestre devido a alterações ambientais como pressão e temperatura e 

as rochas sedimentares são resultado da compressão de sedimentos que procedem da erosão [16]. 

Em termos de propriedades mecânicas, mais do que ligadas ao processo de formação, as 

características da rocha são influenciadas pelos minerais constituintes da mesma, e claro, pela sua 

percentagem relativa.  

 No corrente trabalho foi utilizado o Moleanos Azul, uma pedra calcária da classe das rochas 

sedimentares, dura, em tons de cinza-azulado, com origem em Sintra, Portugal, e amavelmente 

fornecida pela empresa URMAL, figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8-a) Pedreira URMAL, b) Moleanos Azul [17]. 

a) b) 
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§ Propriedades mecânicas 

A pedra como material natural caracteriza-se por possuir uma melhor resistência à compressão do 

que à tração e corte, na verdade, quando aplicadas como elementos estruturais, devem trabalhar 

sempre à compressão. Para uma melhor apreensão das propriedades da pedra é apresentada a 

tabela 1, onde são referidos os parâmetros mais relevantes. Tenha-se ainda em conta que, como um 

material natural e frágil, tanto as propriedades mecânicas como o seu comportamento mecânico 

tornam-se complexos e difíceis de prever, sendo que é expectável uma razoável dispersão de 

resultados. 

 

Tabela 1-Propriedades mecânicas da pedra [18]. 

Propriedade Moleanos Azul 

Densidade aparente 2660 kg/m3 

Tensão máxima compressão 201  MPa 

Tensão máxima flexão 121 kg/cm2 

Porosidade aberta 1,9% 

 

 

§ Influência da temperatura 

Relativamente ao seu comportamento quando sujeita a temperaturas mais elevadas, as 

consequências para a pedra tornam-se mais ou menos significativas de acordo com a sensibilidade à 

temperatura dos seus materiais constituintes. Alguns estudos acerca das propriedades e influência do 

meio ambiente, incluindo temperatura, têm sido feitos. Segundo Pires (2013), para testes de 

aquecimento induzido em laboratório a 500ºC durante 24 horas, nos quais se testaram granitos e 

calcários, observou-se a alteração da coloração da pedra, resultante da oxidação de alguns dos seus 

componentes, assim como se confirmou a expansão de elementos como a calcite, responsáveis pela 

desagregação de material, dando origem a um aumento da porosidade aberta e fragilizando o 

mesmo. Estas alterações internas resultam então na esperada diminuição dos módulos de 

elasticidade, que está intrinsecamente ligada com uma queda da tensão máxima à flexão admitida 

pelo material. 

No entanto, estas condições de temperatura são condições específicas de situações extremas de 

incêndios, por exemplo, numa situação ambiente normal as temperaturas mais elevadas que deverão 

ocorrer em fachadas exteriores estarão muito abaixo das acima referidas, podendo assumir-se até 

que não têm sequer influência sobre as características da pedra. 

 

§ Vida em fadiga 

A pedra no seu estado natural é um material frágil que permite aplicações que imponham 

solicitações muito específicas, como já referido. As suas aplicabilidade em estruturas que exijam 

algum grau de resistência a solicitações cíclicas, de fadiga, é incomum ou até nula pois as suas 

características não permitem a resistência à tração e muito menos a solicitações que imponham 
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compressão/tração ou flexão de forma cíclica. A vida em fadiga da pedra é, portanto, considerada 

muito baixa. 

 

 3.2.2. A cortiça 

 

A cortiça é um material natural extraído da casca do sobreiro (Quercus suber L.), esta é extraída 

do mesmo a cada 9-12 anos, dependendo da região. A sua estrutura pode ser descrita como sendo 

um tecido homogéneo de finas paredes celulares, regularmente orientadas e desprovidas de meios 

de comunicação entre as mesmas. Na verdade, a cortiça apresenta uma estrutura alveolar 

semelhante ao honeycomb, com células fechadas, tal como é apresentado na figura 9. Devido ao fato 

das faces laterais (paralelas à direção radial) serem orientadas de forma aleatória, a cortiça pode ser 

considerada, numa primeira aproximação, como um material transversalmente isotrópico, implicando 

isto que as direções perpendiculares à direção radial têm propriedades equivalentes, figura 9. 

Relativamente à composição química, várias pesquisas têm vindo a ser executadas e diversos 

estudos concluíram, apesar da sua variabilidade, que as membranas celulares formadas são 

principalmente constituídas por suberina (40%), lenhina (22%), polissacarídeos (18%) e outros 

produtos extrativos (15%), sendo que o interior das mesmas é, na sua grande percentagem, 

constituído por gás ou ar que não são expelidos pela compressão dos tecidos [20][21]. 

Note-se ainda que as características mecânicas e químicas da cortiça, como material natural, são 

acima de tudo influenciadas por fatores como a origem geográfica, o clima, o solo, a origem genética, 

as dimensões da árvore, a idade e condições de crescimento [20]. 

 

  
 
 
 
 
 

Figura 9-a) Estrutura celular da cortiça, b) Orientação das mesmas à direita [20]. 

  

Os aglomerados de cortiça podem ser divididos em dois tipos: placas de cortiça para isolamento e 

compósitos de cortiça [22]. Os primeiros, são constituídos apenas por cortiça, sem qualquer outro 

material ou elemento ligante. Os segundos são fabricados a partir de granulados de cortiça, 

misturados com um elemento ligante polimérico e comprimidos segundo pressão e temperatura 

específicas. Os fatores mais importantes deste processo são o tamanho e fração dos grãos de cortiça 

na mistura, o tipo de resina (poliuretano, melanina, epoxy, etc) e a densidade de empacotamento. Os 

blocos resultantes são então laminados e moldados para as dimensões e acabamentos finais [20]. 

a) b) 
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Comercialmente, existem diversos tipos de aglomerados de cortiça, possuindo várias 

percentagens de cortiça, diferentes tamanhos de granulados, resinas e misturas com outros 

materiais. Na presente tese de mestrado são utilizados aglomerados de cortiça com uma densidade 

específica amavelmente cedidos pela Corticeira Amorim. 

 

§ Propriedades mecânicas 

No geral, a cortiça exibe diferentes comportamentos consoante a solicitemos à tração ou 

compressão. O módulo de Young à compressão é apreciavelmente inferior do que o mesmo à tração 

[23]. Este facto pode ser explicado aquando de uma análise à estrutura celular do composto, pela 

rigidez das paredes celulares que são naturalmente corrugadas. Acontece que quanto maior a 

ondulação das paredes, que aumenta com a compressão, menor a rigidez e, portanto, o efeito oposto 

é verificado quando se tem uma solicitação de tração, em que a ondulação das paredes celulares 

diminui e, consequentemente, se tem uma maior rigidez [20]. 

A cortiça apresenta ainda um comportamento peculiar em termos da curva tensão-extensão na 

qual são exibidas três regiões distintas, relacionadas com as propriedades de materiais celulares 

flexíveis [20]. A primeira região corresponde à flexão elástica das paredes celulares, a segunda 

apresenta-se como um patamar quase horizontal, o qual é resultado do buckling progressivo das 

membranas e, finalmente, a terceira região, onde ocorre o esmagamento das paredes e o total 

colapso das mesmas, fazendo a curva crescer abruptamente, como representado na figura 10. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 10-Curva tensão-extensão da cortiça à compressão [20]. 

 

Já quando sujeita a uma carga de tração, a cortiça apresenta resultados bem distintos dos 

anteriores, exibindo uma maior extensão e tensão no sentido radial, quando comparada ao sentido 

não radial. Verificam-se também diferenças no módulo de Young, o qual toma valores superiores à 

tração que à compressão. 

