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Resumo 

 

A presente Dissertação de mestrado foi conduzida em pareceria com a empresa FrontWave e inserida 

no âmbito de um projeto que tem como objetivo o desenvolvimento, produção e caracterização 

experimental de uma nova estrutura em material compósito tipo sanduiche com recorrência a materiais 

naturais, nomeadamente a pedra e a cortiça. Considerando que, previamente à data desta Dissertação, 

apenas tinha sido testado reforço e adesivo de origem sintética, neste estudo foram incorporadas fibras 

naturais e resinas de base biológica as quais possibilitaram pela primeira vez estudar a viabilidade técnica, 

ambiental e financeira desta nova solução. 

A caracterização experimental incidiu sobre uma análise do comportamento mecânico ocorrido a partir 

de ensaios de flexão onde se determinaram parâmetros como a tensão máxima e rigidez aparente tendo 

sido examinada também a deflexão máxima. Tratando-se de estruturas sanduiches assimétricas não foi 

possível aplicar integralmente as normas existentes para materiais compósitos. Os ensaios seguiram uma 

metodologia de ensaio desenvolvida durante a Dissertação e utilizaram quer sistemas convencionais de 

ensaios mecânicos quer um novo sistema de medição de deslocamentos e deformações, baseado no 

método da correlação digital de imagem. Foi realizada uma comparação entre vários resultados resultantes 

de ambas as metodologias tendo sido calculada uma tendência para o desvio registado entre a rigidez 

resultante usando cada um destes sistemas.  

O impacte ambiental foi estimado recorrendo à técnica de Avaliação do Ciclo de Vida e os custos de 

cada tipologia estudada, em termos de materiais, são apresentados para uma breve comparação. As três 

vertentes culminam numa análise multicritério que, após a atribuição de pesos de importância, distribuídos 

de 4 maneiras (casos) diferentes, se traduz num indicador global de tomada de decisão. 

Os resultados indicam uma redução significativa no impacte ambiental, com a introdução da resina de 

base biológica em detrimento da epóxi mantendo no geral a performance mecânica, mostrando inclusive 

nalguns casos um incremento da mesma. As fibras naturais, relativamente às de vidro, mostraram-se 

tecnicamente inferiores, mas com resultados aceitáveis e um impacte ambiental semelhante segundo as 

bases de dados utilizadas, porém o seu custo é superior dada a pouca oferta no mercado atual. 

A análise multicritério indica que para 3 dos 4 casos propostos a solução mais indicada é a aplicação 

produzida com fibra de vidro e resina de base biológica. 

Palavras-chave: Material Compósito, Estrutura Sanduiche, Fibras Naturais, Resinas de Base-biológica, 

Avaliação do Ciclo de Vida.  
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Abstract 
 

The present master's thesis was conducted in partnership with the company FrontWave and included 

in the scope of a project that aims the development, production and experimental characterization of a new 

sandwich-structured composite material based in natural materials including stone and cork. Whereas, prior 

to the date of this dissertation, had just been tested synthetic reinforcements and adhesives, in this study 

are incorporated natural fibers and bio-based resins which made it possible, for the first time, to study the 

technical, environmental and financial viability of this new solution. 

The experimental characterization focused on a mechanical behavior analysis occurred from bending 

tests through which were determined parameters such as maximum stress and apparent stiffness as well as 

the maximum deflection. In the case of asymmetrical sandwiches structures it was not possible to fully apply 

the existing standards for composite materials. The tests followed a testing methodology developed during 

the dissertation and used either conventional mechanical testing systems or a new measuring displacements 

and strains system based on the method of digital image correlation. A comparison of various outcomes 

resulting from both methods was carried out and calculated a tendency for the deviation occurred between 

the resulting stiffness using each of these systems. 

The environmental impact was measured using the Life Cycle Assessment (LCA) technique and the 

costs implied in each studied typology, in material terms, all being presented for a short comparison. The 

three parameters culminate in a multicriteria analysis, which, after the allocation of importance and relative 

weights, distributed in four different ways (cases), leads to a global decision making indicator.  

The results show a remarkable and significant reduction of the environmental impact with the 

introduction of bio-based resin over the epoxy resin, maintaining in general the mechanical performance, 

showing inclusive in some cases an increment of the latter. The natural fibers, compared to glass fibers, 

were technically inferior, but still with acceptable results, and with a similar environmental impact 

(according to the database used). However, its cost is higher due to the present low market offer.     

The multicriteria analysis shows that for 3 of the 4 proposed cases the best suitable solution is the 

application produced with fiber glass and bio-based resin.  

 

Keywords: Composite Material; Sandwich Structure; Natural Fibers; Bio-based Resins; Life Cycle 

Analysis.  
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Acrónimos e Notação 

 
ACV   Avaliação do Ciclo de Vida 

CA     Celulose Acetilada 

CAB   Celulose Acetilada Butanoica 

CML   Centrum voor Milieukunde 

CNSL  Cashew Nut Shell Liquid 

IPCC   Intergovernmental Panel on Climate Change 

LCA   Life Cycle Assessment 

PAG   Potencial de Aquecimento Global 

PCL   Policaprolactona 

PET   Poliestireno Tereflatado 

PLA   Ácido Poliláctico 

PP    Polipropileno 

PS    Poliestireno 

S      Desvio Padrão 

VIC   Video Image Correlation 

 

σmáx  Tensão máxima 

F        Força aplicada 

L        Distância entre apoios 

Li        Distância entre pontos de carga 

b        Largura do provete 

d        Espessura do provete 

δmáx    Deflexão máxima 

Δl       Deslocamento 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

7 

Capítulo 1 – Enquadramento 

 

 

1.1 Motivação  
 

Desde os primórdios da humanidade que o Homem, numa busca incessante de meios e estratégias inerentes 

às necessidades de sobrevivência, lida com a temática que é alvo contínuo de desenvolvimento por parte dos 

cientistas e engenheiros: os materiais.  

Os materiais compósitos, julgados por muitos como materiais modernos, já remontam a estes tempos 

primórdios, incluindo-se na história como misturas de palha e lama ou madeira e argila na antiga “industria” civil ou 

mesmo na manufatura de armas como arcos constituídos de madeira, pele e tendões de animais. A palavra 

“moderno” pode ser de facto proferida ao tratar estes materiais quando discutimos os seus métodos de produção 

mais recentes, comummente associados às industrias aeroespacial e automóvel, resultando em materiais 

compósitos inovadores, aliciantes e acima de tudo desafiantes para com a antiga e ainda dominante indústria do 

metal. Porém os métodos de produção dos seus componentes têm um impacte ambiental que tem sido cada vez 

mais alvo de criticas bem como o processo pós-vida dos componentes em questão, i.e. fibras, resinas e restantes 

materiais inerentes ao compósito. 

A motivação para esta Dissertação de mestrado surge precisamente com base nos dois últimos factos referidos 

que advêm do consumismo de combustíveis fósseis a uma taxa constantemente crescente com recurso a fontes 

que se esperam efetivamente escassas antes do fim deste século, levando-nos, nesta temática, a questionar: serão 

as fibras e resinas naturais, em termos de sustentabilidade ambiental, superiores às fibras e resinas atualmente 

mais utilizadas? Fazendo um balanço entre a sustentabilidade, produtividade, características mecânicas e a crónica 

componente financeira, qual será a escolha verdadeiramente acertada? A motivação converge assim para uma 

necessidade em desenvolver processos sustentáveis passíveis de gerar produtos de base biológica levando a uma 

diminuição do impacte ambiental que, atualmente, é fortemente associado à industria dos transportes, onde o 

setor aeroespacial se apresenta como um dos maiores contributos para os problemas globais acima descritos. As 

emissões libertadas para a atmosfera a partir dos veículos aéreos não só causam problemas ambientais, mas 

também ameaçam a saúde humana como resultado das consequências desta problemática. A introdução, na 

aviação, dos então chamados materiais “verdes”, na literatura inglesa green materials, desempenha assim um 

papel fundamental para a sustentabilidade, tendo paralelamente o desafio de que tais materiais deverão ter um 

custo inferior com o objetivo de aumentar a utilização destes veículos em vez de outros meios de transporte.   
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1.2 Introdução 
 

As questões ambientais e de sustentabilidade dos recursos explorados têm emergido cada vez mais nos 

últimos tempos. Em engenharia a contribuição passa pela investigação e desenvolvimento de sistemas que 

consumam energia e outros recursos a uma taxa que não comprometa o meio ambiente, focando objetivos como a 

redução de desperdício, gestão dos materiais, prevenção da poluição e aperfeiçoamento do produto.  

Os materiais naturais têm sido utilizados para tentar combater a problemática acima descrita e os materiais 

compósitos, pela sua natureza, são normalmente objeto de estudo e desenvolvimentos no sentido de evidenciarem 

cada vez menos uma dependência de materiais sintéticos com elevado impacte ambiental. As fibras e resinas 

naturais têm sido alvos de intenso estudo nos últimos anos tendo já descoberto algumas aplicações que as 

permitem integrar, tanto estruturais como não-estruturais. A utilização destes materiais envolve toda uma análise 

que foca não apenas questões ambientais, mas também as capacidades técnicas e consequências ou benefícios 

financeiros na sua empregabilidade.  

Nesta Dissertação de mestrado são produzidas e estudadas diferentes variantes de um material compósito em 

estrutura sanduiche utilizando materiais naturais. A fibra de vidro e resina epóxi são comparadas com a fibra de 

linho e uma resina de base biológica, elaborando uma caracterização experimental, uma breve Avaliação do Ciclo 

de Vida (ACV) e uma comparação de custos que numa análise multicritério sugerem uma solução mais indicada 

tendo em conta todos estes fatores.  

A Dissertação começa por introduzir o conceito desta aplicação inovadora estudada e os seus materiais fixos 

envolventes. É feita uma revisão bibliográfica focada no estado da arte das fibras naturais e resinas de base 

biológica bem como da estrutura sanduiche e da técnica de ACV. São apresentados nos capítulos seguintes os 

métodos de produção utilizados, toda a informação relevante à caracterização experimental e seus resultados, a 

avaliação de ciclo de vida, os custos, a análise multicritério e por fim as conclusões e recomendações.   



 
 

 

 
 

9 

Capítulo 2  - Revisão Bibliográfica 
 

 

 

2.1 Materiais Compósitos 

 

Os materiais compósitos são misturas ou combinações de dois ou mais materiais cuja estrutura é formada por 

um material ligante, que serve de matriz, e por um material de reforço, ou de enchimento. O material de reforço 

pode ser incluído na estrutura sob a forma de partículas, de fibras ou de fibras descontinuas. A importância dos 

materiais compósitos resulta do facto de se conseguir produzir um material cujas propriedades sejam, em alguns 

aspetos, superiores às propriedades físicas e mecânicas individuais dos materiais que o constitui. É importante 

referir que estas propriedades são extremamente influenciadas pelas percentagens relativas dos seus 

componentes elementares e pelo modo como esses componentes estão dispostos entre si. 

Apesar dos materiais compósitos estarem ligados ao Homem desde a antiguidade, importa referenciar a 

recente consciencialização e verdadeira exploração dos mesmos, isto é, potencializar as vantagens de um material 

pensado, tornando a combinação de várias características de interesse a chave para a eficiência.  

Na vertente desta Dissertação importa diferenciar um material compósito natural de um material compósito 

utilizando materiais naturais, sendo este último um dos claros envolventes desta Dissertação. Entende-se por 

material compósito natural um material cuja constituição é composta, na sua natureza, por fibras e um material 

ligante, citando-se como exemplos os casos da madeira e dos ossos. Um material compósito utilizando materiais 

naturais diferencia-se de um compósito natural por ser um material artificial, ou seja, em que os seus constituintes, 

neste caso naturais, são previamente selecionados para uma conceção industrial.  

 
Neste capítulo serão introduzidos os materiais naturais que serão utilizados na produção e posterior 

caracterização experimental. As fibras e resinas naturais são também um dos focos do presente capítulo, 

pretendendo elucidar o leitor do estado da arte das mesmas.  
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2.1.1 Materiais Naturais 
 

No âmbito desta Dissertação de mestrado, a qual foi conduzida em parceria com a Frontwave, empresa 

portuguesa pioneira na conceção, desenvolvimento e implementação de sistemas de produtos e tecnologias de 

fabrico utilizadas no sector da pedra natural e materiais afins, foram utilizados dois materiais naturais, para além 

das fibras e resinas, para a construção dos provetes de estrutura sanduíche: a pedra e a cortiça. Esta combinação 

nasce do envolvimento com a nova solução patenteada pela empresa: STORK -  STONE & CORK.  

 

2.1.1.1 STORK – STONE & CORK  

 

O STORK é um conceito que consiste num material compósito laminado, e como tal construído em camadas, 

que desfruta das diferentes e mais apreciadas características dos seus principais constituintes: a pedra e a cortiça. 

A adesão dos dois materiais é feita através de resina e reforçado com fibras biaxiais, apresentando-se como 

solução inovadora de baixo peso, de alta resistência e duradoura permitindo através das suas propriedades físicas e 

mecânicas uma vasta gama de aplicações para um produto de pedra natural, exemplificando na Figura 1 [1] uma 

perspetiva explodida do material compósito laminado seguido de uma possível aplicação.  

Em comparação com a aplicação de painéis tradicionais de pedra natural observam-se, com este novo tipo de 

material, melhorias significativas na redução de peso (50%), aumento da carga máxima em flexão, performance 

acústica, aumento da resistência ao impacte e absorção de energia [1].  

Todos os provetes produzidos são assim amostras do conceito STORK pretendendo caracterizar as diferenças 

entre estes, utilizando fibra e resina naturais, e o convencional, empregando fibra de vidro e resina epóxi. 

 

Figura 1 –  Conceito STORK a)  modelação 3D, b) utilizado para um conjunto de mesa e bancos [1] 

b) a) 
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2.1.1.2 Cortiça  

 

Segundo o Grupo Amorim, uma das maiores multinacionais portuguesas e líder no sector da cortiça a nível 

mundial, entende-se cortiça por: 

“A cortiça é a casca do sobreiro (Quercus Suber L.), o que significa que é um tecido vegetal 100% natural. É 

formada por uma colmeia de células microscópicas preenchidas com um gás semelhante ao ar e revestidas 

maioritariamente por suberina e lenhina. Na sua composição química identificam-se também outros compostos, 

embora com menos expressão, como os polissacáridos, ceroides e taninos.”  

A cortiça apresenta-se como um recurso natural sustentável e a sua extração do sobreiro, não sendo 

minimamente prejudicial para este, pode ser feita 25 anos após a sua plantação e é repetida de 9 em 9 anos. Os 

sobreiros regeneram a sua casca armazenando CO2 e esta extração pode ser feita cerca de 17 vezes no ciclo de vida 

da árvore, estimado em média em 200 anos [2].  

Como núcleo numa estrutura sanduíche (vide subcapítulo 2), fixo a uma lamina mais fina e resistente, é um 

material que permite a construção de uma estrutura leve e rígida bem como duradoura e apresenta as vantagens 

de baixa absorção de água, resistência à degradação, atenuação de ruídos e vibrações, amigo do ambiente e 

reciclável. Os núcleos de cortiça, denominados por aglomerados de cortiça, são elaborados a partir dos grãos desta, 

sendo moídos e peneirados até ficarem com diferentes dimensões e densidades e são incorporados numa matriz.  