Em traços gerais, e resumindo as propriedades da cortiça ao aglomerado utilizado, as 

características mecânicas consideradas podem ser consultadas na tabela 2. 
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Tabela 2-Propriedades do aglomerado utilizado [24]. 

Propriedade Método Aglomerado 

Densidade ASTM C271 200 Kg/m3 

Tensão máxima à compressão ASTM C365 0,5 MPa 

Módulo de compressão ASTM C365 6,0 MPa 

Tensão máxima à tração ASTM C297 0,7 MPa 

Tensão máxima ao corte ASTM C273 0,9 MPa 

Módulo de corte ASTM C273 5,9 MPa 

Condutividade térmica ASTM C377 0,034 W/mK 

 

 
§ Influência da temperatura 

O efeito da temperatura nas propriedades da cortiça é, ainda nos dias de hoje, uma temática muito 

recente que inclui estudos feitos no âmbito das consequências em termos da sua estrutura celular e 

propriedades mecânicas [25] e perda de massa [26], entre outros. 

A degradação da cortiça é extremamente influenciada pela temperatura e respetivo tempo de 

exposição, sendo que as perdas de massa se tornam significativas a partir dos 200ºC (15% do peso 

seco inicial) e aumentam rapidamente para temperaturas superiores (27% a 250ºC, 49% a 300ºC e 

62% a 350ºC) até que incendeia a 450ºC [27]. Em termos estruturais, os efeitos da temperatura são 

sentidos para temperaturas inferiores a 200ºC, quando a perda de massa do composto é ainda 

negligenciável. Quando a cortiça é aquecida, as células granulares expandem e as paredes 

corrugadas esticam, perdendo a sua ondulação, tornando-se mais finas, até que a sua dimensão 

máxima é alcançada e se dá início à degradação física [27]. Em termos de propriedades mecânicas, 

estes eventos traduzem-se numa geral expansão do material, numa diminuição da tensão máxima, 

assim como da anisotropia elástica da cortiça. [28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- a) Estrutura celular da cortiça expandida (aquecida), b) Estrutura à temperatura ambiente à 

direita [27]. 

 

 

a) b) 
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§ Vida em fadiga 

Devido à sua estrutura, tanto a cortiça como os aglomerados têm a capacidade de se deformar e 

recuperar completamente a sua forma inicial. A resistência e recuperação são superiores no sentido 

axial e, apesar das diferenças de comportamento nos respectivos sentidos, no geral, a cortiça 

apresenta um comportamento visco elástico com capacidade de recuperação ao longo do tempo, 

embora possam existir cargas de baixa amplitude para as quais não se obtenha uma recuperação 

total mas, regra geral, tem-se uma deformação permanente baixa. Pode-se então concluir que a 

cortiça, e aglomerados, são materiais com propriedades que lhe permitem responder de forma 

positiva a solicitações cíclicas, ao contrário do que se tem em relação à pedra. 

 
3.2.3. A resina e fibras 

 
O reforço adesivo entre camadas com resina e fibra é muito comum em compósitos tipo 

sanduiche, de facto são raras as estruturas deste género que não têm o contributo de qualquer tipo 

de resina ou fibras, sejam elas de vidro, de carbono, kevlar, entre outras. 

No material em análise no presente trabalho a camada adesiva e reforçada com fibras é composta 

pela resina epoxy e fibras de vidro de 300 g/m2 e 600 g/m2, que correspondem à primeira e segunda 

camada adesiva, respetivamente. 

 

§ Propriedades mecânicas 

A resina epoxy é um plástico termofixo que endurece quando se mistura com um agente 

catalisador (endurecedor). Para além de possuir boas propriedades mecânicas, tabela 3, é também 

caracterizada por ter uma boa adesão a um vasto leque de outros materiais, estabilidade química e 

boas propriedades de isolamento elétrico. As suas propriedades podem ainda ser incrementadas pelo 

processo de cura, que pode ou não ser feito com temperatura e cuja relação pode ser analisada em 

seguida. 

 

Tabela 3-Propriedades mecânicas da resina epoxy à flexão, de acordo com [29]. 

Sistema 

Módulo  (GPa) Tensão máxima (MPa) Alongamento na tensão máx. (%) 

Ciclos de Cura 

14 dias 

a 23ºC 

16h a 

60ºC 

14 dias a 

23ºC 

16h a 

60ºC 

14 dias 

a 23ºC 

16h a 

60ºC 

epoxy 3,52 3,42 72,1 113,6 2,2 5 

 

  

Relativamente à fibra de vidro, caracteriza-se por ser leve, ter uma baixa condutividade térmica, não é 

inflamável, tem uma grande estabilidade dimensional, é insensível a variações de temperatura e 

higrometria e tem boas propriedades de resistência mecânica à tração e compressão tabela 4. 
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Tabela 4-Propriedades mecânicas da fibra de vidro. 

Propriedades 
Densidade (g/cm3) Tensão máxima (MPa) 

Módulo Elasticidade 

(GPa) 

2,4 3450 72,4 

 

 

§ Influência da temperatura 

Como referido no ponto anterior, tanto a resina epoxy que, sendo um termoendurecível após 

curada não sofre influência da temperatura, como a fibra de vidro, são resistentes a temperaturas 

mais elevadas, podendo o compósito resultante suportar temperaturas na ordem dos 200ºC e sendo 

este valor limitado pela temperatura à qual as propriedades do respetivo polímero começam a 

degradar-se, uma vez que a fibra de vidro por si só poderia suportar temperaturas ainda mais 

elevadas, sem a perda das suas propriedades. Deste modo, a temperatura limite para que se 

garantam as propriedades do composto são limitadas pela temperatura de transição vítrea [30] – Tg 

da resina que de acordo com a ficha técnica da mesma [31], pode chegar a um máximo de 75ºC. 

Acima desta temperatura é possível que as propriedades da camada se deteriorem.  

 

§ Vida em fadiga 

O desempenho em fadiga de lâminas de fibra de vidro e epoxy depende não só das condições de 

carregamento como a frequência, a razão de tensões e a carga máxima, mas também das condições 

ambiente como humidade e temperatura. Esta alta influência de determinados parâmetros, faz com 

que estas não apresentem de forma clara um limite para a sua vida em fadiga, uma vez que tanto se 

pode ter uma vida de 1 milhão de ciclos, como de 10 milhões, por exemplo.  
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3.3. Produção de provetes 

 

 A produção de provetes foi feita através da laminação manual (hand lay-up) de ladrilhos de pedra 

Moleanos Azul 30x30 cm com 10 mm de espessura, seguindo-se para o efeito a seguinte sequência 

de operações, figura 12, que está de acordo com o processo de produção do material em questão 

definido por [32]: 

 

1) Aplicação da 1ª camada de resina na face do ladrilho; 

2) Aplicação da camada de fibra de vidro de 600 g/m2; 

3) Aplicação da camada de aglomerado de cortiça; 

4) Aplicação da 2ª camada de resina; 

5) Aplicação da camada de fibra de vidro de 300 g/m2; 

6) Aplicação de uma pressão overnight, após o tempo de gel da resina ter sido respeitado; 

7) Cura com uma temperatura adequada durante o tempo necessário; 

8) Desbaste da pedra com disco diamantado e água para uma espessura inferior; 

9) Corte dos provetes para as dimensões pretendidas com disco diamantado e água. 

 

 

Figura 12-Processo de laminação manual.  

 

Para o efeito, foram ainda utilizadas espátulas específicas para a aplicação da resina e posterior 

embebimento das fibras e uma balança digital com precisão à miligrama. 