Os aglomerados são fornecidos à Frontwave pela CORECORK® by Amorim que apresenta três variedades. 

Apresentam diferentes propriedades mecânicas, apresentadas na Tabela 1 [3], sendo que a maior diferença se 

encontra na densidade dos mesmos.  

Tabela 1 – Propriedades das diferentes variedades dos aglomerados de cortiça CORECORK® by Amorim [3] 

 

Propriedade Método Unidade 1 2 3 

Densidade ASTM C271 kg/m3 120 200 250 

Tensão máxima à 
compressão 

ASTM C365 MPa 0.3 0.5 0.6 

Módulo de Young à 
compressão 

ASTM C365 MPa 5.1 6.0 6.9 

Tensão máxima à 
tração 

ASTM C297 MPa 0.6 0.7 0.7 

Tensão máxima ao 
corte 

ASTM C273 MPa 0.9 0.9 1.0 

Módulo ao corte ASTM C273 MPa 5.9 5.9 6.0 

Condutividade 
térmica 

ASTM C377 W/mK 0.032 0.034 0.036 

Fator de perda ASTM E756 - 0.022 0.043 0.062 
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2.1.1.3 Pedra Natural 

 

A pedra natural é um agregado sólido natural constituído por um ou mais minerais e que deriva de um 

processo geológico complexo. Antigamente a função da pedra era essencialmente estrutural nos edifícios, desde as 

habitações pré-históricas até aos palácios e outros monumentos. Atualmente esta função foi substituída por outra 

unicamente ornamental, existindo uma indústria dedicada à extração, transformação e tratamento da pedra para a 

construção com fins maioritários de decoração na qual Portugal é um dos principais produtores mundiais, com 60% 

da produção destinada à exportação.  

Para um painel produzido usando a tecnologia aplicada nesta Dissertação, qualquer tipo de material pétreo é 

passível de ser aplicado, sendo que, neste trabalho, os provetes produzidos utilizaram um material (Moleanos 

Azul), fornecido pela empresa URMAL, um calcário duro de tons cinza-azulados com aplicação mundial cujas 

principais propriedades mecânicas se apresentam na Tabela 2 [4]. 

Tabela 2 - Principais propriedades mecânicas do calcário Moleanos azul [4] 

Propriedade Unidade Moleanos azul 

Massa volúmica aparente kg/m3 2660 

Resistência mecânica à compressão kg/cm2 2010 

Resistência mecânica à flexão kg/cm2 121 

Porosidade aberta % 1.9 

Resistência ao desgaste mm 3.4 

 

2.1.2 Fibras Naturais 
 

As fibras naturais, embora menos empregues face às sintéticas no mundo dos materiais compósitos, 

representam uma vasta gama de fibras e podem ser divididas em três grandes grupos: vegetal, animal e mineral. A 

subdivisão destes grupos é estruturadamente apresentada na Figura 2.     
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Figura 2 – Diagrama em árvore: tipologias de fibras naturais 

As fibras mais interessantes para reforçar compósitos têm sido efetivamente as fibras vegetais, tendo sido 

objeto de estudo na última década por inúmeras investigações na área dos compósitos naturais levadas a cabo por 

universidades um pouco por todo o mundo, tendo sido mesmo aplicadas para inúmeros fins destacando a indústria 

automóvel, mobiliária e de acondicionamento de produtos, entre outras aplicações, no que diz respeito a funções 

não estruturais, algumas apresentadas na Figura 3 [5], e o sector da construção civil para aplicações estruturais. 

Enfatiza-se a indústria automóvel pela redução de peso que as densidades destas fibras proporcionam, levando por 

sua vez a um aumento da eficiência de consumo de combustível, conduzindo a uma diminuição de emissões no 

ciclo de vida dos veículos [6]. 

As fibras naturais apresentam um impacte ambiental reduzido comparado com as fibras sintéticas, tanto na 

fase de produção – naturalmente associado ao facto de serem abundantes na natureza, como na fase de 

reciclagem, onde se acredita que a quantidade de CO2 resultante da combustão das fibras naturais é igual ou 

inferior à quantidade de CO2 consumido durante o crescimento das plantas que estão na origem destas fibras, não 

resultando em créditos negativos de CO2 no processo de incineração [7]. O potencial baixo custo inerente a estas 

Fbras Naturais
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Figura 3 – Algumas aplicações para fibras naturais [5] 



 
 

 

 
 

14 

fibras bem como a sua reduzida densidade são fatores preponderantes na escolha destas fibras, bem como a sua 

biodegrabilidade.  

Este tipo de fibras requer duas fases no seu ciclo de produção: o crescimento e respetiva colheita e o seu 

processamento. A fase de crescimento representa uma fase importante na produção das fibras devido à influência 

que tem na qualidade e consistência das mesmas. Em particular, as condições atmosféricas podem afetar 

significativamente a qualidade da colheita e a sua consistência de localidade para localidade ou de ano para ano. 

Quanto à fase de processamento a consideração mais importante a ter em conta é a obtenção do nível de 

refinamento desejado sem danificar as fibras naturais pois o processamento mecânico envolve alguma 

agressividade e assim sendo pode levar a uma torção das fibras naturais e induzir pontos fracos que as faça quebrar 

e tornar o seu cumprimento mais reduzido, perdendo algum potencial como reforço.  

Antes de aprofundar as fases do ciclo de produção introduzidas acima é necessário apresentar ao leitor as 

fibras naturais escolhidas para a produção das estruturas compósitas tipo sanduíche nesta Dissertação: o linho e o 

cânhamo, na literatura inglesa flax e hemp, respetivamente. Ambas constituem fibras naturais vegetais e estão 

inseridas no subgrupo entrecasca, tipo de fibra apresentada mais abaixo. Tendo analisado diversos resultados de 

ensaios laboratoriais para obtenção de propriedades mecânicas das fibras naturais (apresentadas na Tabela 3) e 

consultando bibliografias adequadas optou-se pelas duas fibras naturais com uma média das propriedades superior 

às restantes e que tivessem um alcance adequado e, portanto, um potencial crescimento na Europa. As razões 

apresentadas provieram em parte do projeto STORK, já apresentado, com a necessidade de responder, 

eficazmente e dentro do tempo limitado pela entrega da Dissertação de mestrado, aos resultados já existentes 

utilizando fibras de vidro, isto é, tentar perceber se as fibras naturais podem de facto substituir as sintéticas nesta 

aplicação. Enquanto as fibras de linho apresentam propriedades mecânicas superiores, o cânhamo apresenta a 

vantagem única de suprimir o crescimento de bactérias e fungos prejudiciais o que faz com que o seu crescimento 

seja livre de herbicidas e pesticidas que, numa perspetiva de impacte ambiental, será menos danosa que no caso 

das fibras de linho [8].  

Tabela 3 – Propriedades mecânicas das principais fibras naturais utilizadas com o reforço 

Fibra 
Densidade 

(g/cm3) 
Módulo de 

Young (GPa) 

Módulo de 
Young 

específico 
(GPa/g/cm3) 

Tensão 
máxima à 

tração (MPa) 

Alongamento 
de Rotura (%) 

Absorção 
de 

Humidade 
(%) 

Linho 1.4 60-80 43-57 500-900 1.2-1.6 7 

Cânhamo 1.48 30-70 20-47 300-800 1.6 8 

Juta 1.46 20-55 14-38 200-800 1.8 12 

Rami 1.5 44 29 500 2 12-17 

Coco 1.25 6 5 220 15-25 10 

Sisal 1.33 9-38 7-29 100-800 2-3 11 

Algodão 1.51 6-12 4-8 300-600 3-10 8-25 

Vidro 2.5 73 29 2400 3 - 
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As fibras de linho e de cânhamo são constituídas por uma camada exterior denominada por epiderme, por 

feixes de fibra, pela cana e por fim uma secção oca com o áxis coincidente com o da fibra, como ilustrado na Figura 

4 [9].  

Estas fibras crescem com facilidade na Europa devido ao clima temperado existente, embora a segunda seja 

considerada mais fácil de cultivar devido ao seu rendimento superior por hectare e maior resistência ao fenómeno 

de seca [10]. Ambas podem render fibras através das hastes e óleo das sementes, mas existe uma vasta gama de 

espécies de colheitas, cada uma para diferentes fins, sendo que as melhores fibras de reforço são obtidas através 

das espécies criteriosamente selecionadas para este propósito [11]. Após atingir o pleno desenvolvimento a colheita 

é cortada ou “puxada” e submetida a um processo de secagem para que toda a humidade possa ser absorvida.   

2.1.2.1 Processamento das fibras de linho  

 

O processamento das fibras de linho é seguido após a sua extração e segue, normalmente, os seguintes 

passos: 

Maceração (Retting) 

A maceração é um processo biológico no qual as pectinases na haste lenhosa são destruídas por bactérias e 

enzimas com o propósito das fibras serem retiradas com maior facilidade e melhorando consequentemente a sua 

qualidade.  

O tipo de maceração mais utilizado toma o nome de maceração por orvalho, em que as hastes do linho são 

espalhadas num prado ou campo. O orvalho e o sol fazem com que se formem cogumelos de tamanho 

Figura 4 – C onstituição das fibras naturais vegetais de entrecasca [9] 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogumelo
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microscópico que decompõem a cola vegetal. No momento em que se verifica que a cola vegetal foi eliminada em 

quantidade suficiente, interrompe-se o processo. A maceração por orvalho é o método mais simples, mas exige 

grandes áreas de terreno. A duração da operação depende das condições climáticas, mas em geral entre três a seis 

semanas. A desvantagem da maceração por orvalho encontra-se na inconsistência das fibras proveniente da 

variação das condições climáticas [14]. Em climas secos este tipo de maceração não é compatível pelo que como 

alternativa é possível aplicar uma maceração com água onde as fibras são imersas em lagoas ou em bacias de betão 

consoante a maceração seja em água fria ou água quente, respetivamente [15].  

 

Trituração e Espadelagem (Breaking and Scutching) 

O objetivo da fase de trituração (Figura 5 a) [14]) é partir a haste em pequenas aparas, mediante a aplicação de 

uma força perpendicular à mesma, para que se possa separar das fibras. Manualmente esta fase é efetuada através 

do uso de uma guilhotina de madeira. Alternativamente pode-se usar maquinaria específica visível na Figura 5 c) [15] 

para a trituração da haste do linho, onde os fardos de linho coletados da maceração são desenrolados e 

direcionados para a trituradora. A fase da espadelagem (Figura 5 b) [14]) assegura que as aparas são removidas 

mediante cardagem e batidas no sentido dos talos. Esta fase é feita recorrendo a um espadelador manual ou a uma 

turbina de espadelagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Assedagem (Hackling) 

O objetivo da assedagem consiste no contínuo desfiamento dos feixes de fibra, alcançando diâmetros 

inferiores e como tal obtendo diferentes tipos de fibra, como ilustrado na Figura 6 [14] [16]. O desfiamento é 

conseguido por meio de agulhas, normalmente três painéis com agulhas cada vez mais finas de painel para painel. 

Como consequência as fibras curtas são separadas das fibras longas nesta fase, sendo as fibras longas utilizadas em 

aplicações de qualidade superior e consequentemente mais caras e as curtas utilizadas para fins mais básicos como 

cordas ou tapetes.  

Figura 5 – a) Fase de trituração, b) Fase de  espadelagem [14], c)  Maquinaria específica para trituração [15] 

b) a) c) 
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Figura 6 – a) Fase de assedagem [14], b) Diferentes tipos de fibra consoante os diferentes diâmetros [16] 

 

2.1.2.2 Processamento das fibras de cânhamo  

 

Enquanto o cânhamo é passível de ser processado da mesma maneira que o linho, como descrito acima, a 

maquinaria para o cânhamo tende a ser mais pesada devido à sua haste ser mais grossa. O processo de maceração 

é também mais moroso neste caso tardando tipicamente a sua arrecadação até outubro, quando a maceração se 

começa a tornar difícil com o clima. Assim sendo normalmente ultrapassa-se esta fase e processa-se o cânhamo no 

seu estado mais natural, reduzindo o custo e tempo de espera, eliminando também a incerteza associada às 

variações climáticas no processo de maceração [17]. Um estudo elaborado comparou o processamento de cânhamo 

macerado e não macerado, concluindo que as últimas não só se apresentaram mais grosseiras como continham 4% 

de impurezas contra 2% das maceradas [18]. Dado que na temática dos materiais compósitos se pretende a menor 

quantidade de impurezas possível para uma melhor performance há que ter em atenção que um custo adicional 

poderá ser necessário para um processo de remoção de impurezas. A baixa quantidade de fungos nas fibras não 

maceradas foram uma das vantagens apresentadas no estudo citado.  

2.1.3 Resinas Naturais  
 

O desenvolvimento de polímeros provenientes de fontes renováveis tem sido alvo de atenção nos últimos 

tempos devido, maioritariamente, ao crescimento exponencial do preço do petróleo, mas também pela vontade de 

evitar a disposição final em aterros.  

Os polímeros, divididos em elastómeros, termoplásticos e termoendurecíveis, são passíveis de serem 

produzidos recorrendo a químicos de base biológica, isto é, químicos derivados de fontes biológicas renováveis, 

podendo assim atingir o alvo acima referido.  

b) a) 
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A definição de base biológica, termo traduzido do inglês bio-based, consiste em derivados da biomassa, isto é, 

derivados de organismos vivos utilizados como combustíveis.  

É importante distinguir o conceito de polímero de base biológica de polímero biodegradável pois nem todos 

os polímeros de base biológica são biodegradáveis e vice-versa. Os primeiros são constituídos por matérias primas 

naturais e renováveis enquanto os segundos são polímeros que podem ser transformados no seu fim de vida, por 

microrganismos naturais, em biomassa, dióxido de carbono e água, contribuindo com um impacte ambiental 

inferior ao processo de degradação. Para efeitos práticos a determinação do conteúdo de base biológica nos 

produtos é feita utilizado um método de medição da quantidade de carbono 14, também denominado por 

radiocarbono. A biomassa contém uma quantidade bem caracterizada deste carbono que é facilmente diferenciada 

de outros materiais, tais como os combustíveis fósseis que não contêm carbono 14, sendo assim a percentagem de 

carbono derivado de fontes renováveis pode ser facilmente calculada a partir do carbono orgânico total contido na 

amostra [19]. Atualmente as normas em vigor para este método são a ASTM D6866 e a EN 16575.   

Serão introduzidos os polímeros e resinas de base biológica predominantes no estado da arte desta matéria 

apresentando primeiramente a sua estrutura num diagrama em árvore na Figura 7. Por fim é introduzido o 

conceito de resinas “biológico-sintéticas”, a forte vertente das resinas naturais no mercado atual.   

 

 

Figura 7 – Diagrama em árvore: tipologias de polímeros e resinas de base biológica 
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2.1.3.1 Termoplásticos de base biológica   

 

Amido 

O amido proveniente do milho, arroz, trigo ou batatas, apresentando as vantagens de ser um material barato 

e abundante, pode ser usado para produzir polímeros [20]. O tipo de amido predileto para a produção dos polímeros 

é rico em amilose, sendo este tipo obtido via produção seletiva, isto é, uma seleção artificial para que o amido 

possa apresentar as características desejadas.  