Note-se ainda que o facto da produção ser feita por hand lay-up pode ter algumas implicações nos 

resultados finais, nomeadamente em termos de consistência de resultados, pois é um método de 

produção que depende muito do operador, assim como das condições ambiente (humidade e 

temperatura) que, apesar de ser mais simples, é menos preciso e exato.  
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3.4. Ensaio experimental: flexão  
 

 Sendo a flexão o tipo de solicitação mais comum não só quando se tratam materiais compósitos 

tipo sanduíche, mas também quando os mesmos têm aplicações em painéis de fachada e pisos, 

como é o caso do presente compósito, torna-se óbvia a necessidade da sua caracterização segundo 

este tipo de esforço. Para o efeito são realizados vários ensaios de flexão a quatro pontos segundo a 

norma ASTM C393 [33], através dos quais se poderão retirar as propriedades mecânicas do material. 

 Segundo a norma acima citada, o ensaio de flexão poderá ser feito em três pontos ou quatro 

pontos, de acordo com os esquemas de carregamento ilustrados na figura 13, resultando esta 

diferença em carregamentos ligeiramente diferentes que podem, entre outros, alterar o elemento  

mais solicitado do composto e, consequentemente, o próprio modo de falha da estrutura. 

 

 

Figura 13-Modos de carregamento à flexão descritos na norma ASTM C393 [33]. 

 Relativamente às dimensões do provete, em traços gerais, este deverá ter uma seção retangular e 

respeitar as seguintes condições dimensionais: 

 

2t ≤ b ∧ 3tcore ≤ b ∧ 1/2L ≥ b 

l=L+50 mm 

 

 Onde: t – espessura do provete, tcore – dimensão de uma célula do núcleo, b – largura do provete, 

L – distância entre apoios inferiores e l – comprimento do provete. 

 

   Assim, tenham-se em conta os pontos de seguida referidos, que constam de opções para um 

ensaio mais próximo do tipo de solicitação à flexão pretendida. 

 

§ O esquema de ensaio será feito a quatro pontos de forma a se ter uma área de ensaio mais 

abrangente e, por conseguinte, uma quantidade de potenciais defeitos e falhas do material maiores, 

assim como evitar uma falha prematura do provete devido ao fato de que materiais frágeis têm uma 

grande sensibilidade relativa ao acabamento da sua superfície na zona solicitada (caso da pedra) 

quando solicitados a flexão a três pontos. 
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§ O ensaio será feito em third point loading, figura 13, uma vez que este esquema de apoios 

permite a obtenção do mesmo momento fletor com uma menor força, quando comparado ao quarter 

point loading, evitando assim o engelhamento precoce da face, pedra que, relembre-se, é um material 

frágil. 

 

§ Utilizaram-se ainda proteções de cortiça em cada apoio de forma a diminuir a pressão na zona 

da pedra assim como auxiliar na distribuição de tensões nos pontos de apoio. 

 

§ O ensaio será feito a uma velocidade constante de 3 mm/min. de modo a se garantir que a 

falha ocorre entre os 3 e os 6 minutos de ensaio. 

 

Finalmente, relativamente às dimensões do provete, ter-se-á então: 

 

 

 

 

 

 

Figura 14-Dimensões do tipo de provete ensaiado. 

 

l = 23 cm; b = 5 cm e t = 17 mm 

 

Onde 10 mm correspondem à espessura do aglomerado de cortiça do núcleo da estrutura e sendo 

o comprimento do provete a única dimensão desde logo limitada devido ao equipamento experimental 

disponível, como se verá no ponto seguinte, e tendo o esquema de apoios de ensaio 60 mm entre 

cada apoio. 

 

3.5. Equipamento experimental  
 

 Os ensaios de flexão a quatro pontos foram realizados numa máquina de ensaios universal Instron 

modelo 8800, uma máquina servo-hidráulica com uma célula de carga de 10kN e com o auxílio de 

uma câmara de controlo de temperatura Instron 3119-006 com um alcance de temperaturas de 

temperatura ambiente até 350ºC, sendo que com o auxílio de uma célula de azoto é possível 

alcançarem-se temperaturas negativas, uma precisão de ±2ºC e uma largura de 23 cm, no caso dos 

ensaios com temperatura, figura 15. 
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Figura 15-Máquina de ensaios Instron com o sistema de flexão em quatro pontos e câmara de 

controlo de temperatura. 

 

Tenha-se em consideração que o ensaio será feito de modo a que a solicitação do material seja 

tal que a face constituída por pedra seja sempre solicitada à compressão, isto é, o provete será 

orientado de forma a que a cortiça seja sempre a sua base e a pedra o topo. 
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Capítulo IV  

 
4. Ensaios quasi-estáticos 
 

 No presente capítulo apresentam-se os resultados obtidos relativamente à caracterização estática 

do material, importante para a definição de parâmetros e posterior comparação relativa às 

metodologias em fadiga do mesmo. Para o efeito, foram realizados vários ensaios de flexão, tal como 

referido no capítulo 5., com e sem a influência da temperatura. É importante referir ainda que ao 

longo deste trabalho e processo experimental se compararão parâmetros como a força máxima, o 

deslocamento máximo da máquina e a aqui denominada rigidez aparente do material – Ra, que se 

passa a definir como sendo o quociente entre a variação da força e do deslocamento entre dois 

pontos específicos, de forma a se ter o declive mais característico da curva força-deslocamento. 

Note-se que este procedimento resulta do facto de o cálculo de propriedades do material através da 

norma do ensaio experimental acima citado [28] não ser adequado ao tipo de estrutura sanduíche 

apresentada uma vez que esta não é simétrica em termos de materiais relativamente ao seu eixo 

longitudinal e o seu cálculo considerando este facto se tornaria muito mais complexo. Deste modo, 

para efeitos comparativos, considera-se razoável o cálculo da rigidez como rigidez aparente, tal que: 

Ra=∆F/∆d (N/mm). 

 

4.1. Ensaio monotónico  
 

 Tendo-se realizado um primeiro ensaio em flexão em quatro pontos a temperatura ambiente 

(≈25ºC) a três provetes produzidos no mesmo dia e segundo as mesmas condições, os resultados 

obtidos apresentam-se de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16-Ensaios monotónicos a temperatura ambiente. 
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Tabela 5-Resultados para o ensaio monotónico do compósito a temperatura ambiente. 

Provete Força máx. (N) Deslocamento máx. (mm) 
Rigidez aparente 

(N/mm) 

#40 2595 15,27 151,5 

#45 2404 12,80 192,1 

#50 2175 13,00 151,6 

Estatística                 -                   - - 

Média 2391 13,69 165,1 

Variância 44139,75 1,88 546,37 

Desvio padrão 210,09 1,37 23,37 

 

Atente-se na variabilidade de resultados, fruto da sensibilidade ao modo e condições de produção 

do material, e tenha-se ainda em conta que os valores neste ponto registados servirão de meio de 

comparação na análise em fadiga do mesmo, ponto 7 do presente trabalho, de modo a que se possa 

mais tarde concluir acerca da influência deste tipo de solicitação. 

  

4.2. Influência da temperatura 

 

 Com o intuito de se concluir acerca da influência da temperatura, seguiu-se um conjunto de 

ensaios às temperaturas de 45ºC e 75ºC, sendo que a escolha destas temperaturas prende-se com o 

facto de se achar razoável ter o limite superior da temperatura na temperatura de transição vítrea da 

resina, já que é o elemento mais sensível a esta. Por outo lado, considerando ainda as aplicações 

que este tipo de material poderá ter, essencialmente fachadas e pisos, mesmo que expostos ao sol 

estima-se que não atinjam temperaturas superiores a esta, sendo então este o pior caso. Mais ainda, 

os tempos de aquecimento antes de ensaio foram de cerca de 1 hora. 

 Deste modo, são seguidamente apresentados os resultados dos ensaios com temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17-Ensaios monotónicos às várias temperaturas. 
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Tendo em conta a figura 17, conclui-se que entre as temperaturas ambiente e 45ºC, não existe 

uma influência clara no comportamento do composto, sendo as duas curvas muito semelhantes e 

estando a sua variação dentro dos limites de variabilidade apresentados em 6.1. Já relativamente ao 

ensaio efectuado a 75ºC, nota-se uma clara diminuição do declive da curva e, consequentemente, da 

sua rigidez aparente e carga máxima. Acrescenta-se ainda que apesar de aqui apenas se 

apresentarem estes resultados, outros ensaios de provetes produzidos em outras datas foram 

realizados e as mesmas relações foram encontradas. 

 

De forma a que se consiga avaliar de forma mais clara a diferença entre as curvas com 

temperatura é ainda apresentada a tabela 6, na qual se voltam a repetir os resultados do provete 40. 

 

Tabela 6-Resultados ensaios com temperatura. 

Provete # 
Temperatura 

(ºC) 

Força máx. 

(N) 

Deslocamento máx. 

(mm) 

Rigidez aparente 

(N/mm) 

40 Amb. 2595 15,27 151,5 

41 45 2428 14,27 155,4 

53 75 2253 16,20 125,8 

 
 

 É ainda importante referir que a utilização do deslocamento da máquina como referência para 

comparação e análise de resultados se deve ao facto de o aglomerado de cortiça ser um material 

viscoelástico e, por isso, aquando da solicitação, existir uma penetração dos apoios no mesmo, tendo 

como consequência que o deslocamento da máquina não se traduz totalmente no deslocamento 

sofrido pelo material. Isto é, nem todo o avanço da máquina incute flexão no provete uma vez que 

existe uma porção desse deslocamento que apenas resulta no amolgamento da cortiça na zona dos 

apoios e, portanto, nunca se compara ao certo a verdadeira deformação do provete. Uma análise 

mais rigorosa requereria a utilização de dispositivos capazes de fazer essa medição de forma 

automática, no entanto, tal não foi possível no presente trabalho. 
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Capítulo V   

 
5. Condições preliminares de ensaio para caracterização em fadiga 
 
 O presente ponto permite apresentar as várias condições de ensaio em fadiga definidas e 

realizadas ao longo deste trabalho de forma a se concluir acerca da influência deste tipo de 

solicitação no material proposto. Note-se ainda que a escolha dos parâmetros básicos como a 

frequência, cargas máximas do carregamento cíclico e a razão de tensões foi influenciada pela 

revisão bibliográfica efetuada, onde outras análises e ensaios em materiais compósitos sujeitos a 

solicitações de fadiga foram realizados. 

 Deste modo, seguem-se as várias condições de ensaio testadas, as quais mais não são que uma 

tentativa de correção aos pontos negativos da anterior, de forma a se alcançarem os objetivos da 

avaliação do comportamento mecânico do material, tal como especificado no capítulo 1. 

 
5.1. Condição 1 

 

 Denominada como condição 1, C1, esta foi a primeira condição testada e a preferencial dentro do 

histórico de ensaios em fadiga. Para o efeito, pretendia-se a realização de um ensaio em controlo de 

carga de forma a se poderem controlar as cargas máxima e mínima ao longo do ensaio e avaliar a 

evolução do respectivo deslocamento e, consequentemente, da rigidez aparente, no qual o valor da 

carga máxima seria igual ou superior a 50% da carga máxima do ensaio monotónico à respetiva 

temperatura, respeitando uma razão de tensões de R=0,1 e uma frequência de ensaio constante e 

igual a 10Hz, que corresponde à frequência máxima que a máquina permite de forma a respeitar as 

cargas pretendidas. Definiu-se ainda que antes de se iniciar o ensaio em fadiga seria dada uma pré-

carga inicial ao provete até ao valor médio das cargas máxima e mínima do ensaio, uma vez que este 

é o procedimento típico nas máquinas Instron, e que o ensaio teria uma duração inicial limite de 1 

milhão de ciclos. A curva ilustrativa da solicitação pode ser observada na figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18-Esquema da solicitação da condição de ensaios 1. 
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§ Conclusões  

Devido ao facto de a cortiça ser um material viscoelástico, esta detém de uma grande influência 

temporal no que diz respeito à sua capacidade de resposta à solicitação. Esta influência traduz-se no 

desfasamento entre o momento de carga e a respectiva recuperação, fazendo com que mesmo 

quando o carregamento é anulado, o material exiba um atraso temporal em retomar à sua forma 

inicial. Este facto faz com que ao longo dos ciclos exista uma deformação cada vez maior para as 

mesmas cargas, levando a máquina a sofrer um problema de batimento tal que a pode danificar, para 

além de que não se está de facto com este ensaio a conseguir incutir fadiga no material. Mais ainda, 

a alteração da frequência de ensaio para valores que conseguissem anular este efeito levaria a que o 

ensaio tivesse uma duração demasiado elevada. Este problema leva a que o primeiro objectivo da 

avaliação do comportamento do material aquando do ensaio cíclico não seja cumprido e devido à 

fratura precoce que ocorre os restantes também não, tabela 7. 

 

 

Tabela 7-Objetivos de ensaio respeitados pela condição 1. 

Objetivos 
Carga de serviço 
constante (5M) 

Aumento da 
carga de serviço  

Variação da 
temperatura 

Avaliação da 
rigidez aparente 

Respeita Não Não Não Não 

 

 

5.2. Condição 2  
 

 A condição 2, C2, torna-se na segunda metodologia adotada no sentido de se anularem os 

problemas encontrados em C1. Deste modo, define-se a realização do ensaio em controlo de 

deslocamento, ao contrário do que fora feito em C1, de forma a se poder então analisar a evolução 

da força necessária ao deslocamento imposto sem o problema de recuperação e consequente 

batimento da máquina, referidos no ponto anterior.  

 Os parâmetros de ensaio são então: frequência 10Hz, deslocamento ±1mm e carga média (carga 

em torno da qual se vai exigir o deslocamento) igual ou superior a 50% da carga máxima do ensaio 

monotónico à respetiva temperatura e uma duração inicial de 1 milhão de ciclos, sendo a ilustração 

da curva resultante apresentada na figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19-Esquema da solicitação da condição de ensaios 2. 
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§ Conclusões  

Após a conclusão do ensaio a 50% da carga máxima do ensaio monotónico à respetiva 

temperatura, verificou-se que os provetes não alcançaram a fratura, apresentando-se exteriormente 

sem fissuras, apenas com um ligeiro empenamento e amolgamento da cortiça. Mais ainda existe um 

relaxamento inicial da força nos ciclos iniciais (aproximadamente 100000 ciclos) tal que o ensaio é 

sempre feito a uma carga máxima menor que a pretendida, não se voltando a alcançar com C2 o 

primeiro objetivo da avaliação: carga de serviço constante ao longo do tempo. 

 

Relativamente à rigidez aparente após o ensaio, esta manteve-se ligeiramente semelhante, sendo 

que testes monotónicos após os ensaios cíclicos mostraram que não existiu uma alteração da carga 

máxima mas sim um evidente acamamento da cortiça, como se pode analisar nas figuras 20 e 21, 

para as temperaturas ambiente e 75ºC, respetivamente. 

 

 

 

Figura 20-Ensaios monotónicos a temperatura ambiente antes e após fadiga (1M ciclos). 
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Figura 21-Ensaios monotónicos temperatura de 75ºC antes e após fadiga (1M ciclos). 

 

No entanto, para o cumprimento da primeira condição, outros ensaios com um maior número de 

ciclos foram realizados e, para a temperatura de 75ºC, os resultados foram um pouco diferentes dos 

obtidos anteriormente e para os restantes valores de temperatura. Na verdade, nesta situação, o 

ensaio monotónico após-fadiga a 75ºC, quando comparado ao mesmo ensaio sem a prévia 

solicitação cíclica, alcança uma força máxima superior e a sua curva tem um comportamento muito 

próximo do ensaio de flexão a quatro pontos sem fadiga e à temperatura ambiente.  