Os polímeros à base de amido tendem a ser sensíveis à água, frágeis e apresentam uma estabilidade térmica 

reduzida. Para contrariar estas fragilidades podem ser modificadas as suas características hidrofóbicas reduzindo o 

grau de sensibilidade à água e recorrer à utilização de plastificantes incrementando a sua flexibilidade [13]. 

Celulose 

A celulose vegetal, inerentemente biodegradável e renovável, pode ser utilizada para a produção de plásticos 

celulósicos recorrendo ao processo de acetilação, introduzindo acetila na celulose através de uma dada reação. 

Citam-se como exemplos a celulose acetilada (CA) e a celulose acetilada butanoica (CAB) [20].  

Poliésteres 

Relembrando a independência dos conceitos biodegradável e base biológica os poliésteres termoplásticos 

biodegradáveis podem advir de combustíveis fósseis ou de fontes renováveis. Como exemplos podemos mencionar 

a policaprolactona, mais conhecido por PCL, que se apresenta como um poliéster biodegradável, mas proveniente 

de combustíveis fósseis enquanto o ácido poliláctico ou polilactato, conhecido na industria por PLA, é um poliéster 

biodegradável, mas por sua vez originário de fontes de base biológica, bem como os poliésteres 

polihidroxialcanoatos (PHA) [20].  

Lenhina 

A lenhina, conhecida como terceira componente fundamental da madeira, é uma macromolécula 

tridimensional amorfa encontrada nas plantas, associada à celulose na parede celular cuja função é de conferir 

rigidez, impreamibilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos vegetais. Uma vez 

separada pode ser quimicamente modificada para produzir polímeros termoplásticos que podem ser aquecidos e, 

por conseguinte, processados como termoplásticos sintéticos [21]. Com o declínio da indústria do papel, as fábricas 

de papel e os proprietários florestais têm vindo a apostar no desenvolvimento de tecnologias utilizando madeira e 

a lenhina poderá ser uma matéria-prima importante na produção de variados químicos.  
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2.1.3.2 Resinas termoendurecíveis de base biológica  

 

Óleos Vegetais  

Existe uma vasta gama de óleos vegetais que podem ser convertidos em resinas termoendurecíveis de base 

biológica. Os óleos vegetais são triglicéridos que podem ser funcionalizados com grupos como o hidroxilo, 

carboxilo, amina e epóxi sendo assim reticulados para formar polímeros rígidos, não dispensando, no entanto, 

certos químicos reticuladores sintéticos [22].   

A seleção da colheita tende, naturalmente, a ser geograficamente dependente, onde a aposta nos Estados 

Unidos tem vindo a ser a soja enquanto na Europa o interesse reverte mais a favor da linhaça e da couve-nabiça, 

por exemplo. 

Como exemplo de óleo vegetal menciona-se neste excerto o óleo natural da casca do cajueiro, mais 

conhecido por CNSL, siglas do termo inglês Cashew Nut Shell Liquid. Integrando o estado da arte da gama de óleos 

vegetais que conseguem ser convertidos com sucesso em resinas termoendurecíveis, o CNSL apresenta-se como 

um liquido castanho avermelhado escuro, viscoso, cáustico e inflamável. Dado que grandes quantidades de 

cajueiros são produzidas em África, Índia e Brasil, o seu preço é significativamente inferior aos seus concorrentes 

sintéticos, como por exemplo o nonilfenol, produto da síntese industrial formado durante o processo de alquilação 

de fenóis [23].  

Álcool Polifurfurílico   

As resinas de álcool polifurfurílico são uma família de resinas termoendurecíveis derivadas do álcool 

furfurílico, um álcool renovável proveniente do furfural, formado pela digestão do ácido de açucares 

hemicelulósicos da biomassa. A matéria prima adequada é proveniente de resíduos agrícolas onde entre os mais 

comuns se destaca o bagaço de cana.  

As propriedades destas resinas incluem níveis altos de estabilidade térmica, resistência química e 

retardamento do fogo, sendo particularmente interessantes na área dos materiais compósitos.  

 

2.1.3.3 Polímeros biológico-sintéticos: a verdadeira atualidade  

 

Enquanto o objetivo geral se foca na produção de polímeros inteiramente provenientes de fontes renováveis, 

exemplificados anteriormente, podemos invocar que a curto prazo este objetivo poderá ser utópico dado que por 

vezes os materiais renováveis são mais caros que os sintéticos ou que as propriedades de um sistema de base 
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biológica puro são francamente inferiores ao sintético. Nesta ótica a melhor opção passa muitas vezes por escolher 

uma resina composta por químicos de base biológica e sintéticos.   

Atualmente no mercado existem inúmeras resinas que contêm porções de base biológica no seu conteúdo, 

variando em média entre os 20% e 60%, podendo encontrar inclusive percentagens superiores nalgumas resinas. 

No caso dos endurecedores estes não se encontram desenvolvidos ao mesmo nível em conteúdo de base biológica, 

fazendo com que o conjunto resina/endurecedor não atinja percentagens elevadas. A Tabela 4 pretende ilustrar 

um apanhado do mercado atual no que diz respeito às resinas biológico-sintéticas.  

Por fim é importante realçar o facto de que as causas atribuídas à escolha destas resinas nem sempre se 

baseiam no impacte ambiental, é também possível aumentar a performance de resinas sintéticas recorrendo a 

outras de base biológica, exemplificando este facto com a capacidade de que certos óleos vegetais epoxídicos têm 

em aumentar a resistência ao impacte de certas epóxis sintéticas [20].  

 

Tabela 4 – Resumo do mercado atual de resinas biologico-sintéticas  

Produtor Nome da resina Base Observações 

DuPont Sorona Açúcar de milho 20-37% de base biológica 

Sicomin GREENPOXY Vegetal 

Conjunto GREENPOXY + 
endurecedor 37-56% de 

base biológica 
dependendo do 

endurecedor e da 
aplicação. 

Entropy Resins SUPERSAP 
Epóxi (de derivados 

renováveis) 
25.8-32% de base 

biológica 

Elmira - CNSL Europa (U.K.) 

Urethane Soy Systems SoyMatrix™ Soja E.U.A. 

Sustainable Composites EcoComp® Óleos Vegetais 
Europa (U.K.); 95% óleo 
vegetal; cura através de 

luz ultravioleta. 

Resoltech ECO 
Epoxy (de derivados 

renováveis) 
37% de base biológica 

Natureworks® - Poliéster PLA 

Cardolite - CNSL E.U.A. 

TransFurans Chemicals Biorez/Furolite Álcool Polifurfurílico Europa (Bélgica) 
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2.2 Estrutura Sanduíche 
 

Desde a descoberta de Leonardo da Vinci, em 1493, da linha neutra e da relação carga-deflexão em flexão a 

três pontos à sua patente por Vón Kármán em 1924, a estrutura sanduíche tem vindo a ganhar a sua fama em 

várias industrias, nomeadamente aeroespacial, automóvel e construção, dada a sua ótima relação 

performance/peso [24]. 

2.2.1 Funcionamento 
 

Como observado na Figura 8 [25], uma estrutura sanduíche consiste em três componentes: um par de faces 

que se caracterizam por serem finas, rígidas, resistentes ao impacte e ao desgaste e que suportam os esforços de 

corte no seu plano e de flexão trabalhando uma delas à compressão e a outra à tração, um núcleo que constitui 

uma camada espessa de material de densidade reduzida, boa rigidez à flexão e ao corte evitando deflexões 

excessivas e que transmite os esforços de uma face para a oposta e por fim um adesivo que pretende, para alem da 

aderir as camadas entre si, transmitir os esforços transverso e axial de e para o núcleo. A existência da camada 

central, o núcleo, permite o aumento da distancia entre faces que aumenta o segundo momento de área que 

consequentemente nos leva a um aumento da rigidez à flexão sem que por sua vez tenhamos de comprometer 

significativamente o peso da estrutura.  