De modo a se poder prosseguir com o desenvolvimento das condições de ensaio torna-se então 

necessário perceber um pouco mais acerca deste efeito e quais os agentes que nele estão 

envolvidos. Assim, numa primeira instância, despiste-se a constituição do material de forma a se 

poder analisar qual ou quais camadas poderão estar a ser afectadas pela temperatura. Começando 

pela camada de pedra, sabe-se que a mesma é bastante estável com a temperatura e só para 

temperaturas acima dos 500ºC é que poderia existir alguma alteração de propriedades; relativamente 

à cortiça o mesmo se pode concluir, apesar da ordem de grandeza para as temperaturas limite estar 

apenas nos 200ºC, ainda assim uma temperatura muito superior às utilizadas no presente trabalho; 

finalmente, tem-se a camada de resina e fibra, de todas a mais sensível à temperatura e que pode, 

de facto, ter alguma alteração das suas propriedades, principalmente a 75ºC. Um outro ponto que é 

importante referir é que a principal diferença deste ensaio está precisamente na sua duração o que, 

consequentemente, implica uma maior exposição do provete à temperatura que, de certo modo, está 

a sofrer uma reação de pós-cura, alterando as suas propriedades.  

Para se concluir melhor acerca da existência ou não deste efeito, foram ainda realizados uma 

série de ensaios monotónicos a vários provetes a 75ºC, mas com tempos de exposição à temperatura 

diferentes, os resultados dos mesmos podem ser analisados na figura 22. 
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Figura 22-Influência do tempo de exposição à temperatura de 75ºC no ensaio monotónico. 

 

Atentando no gráfico apresentado, pode-se desde logo concluir que existe uma clara influência do 

tempo de exposição à temperatura de 75ºC nas propriedades do material, sendo que quanto maior 

este for, mais próximas da curva à temperatura ambiente as respetivas curvas a 75ºC se tornam.  

Outra análise foi ainda feita, onde se submeteram todos os provetes a uma exposição a 75ºC 

durante 24h, precedidas de uma estabilização a temperatura ambiente, seguida de uma série de 

ensaios monotónicos com temperatura como os anteriormente apresentados, verificando-se que os 

resultados foram semelhantes. 

Apesar de este efeito merecer um estudo mais aprofundado acerca dos mecanismos que lhe 

podem estar inerentes acredita-se que o facto de se ter um material como a cortiça, o qual é um 

material isolante e com muitas cavidades, no qual é impregnada determinada quantidade de resina 

pode ser uma das razões para que isto aconteça pois, na verdade, não se sabe ao certo que 

percentagem de resina é que escoa para os espaços vazios da cortiça e qual o comportamento em 

cura da anterior nestas condições. No entanto, é importante ter em conta que para ensaios com 

temperatura e tempos de exposição acima das 24h, este é um fator que vai alterar as propriedades 

do material e o seu comportamento em fadiga. 

 Em suma, os resultados obtidos através de C2 resumem-se pela tabela 8. 

 

 

Tabela 8-Objetivos de ensaio respeitados pela condição 2. 

Objetivos 
Carga de serviço 

constante (5M) 

Aumento da 

carga de serviço  

Variação da 

temperatura 

Avaliação da 

rigidez aparente 

Respeita Não Não Sim Sim 
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5.3. Condição 3  
 

 A condição 3, C3, surge no sentido de se simular o aumento da carga de serviço ao longo do 

tempo. Para o efeito o carregamento é aplicado por steps, ou blocos, de forma a que após um 

determinado número de ciclos num bloco cuja carga média toma um valor em função da carga 

máxima do ensaio monotónico, este é atualizado para um valor superior e o ensaio é reiniciado. Esta 

lógica é seguida até que o valor da carga média alcance um valor limite máximo, previamente 

definido e que se relaciona, obviamente, com o valor máximo obtido no ensaio monotónico. 

 Deste modo, adotaram-se os seguintes parâmetros de ensaio: frequência 10Hz, carga máxima 

inicial igual a 50% da carga máxima do ensaio monotónico à temperatura ambiente, duração de cada 

bloco de 100000 ciclos e incrementos de 10% da carga máxima do ensaio monotónico à temperatura 

ambiente entre cada bloco até que se atinja 100% da mesma. Cada bloco será feito em controlo de 

deslocamento, tal como em C2, com desvios de 1mm em relação à carga média. 

O esquema da curva da solicitação pode ser analisado na figura 23. Para além disso, note-se que 

a condição C3 deixa de ter em conta as cargas máximas a diferentes temperaturas na definição da 

carga média e passa a ter apenas em conta a carga máxima à temperatura ambiente (a menor 

registada), sendo as percentagens em cada step definas em função desta para todos os testes, de 

modo a que se uniformizem os parâmetros de ensaio relativamente à temperatura ambiente e assim 

se tenham resultados que nos permitam ver a influência direta que o aumento da temperatura de 

ensaio tem na vida em fadiga do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23-Esquema da solicitação da condição de ensaios 3. 
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§ Conclusões 

Apesar de esta condição mostrar uma forma razoavelmente eficaz de verificar os objetivos de 

análise pretendidos, o facto de cada provete relaxar de forma diferente e de não se ter um controlo 

direto da carga máxima, mas sim da carga média faz com que cada step não seja realizado à mesma 

percentagem da carga máxima, nem a uma carga constante tal como também acontece em C2, 

tornando a comparação entre ensaios mais complexa no sentido em que não se está a analisar o 

material segundo a mesma solicitação, a temperaturas diferentes.  

A tabela 9 resume então os objectivos alcançados com C3. 

 

Tabela 9-Objetivos de ensaio respeitados pela condição 3. 

Objetivos 
Carga de serviço 

constante (5M) 

Aumento da 

carga de serviço  

Variação da 

temperatura 

Avaliação da 

rigidez aparente 

Respeita Não Sim Sim Sim 

 

 
5.4. Condição 4 
 

 Considerando as conclusões de C3, a condição 4, C4, objetiva permitir que se alcance ao longo 

de cada step um valor de carga de ensaio constante, controlável e igual entre ensaios, de forma a 

tornar possível a sua comparação segundo a mesma referência. Assim sendo, alcança-se uma 

metodologia denominada como trimodal, que permite o controlo da carga máxima de forma 

automática no step, assim como o controlo do deslocamento ao longo do tempo. O esquema deste 

método pode ser observado na figura 24. Note-se que, tal como em C3, se levará o provete até 100% 

da menor carga máxima registada nos ensaios monotónicos a temperatura ambiente no sentido de se 

comparar o comportamento do material em cada patamar de carregamento com as respetivas curvas 

de flexão a quatro pontos sem fadiga. Esta metodologia permitirá assim, entre outros aspetos, 

analisar o decréscimo da força mínima e, consequentemente, a evolução da rigidez aparente. Mais 

ainda, optou-se por se verificar também se o carregamento inicial tem ou não influência na vida em 

fadiga do material, pelo que se realizam três esquemas de ensaio diferentes a começar em três 

percentagens de carregamento diferentes, 50%, 60% e 70% da menor carga máxima do ensaio 

monotónico a temperatura ambiente que daqui por diante se denominarão por E1, E2 e E3, 

respectivamente. 
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Figura 24-Esquema da solicitação da condição de ensaio 4. 

 

§ Conclusões 

Conclui-se que com C4 é possível o controlo da carga por step assim como o controlo de 

deslocamento no mesmo ensaio. Todos os provetes ensaiados atingiram a fratura e é possível 

acompanhar a evolução da rigidez de forma controlada ao longo do tempo, ao contrário do que 

acontecia nas condições anteriores, onde não era possível fixar a carga máxima aplicada. A condição 

4 respeita todos os objetivos de análise pretendidos para a avaliação do material, tabela 10, e será, 

portanto, a metodologia de ensaios final do presente trabalho. 

 

 

Tabela 10-Objetivos de ensaio respeitados pela condição 4. 

Objetivos 
Carga de serviço 

constante (5M) 

Aumento da 

carga de serviço  

Variação da 

temperatura 

Avaliação da 

rigidez aparente 

Respeita Sim Sim Sim Sim 
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Capítulo VI  

 
6. Metodologia de ensaio C4 – Discussão de resultados 
 

 No presente capítulo apresentar-se-ão de forma mais pormenorizada os resultados obtidos 

através da metodologia final utilizada, nomeadamente no que diz respeito à evolução da força mínima 

e rigidez aparente do provete, influência da temperatura, influência da carga inicial, capacidade de 

recuperação do mesmo ao longo do tempo e da própria falha. Para o efeito, tenha-se em 

consideração a tabela 11 que resume os parâmetros de ensaio desta metodologia. 

 

Tabela 11-Parâmetros de ensaio metodologia C4. 

  E1 E2 E3 

Frequência (Hz)  10 

Amplitude (mm)  1 

Step (ciclos)  100000 

Carga inicial (N)  1087,5 1305 1522,5 

Aumento de carga entre steps (N)  217,5  

 

 

6.1. Evolução da força mínima e rigidez aparente 
 

 Atente-se nos gráficos ilustrados nas figuras 25 e 26, os quais correspondem à evolução da 

rigidez aparente para o ensaio E1 a todas as temperaturas e à evolução da rigidez aparente para o 

ensaio a 45ºC às três diferentes cargas iniciais, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 25- Evolução da rigidez aparente segundo E1 para as diferentes temperaturas. 
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Figura 26-Evolução da rigidez para a temperatura de 45ºC, segundo E1, E2 e E3. 

 

Da análise das figuras 25 e 26 (os gráficos das condições de ensaio em falta poderão ser 

consultados no anexo A1) podem-se alcançar as seguintes conclusões: 

 

Ø Com o aumento da temperatura existe uma ligeira mas ainda assim evidente diminuição da rigidez 

aparente inicial. Rigidez esta que na verdade não se pode comparar com a calculada nos ensaios 

quasi-estáticos de flexão a quatro pontos em termos de valor, pois apesar de ter a mesma unidade 

resulta de cálculos e medições de um processo diferente; 

 

Ø A rigidez aparente tende a aumentar de forma gradual ao longo dos ciclos, pois devido ao facto de 

a cortiça ser constantemente solicitada esta vai-se tornando cada vez mais compacta, traduzindo-se 

deste modo num aumento da rigidez aparente do material; 

 

Ø O aumento de rigidez aparente ao longo do tempo e entre cada step não parece sofrer influência 

com a carga inicial nem com a temperatura de ensaio. 

 

Os resultados da análise mostram que, tal como esperado pelo ensaio monotónico, existe uma 

redução da rigidez aparente com a temperatura. No entanto, ao contrário do que se observou 

anteriormente, a redução é evidente para as três diferentes temperaturas, quando antes apenas 

existia uma redução significativa para o ensaio a 75ºC, a Tg da camada adesiva, tal como visto no 

ponto 4.2. Significando isto que a influência da temperatura na rigidez aparente do material parece 

ser mais notória em fadiga que nos ensaios quasi-estáticos, mesmo para temperaturas elevadas que 

não sejam próximas da Tg. 
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6.2. Deformação e capacidade de recuperação 
 

 Sendo um material viscoelástico, a cortiça tem uma grande capacidade de recuperação, como já 

foi anteriormente referido. A sua recuperação depende não só do tipo de solicitação, mas também da 

frequência com que esta é aplicada sendo que, caso não exista tempo suficiente entre ciclos 

consecutivos para que o material recupere na sua totalidade, este acumula uma deformação 

permanente ao longo do ensaio, que tende a crescer com o tempo. Note-se ainda que esta 

deformação permanente durante o ensaio não é a mesma que existe após a descarga do mesmo. 

 As figuras 27 e 28 pretendem analisar este efeito e perceber de que forma este pode ser 

influenciado no ensaio em fadiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27-Deslocamento mínimo e máximo ao longo de E1 para as diferentes temperaturas em 

análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28-Deslocamento mínimo e máximo para E1, E2 e E3 a 45ºC. 
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 Da análise dos gráficos acima apresentados, pode-se concluir que, no geral: 

 

Ø Com o aumento da temperatura, existe uma maior deformação permanente associada ao facto da 

deformação total no primeiro patamar ser maior; 

 

Ø A capacidade de recuperação tende a diminuir, ao longo do tempo, com o aumento da carga 

aplicada, mantendo-se o mesmo tipo de comportamento quando o material é sujeito a carga 

constante, isto é, dentro de cada patamar; 

 

Ø Os “saltos” entre patamares parecem ter valores muito semelhantes independentemente da carga 

inicial do ensaio, assim como tendem a diminuir para os patamares de carga superior. 

Relativamente à temperatura, têm-se alterações entre patamares maiores a 75ºC do que a 45ºC 

ou à temperatura ambiente, sendo estes dois últimos casos também muito semelhantes entre si 

neste aspeto. 

 

Tendo em conta o ponto 6.1, a diminuição da capacidade de recuperação com a temperatura é 

coerente com o facto de a rigidez aparente em fadiga também diminuir com o aumento da anterior. 

Este efeito faz com que para temperaturas mais elevadas o material sofra também uma maior 

deformação, resultando numa menor percentagem de recuperação total a cada ciclo, dado que se 

tem uma maior deformação num igual espaço de tempo. Pelo mesmo motivo tem-se também uma 

diminuição da capacidade de recuperação com o aumento da carga. Já em relação ao aumento da 

deformação permanente ao longo de cada step, esta resulta devido ao facto de a cada ciclo o provete 

não recuperar totalmente, existindo sempre uma flexão remanescente que, após nova solicitação 

tende a crescer, pois apesar do mesmo carregamento aplicado a deformação remanescente soma à 

resultante da aplicação da carga, resultando num deslocamento total maior. Relativamente aos saltos 

entre patamares, a sua tendência a diminuir ao longo do ensaio é influenciada pelo aumento da 

rigidez aparente já referida. Já em relação à influência da temperatura, parece existir uma 

semelhança de resultados com o ponto 4.2 na medida em que para a temperatura de 75ºC se têm 

deslocamentos maiores na mudança de patamar, enquanto que para as restantes temperaturas o 

comportamento do material é idêntico.  

  

Considere-se ainda a análise pormenorizada do patamar de 70% para os dois casos específicos 

ilustrados nas figuras 29 e 30 (os restantes resultados podem ser consultados no anexo A3). 
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Figura 29-Evolução do patamar de 70%, segundo E1, para as diferentes temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30-Evolução do patamar de 70% a 45ºC para os esquemas E1, E2 e E3. 

 

Ø Em relação à influência da temperatura, para o mesmo patamar o ensaio a 75ºC parece ser o que 

possui uma taxa de deslocamento maior, sendo que os ensaios à temperatura ambiente e a 45ºC são 

idênticos; 

 

Ø Para o mesmo patamar, note-se que existe uma tendência a uma maior taxa de deslocamento se 

esse patamar for o primeiro patamar do ciclo de fadiga, caso contrário, a taxa de deslocamento não 

parece sofrer influência da carga inicial. 
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As conclusões retiradas da análise pormenorizada dos patamares a 70% são coerentes com o 

que fora observado até este ponto. A taxa de deslocamento dentro de cada patamar é equivalente à 

capacidade de recuperação do material no mesmo e é maior a 75ºC e semelhante para as 

temperaturas ambiente e 45ºC, apesar de o deslocamento total ser diferente para as três 

temperaturas. Relativamente à identificação de uma maior taxa de deformação no primeiro patamar 

do ciclo em fadiga, quando comparada à deformação do mesmo patamar como o segundo ou terceiro 

step do ensaio, esta pode ocorrer devido ao facto de, como já referido, existir um efeito de 

compactação da cortiça, tendo-se deformações maiores quanto menos compactada esta estiver e, 

consequentemente, tem-se também uma recuperação inferior. Enquanto que quando o patamar a 

determinada carga não é o primeiro a cortiça já pode estar compactada de tal forma que a evolução 

da curva analisada é idêntica pois este efeito deixa de ser relevante. 