 

 

Figura 8 – Constituição de uma estrutura sanduíche [25] 
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Na presente aplicação a estrutura é composta pelas fibras que representam as faces finas e que conferem 

rigidez ao sistema bem como a adesão entre camadas pelo facto de estarem impregnadas em resina e pela cortiça 

que, com uma densidade reduzida e maior espessura, toma o papel de núcleo. A pedra, no topo, confere-lhe uma 

função meramente estética. 

2.2.2 Modelo teórico do comportamento mecânico 
 

O comportamento mecânico de uma estrutura sandwich pode ser retratado como numa viga em I. A Figura 9 

[26] demonstra a relação entre as duas estruturas, realçando as semelhanças entre os banzos e as faces, suportando 

os esforços compressivos e de tração, bem como entre a alma e o núcleo, suportando esforços de corte. De notar 

que se excetua a semelhança na largura do núcleo em comparação com a alma numa viga em I e que os esforços 

entre as faces e o núcleo são transferidos pelos adesivos [26].  

 

 

Figura 9 – Aproximação de uma estrutura sanduíche a uma viga em I [26] 

A teoria de vigas pode então ser aplicada se forem assumidas as devidas hipóteses os, enunciadas por Allen 

[24]: 

 Rigidez das faces superior à rigidez do núcleo; 

 As faces, adesivos e núcleo encontram-se perfeitamente ligadas; 

 Os materiais das faces e núcleo são isotrópicos; 

 Os planos perpendiculares à linha neutra permanecem planos e perpendiculares depois da 

deformação. 
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2.2.3 Mecanismos de deformação e falha 
 

Estes painéis apresentam diferentes formas de deformar, sumarizando de seguida os seus modos de falha 

existentes [27]. 

1. Falha das faces (Figura 10) 

Espessura insuficiente do núcleo, das faces ou insuficiência da sua 

resistência podem causar a falha da estrutura em compressão ou 

tração das faces.  

 

      

  2. Falha por deformação excessiva (Figura 11) 

A estrutura pode deformar por deformação excessiva devido a uma 

rigidez ao corte e à flexão insuficientes. 

 

 

 

 

3. Falha por flambagem (Buckling) (Figura 12) 

Ocorre quando a espessura do painel é reduzida ou módulo ao corte é 

baixo e a estrutura deforma axialmente por cargas compressivas. 

 

 

 

 

4. Falha por engelhamento (Figura 13) 

Ocorre quando a espessura do painel é reduzida ou o módulo ao corte 

do núcleo é baixo e a estrutura deforma em corte devido a cargas de 

compressão.  

 

 

  

Figura 10 – Modo de falha 1: falha das 
faces [27] 

Figura 12 – Modo de falha 3: falha por 
flambagem (Buckling) [27] 

Figura 13  - Modo de falha 4: falha por 
engelhamento [27] 

Figura 11 – Modo de falha 2: falha por 
deformação excessiva [27] 



 
 

 

 
 

25 

 

5. Engelhamento das faces (Figura 14) 

Ocorre devido a um módulo à compressão das faces ou resistência à 

compressão do núcleo reduzidos.  

 

 

 

 

6. Flambagem local (Figura 15) 

Existe uma flambagem numa ou mais células (núcleos celulares) que 

provoca por adesão a deformação da face. O tamanho da célula 

deverá ser pequeno o suficiente para evitar este modo de falha.  

 

 

 

7. Compressão local (Figura 16) 

Ocorre devido a uma baixa resistência por parte do núcleo à 

compressão por esforços locais na superfície da estrutura.   

Figura 14 – Mode de falha 5: engelhamento das 
faces [27] 

Figura 16 – Modo de falha 7: compressão local [27] 

Figura 15 – Modo de falha 6: flambagem loca 
[27]l 
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2.3 Avaliação ambiental do Ciclo de Vida 

 

As características dos materiais compósitos como o seu peso reduzido, boas propriedades mecânicas, 

excelente resistência à corrosão, e a possibilidade de provir de uma origem sustentável, fazem com que estes 

produtos possam ser potencialmente vantajosos em termos ambientais em comparação com as soluções 

correntes. Relembrando o caso da poupança de combustível obtida com a redução de peso num carro, citado 

anteriormente, este representa um exemplo dos benefícios ambientais conhecidos na fase de uso de um material 

compósito. No entanto existe, na generalidade, um certo desconhecimento nos impactes ambientais e sociais 

associados à manufatura de materiais compósitos e aos cenários existentes no seu fim de vida.  

As questões que afetam a indústria dos compósitos incluem a saúde, a emissão de compostos orgânicos 

voláteis, o consumo de energia e a toxicidade da manufatura. Os materiais naturais têm sido explorados, em parte, 

para ajudar a resolver estas questões, mas até à data não estão bem claros os benefícios destas alternativas. 

Geralmente as fibras e resinas naturais assumem-se mais “verdes”, mas há que ter atenção às exceções em que tal 

pode não se verificar, exemplificando o caso em que se precisa de alcançar uma rigidez equivalente à fibra de 

carbono e, como tal, um maior volume de fibra natural é requerido levando assim a um consumo superior de resina 

nesse componente. O uso de compósitos no sector automóvel ou aeroespacial é outro claro exemplo onde a 

redução de peso pode ser negativamente compensada pela reduzida possibilidade de reciclagem em comparação 

com os metais. Assim se introduz o conceito de Avaliação ambiental do Ciclo de Vida (ACV; Life Cycle Assessment – 

LCA), como a metodologia que permite avaliar o impacte ambiental de um produto considerando todas as cargas e 

benefícios do seu ciclo de vida completo, esquematizado na Figura 17 [28]. 

2.3.1 Conceito  
 

Na avaliação do impacte ambiental é importante, como introduzido acima, considerar todas as cargas e 

benefícios presentes na vida do produto, isto é, a extração de matérias primas, o processamento de materiais, a 

manufatura, a distribuição, o uso, as reparações, a manutenção e o cenário de fim de vida, usando uma 

metodologia normalizada conhecida por ACV. Esta técnica permite quantificar e validar estes impactes tendo em 

conta fatores ambientais, mas também sociais e económicos. Como tal, pode ser útil para uma comparação direta 

entre materiais alternativos e processos associados. 
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Figura 17 – Ciclo de vida completo avaliado pela ACV [28] 

A metodologia de ACV avalia os impactes associados com a extração de óleo, minerais e biomassa como 

precursores da resina e da fibra, com a manufatura dos materiais, com qualquer necessidade de transporte ou de 

acondicionamento do produto e, finalmente, com o processo da produção em si. O uso do produto pós-fabrico 

pode ter efeitos significativos no impacte ambiental total do mesmo, sendo de crucial importância analisar o ciclo 

completo desde a extração ao seu fim de vida, correspondendo a uma versão completa da ACV conhecida por “do 

berço ao túmulo” (cradle-to-grave, na língua inglesa). Esta abordagem permite avaliar o desempenho ambiental 

dos compósitos em comparação com os materiais que substituem. 

A ACV implica a quantificação de impactes, incluindo toxicidade humana, eutrofização, aquecimento global, 

destruição da camada de ozono, e acidificação, entre outras. Cada impacte pode ser associado a um peso 

consoante a sua gravidade para o ser humano. O processo começa com a construção de um inventário que inclui 

informação não-estruturada relacionada com o consumo direto de combustível, inputs e outputs de energia, 

materiais e resíduos industriais associados à produção do material, produto ou processo de interesse. Esta 

informação é então normalizada e modelada em software adequado, de acordo com a unidade funcional escolhida. 