 

6.3. Falha do provete 
 

 Relativamente à falha do provete, a tabela 12 resume o patamar de falha de todos os ensaios. 

 

Tabela 12-Patamares de falha dos vários ensaios realizados segundo a metodologia final. 

Esquema T=Amb. T=45ºC T=75ºC 

E1 Fim 90% 90% 70% 

E2 Início 90% 80% Fim 70% 

E3 Fim 90% 80% Início 70% 

 

 

 Analisando os resultados acima apresentados, não é clara uma relação entre a carga inicial e a 

vida em fadiga do material. Na verdade, apenas no caso dos ensaios a 45ºC seria possível de se 

afirmar que poderia existir uma relação em que quanto maior o carregamento inicial, menor a vida do 

provete. No entanto, analisando os ensaios às restantes temperaturas essa possibilidade é 

descartada, parecendo que a vida em fadiga não é, de facto, dependente do carregamento inicial e 

que as diferenças dos ciclos totais admitidos são fruto apenas da variabilidade intrínseca dos 

provetes, tal como já fora visto em 4.1. 

 

Em relação ao ponto em que ocorre a falha, observe-se a figura 31, que ilustra os resultados para 

a temperatura ambiente e é representativa do que acontece para as restantes temperaturas (os 

gráficos em falta poderão ser consultados no anexo A4): 
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Figura 31-Comparação dos pontos de falha entre ensaios monotónicos e ensaios cíclicos para a 

temperatura ambiente. 

 

Ø A força máxima admitida, assim como o deslocamento máximo são inferiores aos observados nos 

ensaios de flexão a quatro pontos a qualquer uma das temperaturas; 

 

Ø Os deslocamentos finais tendem a ser maiores com a diminuição da carga inicial. 

 

Note-se que estes resultados estão coerentes com o que se pode observar no ponto 6.1. O efeito 

de compactação da cortiça devido à solicitação cíclica faz com que os apoios da amarra da máquina 

de ensaio penetrem menos na cortiça e o seu avanço corresponda a uma maior flexão do provete, 

que se traduz numa fratura com um deslocamento correspondente da máquina menor do que 

acontecia no ensaio monotónico, no qual o avanço inicial do pistão da máquina apenas penetra a 

cortiça, não contribuindo da mesma forma para o aumento da flecha do material testado. Por outro 

lado, a carga inicial influencia o grau de compactação da cortiça, sendo que quanto maior o seu valor, 

mais compactada esta será nos ciclos iniciais, correspondendo uma maior compactação a um menor 

deslocamento final da máquina. 

 

Relativamente aos modos de falha, atente-se nas figuras 32 e 33, que ilustram as diferenças entre 

os provetes após o ensaio monotónico e o ensaio cíclico, ambos efetuados à temperatura ambiente 

mas que são representativos da amostragem geral de resultados.  
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Figura 32-Falha da face após ensaio monotónico a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33-Falha da face e fractura do núcleo após ensaio cíclico a temperatura ambiente. 

 

No caso da falha do provete no ensaio monotónico, a elevada tensão no ponto de aplicação da 

carga na pedra, que é um material frágil, leva à formação de um esmagamento inicial e, 

consequentemente, uma fissuração nessa área. As fendas resultantes tendem a propagar-se até 

atingir a interface adesiva, que bloqueia o seu crescimento no sentido transversal ao material, e na 

direção da extremidade do provete, figura 32.  

A falha aquando da solicitação cíclica aparenta ser mais complexa devido à existência de uma 

maior quantidade de dano visível na estrutura, onde é possível observar-se não só a falha da face 

mas também a fractura do núcleo, figura 33. Na verdade, apesar de não se ter forma de provar a 

ordem pela qual os mecanismos de dano se iniciaram, é lógico afirmar-se que as primeiras fendas se 

formam, tal como no ensaio monotónico, na zona de aplicação da carga na pedra, propagando-se do 

mesmo modo. As restantes fendas noutros pontos da pedra são resultado da compressão a que essa 

face está sujeita e da flexão inversa sofrida na extremidade do provete, que também são passíveis de 

ocorrer no ensaio monotónico. A grande diferença está na propagação do dano ao núcleo do 

material. Após a fissuração inicial atingir a interface adesiva passam a existir duas faces da pedra 

entre a fenda formada, sendo que uma delas forma um gume junto à camada de resina. O ensaio 

cíclico leva a que cada vez que o material é solicitado a face da pedra seja submetida à compressão, 

fazendo com que as faces anteriormente referidas se tenham que sobrepor uma à outra e o gume da 
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face inferior tenda a penetrar a face adesiva e o núcleo de cortiça, tendo um efeito de corte que 

acaba por criar uma fissura transgranular no aglomerado que se propaga, tal como as fissuras na 

pedra, no sentido da face inferior e da extremidade do provete. Note-se ainda que a penetração da 

pedra não provoca a falha da primeira camada de resina, apenas do núcleo, e que esta se torna o 

elemento responsável pela manutenção da união dos vários elementos do material após o ensaio. 

Relativamente à influência da temperatura na vida em fadiga do material, devido aos vários 

resultados analisados no presente ponto, conclui-se que esta tem globalmente um efeito negativo e, 

portanto, que quanto mais elevada for a temperatura, menor o número de ciclos que o material irá 

suportar sem fraturar. 
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Capítulo VII  

 
7. Conclusões  
 
 No presente capítulo apresentam-se as principais conclusões retiradas relativamente à definição 

de uma metodologia de ensaios em fadiga de estruturas sanduíche constituídas por materiais 

dissimilares, neste caso cortiça e pedra, assim como se apresentam também conclusões relativas à 

análise do material segundo a metodologia criada. São também ainda apresentadas as maiores 

dificuldades sentidas ao longo deste projeto, bem como uma proposta de desenvolvimentos futuros. 

 

7.1. Análise da fadiga em materiais compósitos 
 

 Foram consideradas várias condições de ensaio diferentes para a definição de uma metodologia 

capaz de ensaiar o material compósito laminado constituído por pedra e um núcleo de cortiça com 

faces adesivas de fibra de vidro e resina. A condição 4 na qual se faz um controlo simultâneo da 

carga máxima aplicada e do deslocamento imposto, foi a única que alcançou os objetivos de análise 

inicialmente definidos, tornando então possível a análise do material segundo uma solicitação cíclica 

com um valor máximo constante e deslocamento predefinido, permitindo ainda o incremento da carga 

máxima ao longo do tempo, assim como a monitorização da evolução controlada da rigidez aparente 

ao longo do tempo e a verificação da influência do fator temperatura de ensaio. Note-se ainda que no 

que diz respeito aos fatores que mais influenciaram os parâmetros de ensaio se têm em conta o facto 

de a cortiça ser um material viscoelástico e, portanto, a sua capacidade de recuperação ter uma 

grande influência temporal e resultar em deformações extremas que incutiram um batimento 

indesejável da máquina de ensaio para determinadas condições e a existência de um relaxamento 

inicial, também consequência da viscoelasticidade, que impede a manutenção de uma carga 

constante de ensaio quando em controlo de deslocamento. Para além disso, a metodologia final 

proposta permite ainda a verificação da influência da carga inicial, através da elaboração de três 

ensaios com início a cargas diferentes. 