Os impactes ambientais por categoria ou globais de cada material poderão depois ser comparadas entre si. Em 

suma, a estrutura metodológica da ACV é [29]: 

1. Definição do objetivo – O objetivo e o âmbito da ACV devem ser claramente definidos e em plena 

consistência com a aplicação pretendida. 

2. Inventário – A análise de inventário envolve a recolha de dados e os procedimentos de cálculo para 

quantificar inputs e outputs relevantes para o sistema completo associado ao produto em questão. 
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3. Análise dos impactes – Avaliação da importância dos potenciais impactes resultantes da análise de 

inventário. Esta fase poderá consistir num processo iterativo até atingir os objetivos definidos, ou a alteração deste, 

caso a análise de impactes indique que os mesmos não podem ser alcançados.  

4. Interpretação – Fase em que culminam os passos de inventário e análise de impactes. Podem consistir em 

conclusões e recomendações para as tomadas de decisão.  

Os procedimentos detalhados desta metodologia podem ser consultados nas normas ISO 14040 a 14044. 

2.3.2 Impacte ambiental das fibras naturais 
 

O impacte das plantações destinadas à produção de fibras naturais tem, basicamente, variado consoante as 

alterações aos requisitos ambientais para os fertilizantes e pesticidas, bem como as preocupações com as 

temáticas da água e energia. Os requisitos de fertilizantes e outros químicos são considerados moderados nestas 

plantações e em termos de energia podem mesmo ser considerados baixos devido à menor industrialização e 

maior importância do trabalho tradicional de agricultura. No geral, pode-se afirmar que as plantações têm um 

impacte ambiental limitado [30]. 

Nos passos de processamento subsequentes à fase da colheita, a extração da fibra envolve o consumo de 

combustíveis fósseis e água, gera resíduos de biomassa, e contamina a água processada, tendo este último 

processo possíveis consequências graves se não forem tomadas as medidas necessárias. No entanto, o 

aproveitamento de resíduos para a produção de energia pode melhorar significativamente a performance global 

destes processos. Em geral, pode-se inferir que, nas condições dos estudos elaborados até hoje, a produção de 

fibras naturais apresenta benefícios ambientais em comparação com as fibras sintéticas no que diz respeito a 

emissões de CO2 e gases de efeito de estufa, bem como no consumo de combustíveis fósseis.  

No que diz respeito aos produtos produzidos com fibra natural, muitos dos benefícios ambientais são 

atingidos durante a fase de utilização dos produtos, situação já exemplificada anteriormente com o caso do 

automóvel. Certos casos dependerão das características e funções que lhes são atribuídas, exemplificando: quando 

é pretendida a mesma resistência mecânica, as vantagens em utilizar fibras naturais podem ser irrelevantes pelo 

excesso de peso atingido, no entanto, quando a mesma rigidez é o alvo característico, podem resultar em 

elementos mais leves devido à sua elevada rigidez específica. Há que salientar, porém, os cenários de fim de vida 

existentes, que no campo dos metais estão já bastante desenvolvidos e podem ser considerados menos prejudiciais 

para o ambiente do que os existentes nos materiais compósitos na generalidade, dado que estão ainda em fase de 

investigação e desenvolvimento.  
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2.3.3 Impacte ambiental dos polímeros de base biológica 
 

O impacte ambiental de polímeros de resinas provenientes de uma base biológica depende forte e 

logicamente da matéria-prima química e da aplicação. Os cenários de fim de vida podem ser significativos numa 

ACV, e a utilização de resíduos industriais como matéria-prima podem ser vantajosos.  

Um estudo levado a cabo pela Natureworks® comparando o impacte ambiental, na área de acondicionamento 

de produtos, entre o PLA e o polipropileno (PP), o poliestireno (PS) e o polietileno tereflatado (PET), demonstrou 

resultados satisfatórios a favor do PLA [31]. Foi possível obter produtos mais leves devido à rigidez do PLA e os 

cenários de fim de vida mostraram-se melhores para o PLA que para o PET. O maior impacte proveniente da 

produção de PLA foi demonstrado ser na eutrofização da água e na emissão de nitratos resultante da produção do 

milho, dado que o PLA é um polímero produzido através da conversão de amido de milho. 

A Universidade de Cambridge lançou um artigo com o objetivo de rever a ACV de diferentes polímeros de 

base biológica, observando algumas discrepâncias [32]. A comparação concentrou-se essencialmente nos três 

termoplásticos de base biológica: PHA, PLA e polímeros à base de amido, comparando os seus impactes ambientais 

com os respetivos dos polímeros petroquímicos. A pesquisa mostrou que, numa análise aos impactes relativos ao 

aquecimento global e energia, de facto os três primeiros eram favoráveis. Porém, em análises relativas a outras 

categorias de impactes ambientais, não se mostraram tão favoráveis. O estudo conclui que, para além destes 

desfavorecimentos parciais, a natureza imatura destas tecnologias deve ser alvo de uma futura otimização e que a 

eficiência de processo deve ser desenvolvida.  

Como referido em 1.3.3, existe uma vasta gama de resinas biológico-sintéticas, sendo de extrema importância 

para a ACV conhecer detalhadamente a resina utilizada no produto dado que a percentagem de base biológica e a 

sua origem são características altamente variáveis na gama mencionada.  

2.3.4 Cenários de fim de vida 
 

Uma das grandes vantagens dos materiais naturais são os seus cenários de fim de vida não prejudiciais para o 

ambiente, incluindo a reciclagem, a biodegradação e a compostagem. Certos materiais compósitos são 

engendrados para que possam ser biodegradados ou sofrer o processo de compostagem no seu fim de vida, dado 

que as fibras naturais e alguns polímeros de base biológica podem ser degradados por microrganismos. Neste 

sentido, e reforçando esta ideia já citada anteriormente, o CO2 consumido pelas fibras no seu crescimento será 

libertado nos processos de degradação resultando um ciclo fechado.  

Para os materiais não biodegradáveis, existem outras opções, embora a via mais económica seja a deposição 

em aterro aumentando, no entanto, o impacte ambiental do ciclo de vida do produto. Os compósitos também 

podem ser reciclados, reutilizados nalgumas exceções, ou queimados para recuperação de energia. Os compósitos 
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termoplásticos reforçados com fibra de vidro podem geralmente ser granulados e reprocessados por injeção de 

moldes numa série de produtos de dimensões inferiores. Contudo, para termoplásticos com fibras naturais, esta 

solução não é tão viável pois estas fibras, mais frágeis que as sintéticas, seriam degradadas sucessivamente pelas 

diferentes etapas do processo. 

É importante realçar que, tecnicamente, é possível reciclar compósitos por desfiamento, no entanto o 

pequeno volume de compósitos predispostos para este processo de reciclagem está ainda em crescimento e o 

facto de haver pouco mercado para os produtos resultantes deste processo tornam-no numa opção 

economicamente inviável. 