 

 Relativamente aos resultados da análise do material, obtidos através da metodologia proposta, 

concluem-se os seguintes pontos: 

 

- A rigidez aparente do material tende a aumentar ao longo do tempo devido ao facto de a cortiça 

sofrer um efeito de compactação, sendo este aumento independente da carga inicial e o aumento 

da temperatura diminui o valor da rigidez aparente em fadiga; 

 

- A capacidade de recuperação tende a diminuir ao longo do tempo com o aumento da carga 

aplicada e dentro de cada patamar devido ao facto de o material sofrer uma deformação cada vez 

maior e ter um mesmo tempo de recuperação entre ciclos. A variação existente entre cada 
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patamar não parece sofrer influência da carga inicial. Relativamente à influência da temperatura, 

observou-se que o seu aumento levou a uma deformação maior para o mesmo valor de carga, 

que se justifica devido ao facto de existir uma diminuição da rigidez aparente com a temperatura. 

Por outro lado as variações entre patamares mostraram-se superiores aquando da temperatura de 

75ºC e semelhantes entre as restantes; 

 

- Para o mesmo patamar de carga, observou-se existir uma taxa de deformação permanente 

superior para a temperatura de 75ºC, sendo a mesma semelhante entre as duas restantes 

temperaturas. O deslocamento para o mesmo patamar também se mostrou mais elevado quando 

esse era o primeiro patamar de ensaio, não se observando uma dependência do valor da carga 

inicial de ensaio para outras situações que não a anterior; 

 

- Relativamente à falha do provete, não foi observada influência da carga inicial de ensaio, ao 

contrário da influência da temperatura que mostrou que quanto mais elevada esta for, menor a 

vida em fadiga do material; 

 

- A análise dos resultados mostrou também que para a mesma temperatura o material falhou para o 

mesmo valor aproximado de deslocamento do travessão da máquina, sendo que para o global de 

ensaios este valor esteve sempre entre os 8 e os 10 mm de deslocamento; 

 

- Comparando o comportamento em fadiga com o observado nos ensaios monotónicos, conclui-se 

ainda que a força máxima admitida, assim como o deslocamento máximo são menores aquando 

do ensaio cíclico e que isto acontece devido ao facto de em fadiga existir uma compactação da 

cortiça como não acontece nos ensaios quasi-estáticos e de nestes últimos existir uma 

componente do deslocamento total que mais não é que a penetração dos apoios na cortiça que 

deixa de ocorrer em fadiga. Derivado do mesmo efeito, os deslocamentos finais tendem a ser 

menores com o aumento da carga inicial de ensaio; 

 

- O modo de falha foi semelhante entre todos os ensaios efectuados e distingue-se da falha do 

ensaio monotónico devido ao facto do carregamento cíclico incutir uma propagação do dano ao 

núcleo de cortiça, criando uma fissura transgranular que se propaga no sentido da camada inferior 

de resina e para a extremidade do provete. 
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7.2. Dificuldades ao longo do trabalho 
 

 Ao longo da presente tese de mestrado encontraram-se vários obstáculos que dificultaram o 

avanço e qualidade do trabalho. Obstáculos estes que se mostraram não só intrínsecos ao tema, mas 

também devidos a fatores externos e, desse modo, incontroláveis. Os mesmos são de seguida 

inumerados: 

 

- Variabilidade dos provetes de ensaio: um dos primeiros obstáculos esteve ligado à produção e 

variabilidade das propriedades do material devido à sua sensibilidade relativa ao método de produção 

do mesmo, manual e sujeito a variações de alinhamento das fibras. Fazendo com que os primeiros 

provetes produzidos resultassem em análises discordantes quando comparadas a outros ensaios do 

mesmo material e com uma variabilidade muito elevada que não permitiu uma referência segura de 

propriedades para a passagem aos ensaios em fadiga. Este problema levou a que se tivessem de 

produzir novos provetes de uma forma mais controlada e que a falha dos anteriores tivesse de ser 

analisada de forma a se justificar a falha precoce dos mesmos, resultando numa penalidade em 

termos de tempo e materiais; 

 

- Tempo de ensaio: devido ao facto de uma análise em fadiga típica que leve o material à fratura ter 

uma duração de milhões de ciclos, isto implica que cada análise terá muito tempo de ensaio o que, 

mesmo para frequências maiores, se traduz num grande número de dias de teste. Este facto fez com 

que os parâmetros de ensaio tivessem de ser escolhidos tendo em conta não só as condições de 

serviço do material mas também o tempo útil disponível para a realização da presente tese de 

mestrado, numa tentativa de se fazerem as melhores opções de ensaio e metodologia, optimizando o 

tempo disponível; 

 

- Pós-cura da resina: o efeito de pós-cura da resina com uma exposição prolongada a 75ºC 

aquando do ensaio em fadiga levou a que fosse necessária uma análise relativa à influência da 

temperatura e tempo de exposição de forma a se perceber a influência destes nas propriedades do 

material e as implicações que poderia ter nos ensaios futuros, assim como perceber que mecanismos 

poderiam estar associados a este efeito, que não se esperava acontecer; 

 

- Aquecimento da máquina de ensaios: devido ao facto de o corrente trabalho ter sido realizado ao 

longo dos meses mais quentes do ano e do sistema de refrigeração da máquina não estar 100% 

funcional não foi possível durante algumas semanas realizar ensaios durante o dia, sendo que 

mesmo durante a noite os mesmos estiveram comprometidos e a máquina parou muitas vezes a 

meio de ensaios comprometendo os mesmos e, acima de tudo, penalizando bastante o presente 

trabalho em termos de tempo útil disponível para a realização de ensaios que por si só já eram 

bastante demorados. 
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7.3. Proposta de trabalhos futuros 
 
 O principal objetivo da presente tese de mestrado consistia na elaboração de uma metodologia de 

ensaios que permitisse a análise do comportamento de um material compósito tipo sanduíche 

constituído por dois materiais dissimilares, pedra e cortiça. Neste sentido, seria interessante testar a 

mesma metodologia para outros tipos de compostos sanduíche constituídos por outros materiais 

dissimilares e núcleos de cortiça de modo a validar a utilização da metodologia proposta para várias 

estruturas, nomeadamente outras que tenham um maior potencial no sector aeroespacial. 

 

 Relativamente ao método, seria ainda interessante fazer uma análise com um maior número de 

ciclos a várias percentagens de carregamento até à fratura de forma a se verificar o comportamento 

observado nos ensaios já realizados, assim como fazer uma medição da deformação do provete, em 

vez da análise da referência que foi tida ao longo do presente trabalho, o deslocamento do pistão da 

máquina de ensaio, uma vez que esta traduz de forma muito mais precisa a verdadeira deformação 

sofrida pelo material e se poderia verificar a verdadeira influência da maior ou menor penetração dos 

apoios na cortiça ao longo do tempo e para as várias fases de ensaio.  
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Anexos 

 

A1. Evolução da rigidez 
Gráficos relativos à evolução da rigidez resultantes da análise em fadiga do material segundo a 

metodologia final de ensaio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução rigidez: T=amb. 

Evolução rigidez: T=75ºC 
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Evolução rigidez: E2 

Evolução rigidez: E3 
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A2. Evolução da deformação 

Gráficos relativos à evolução da deformação permanente ao longo do ensaio resultantes da 

análise em fadiga do material segundo a metodologia final de ensaio. 
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A3. Evolução no patamar de 70%  

Gráficos relativos à evolução das curvas no patamar de 70% da força máxima registada no ensaio 

monotónico resultantes da análise em fadiga do material segundo a metodologia final de ensaio. 
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A4. Pontos de falha 

Gráficos relativos à posição do ponto em que ocorre a falha resultantes da análise em fadiga do 

material segundo a metodologia final de ensaio. 

 

 

 