A recuperação de energia através do processo de incineração pode ser considerada uma boa opção 

dependendo do tipo e quantidade de material inflamável encontrado no produto final. Segundo Van Dam e Bos [30] 

as fibras naturais, neste caso fibra natural de cana chinesa, resultam num balanço positivo de energia (8,3 MJ), 

enquanto a fibra de vidro demonstrou um custo de 1,7 MJ do qual resulta um balanço negativo.  
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Processamento 
de compósitos

Termoendurecíveis

Fibras 
curtas

Moldagem SMC; Moldagem BMC; 
Injecção; Spray; SRIM

Fibras 
contínuas

Manual; Autoclave; Enrolamento 
filamentar; Pultrusão; Transferência de 
resina; SCRIMP; Moldagem por bladder 

Termoplásticos

Fibras 
curtas Injecção; Sopro

Fibras 
contínuas

Moldagem por compressão; Autoclave; 
Enrolamento; Diafragma; Termoformagem

 

Capítulo 3  - Produção 
 

 

 

3.1 Métodos de produção 

 
As variedades de materiais e diversas combinações entre estes resultam num vasto leque de possíveis 

materiais compósitos dando também origem a distintos processos de fabrico dos mesmos. A divisão destes 

processos, apresentada na Figura 18, depende do tipo de matriz selecionada para o compósito, isto é, da resina 

utilizada: termoplástica ou termoendurecível. Alguns processos utilizam molde aberto e outros molde fechado 

sendo que o primeiro utiliza metade de um molde para formar a peça tendo como desvantagem a possibilidade de 

variação de espessura e peso da peça por ser o operador a controlar a quantidade de material enquanto no 

segundo caso o molde é constituído por duas partes, que unidas formam uma cavidade em que se colocam os 

reforços e a matriz, para que a peça saia com o seu formato.  

A automação nos processos de fabrico eleva os custos de produção numa linha e é apenas justificável para 

uma grande série de produção. A alternativa passa pela produção manual dos compósitos que embora mais 

económica introduz uma diminuição no controlo da qualidade e do custo de produção.  

Nesta Dissertação os provetes foram produzidos manualmente, utilizando quer os laboratórios da empresa, 

quer os disponibilizados no Instituto Superior Técnico, apresentando de seguida o método utilizado.   

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 18 – Tipologias de processamento de materiais compósitos 
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3.2 Laminação Manual 

 

Mais conhecido por hand lay-up (Figura 19) [33], apresenta-se como o método de produção de materiais 

compósitos mais simples e muito 

comum nas pequenas indústrias. O 

processo consiste em banhar as fibras 

com a matriz num molde com uma 

ferramenta apropriada (rolo ou 

espátula). As vantagens desta técnica 

residem na aplicação da mesma a 

qualquer forma de peça e 

possibilidade de ter grandes dimensões, um bom acabamento superficial, boa reprodutibilidade e boa qualidade do 

laminado. Por outro lado, a fração volúmica máxima de reforço ronda os 50%, a cadência de produção é média-

baixa e o investimento num molde pode ser elevado. As características das peças incluirão sempre limites inferiores 

na espessura e raio de curvatura de 2 mm e 5 mm, respetivamente [34].  

No presente caso as laminações não procederam com um molde, mas sim diretamente numa placa de pedra e 

na cortiça que se apresentavam numa forma final.  

3.2.1 Materiais utilizados 
 

Os materiais utilizados para a laminação dos provetes, apresentados na Tabela 5, dividem-se nos 

instrumentos para o processo e nos materiais constituintes das diversas camadas.  

No capítulo seguinte é apresentado, mais detalhadamente, o plano de experiências realizadas que resultam 

das diferentes combinações possíveis dos produtos sintéticos e de base biológica, sendo aqui apenas indicados os 

materiais na generalidade.  

Tabela 5 – Materiais utilizados na produção experimental de materiais compósitos pelo método de laminação manual 

Instrumentos laboratoriais Materiais 

Balança Pedra 

Recipiente Cortiça 

Agitador Fibra  

Espátula Resina  

Filme plástico Endurecedor  

Sistema de pressão (pesos ou outros) - 

Figura 19 – Laminação manual ou hand lay-up [33] 
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3.2.2 Procedimento experimental 
 

O procedimento experimental na produção dos provetes, sucintamente apresentado na Figura 20, apresenta-se de 

seguida: 

 

1. Preparação dos materiais medindo a área da secção de pedra a laminar e cortar com as mesmas 

dimensões as camadas de cortiça e fibra; 

2. Calcular as quantidades de resina e endurecedor necessárias para as camadas de pedra e cortiça de 

acordo com a proporção de mistura indicada pelo fabricante dos mesmos; 

3. Pesagem, no recipiente e com o auxílio da balança, das quantidades obtidas no ponto prévio para 

aplicar sobre a pedra; 

4. Misturar com o agitador a resina e o endurecedor até que se atinja a homogeneidade da solução; 

5. Limpeza da face da pedra a laminar para eliminar impurezas e partículas que poderiam vir a criar 

porosidades e defeitos no laminado; 

6. Juntar parte da mistura na face e, com a espátula, espalhar uniformemente sobre a superfície; 

7. Aplicar as fibras sobre a face, calcar com a espátula e espalhar a outra parte da mistura 

uniformemente; 

8. Juntar o aglomerado de cortiça sobre as fibras; 

9. Pesagem, num novo recipiente e com o auxílio da balança, das quantidades obtidas no ponto 3 para 

aplicar sobre a cortiça; 

10. Misturar com o agitador a resina e o endurecedor até que se atinja a homogeneidade da solução; 

11. Juntar parte da mistura na face e, com a espátula, espalhar uniformemente sobre a superfície; 

12. Aplicar as fibras sobre a face, calcar com a espátula e espalhar a outra parte da mistura 

uniformemente. 

 

3.2.2.1 Processo de cura 

Após o procedimento acima exposto procede-se ao processo de cura. Nesta fase atinge-se a solidificação da 

resina onde se forma uma rede tridimensional complexa que leva a resina no estado líquido a passar a um estado 

sólido estável.  

Numa primeira etapa deixa-se o provete durante um determinado tempo, denominado por tempo de gel, à 

temperatura ambiente, sendo este o necessário à obtenção de uma viscosidade típica de um gel. Posteriormente 

aplica-se uma pressão ao provete para que haja uma compactação da estrutura contribuindo para a sua qualidade 

final, igualmente à temperatura ambiente. Segue-se o ciclo de pós-cura, a uma temperatura superior obtida num 

forno durante um determinado tempo, sendo todos estes dados sugeridos pelo fabricante da resina. Tendo em 

conta este processo finaliza-se a lista de procedimentos com os seguintes pontos: 
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13. Aplicar o filme plástico para que, após a remoção da pressão, o peso não fique colado ao laminado. 

De notar que o plástico se retira sem qualquer resistência à remoção; 

14. Contagem do tempo de gel indicado pelo fabricante do sistema resina/endurecedor até aplicar o 

passo 16; 

15. Cálculo da pressão necessária a aplicar após o tempo de gel; 

16. Aplicação de pressão sobre o provete durante um período de 24h; 

17. Colocação do provete no forno a uma temperatura superior durante um determinado tempo.  

 

É de salientar que as laminações foram feitas em placas de pedra com as dimensões 300 x 300 mm2 e 10 mm 

de espessura, sendo os provetes com as dimensões necessárias à caracterização experimental obtidos através do 

rebaixamento e corte por fresadora (Figura 21 b)) na URMAL, empresa que cedeu a pedra para aos ensaios da 

Dissertação.  Em algumas exceções a operação de rebaixamento foi realizada na FrontWave, como pode ser 

observado na Figura 21 a), juntamente com a colaboração de alguns dos seus técnicos. 

 

Figura 20 – Laminação de um material compósito laminado STORK 

Figura 21 – Operação de a) Rebaixamento na FrontWave, b) de corte na URMAL 

b) a) 



 
 

 

 
 

35 

3.3 Moldagem por compressão a quente 

 

A moldagem por compressão a quente recorre a uma prensa devidamente aquecida para aplicar pressão 

sobre um conjunto de lâminas que são previamente colocadas num molde segundo as orientações pretendidas das 

fibras. Após a aplicação da força necessária a temperatura aplicada na prensa faz com que a cura ocorra 

diretamente na mesma num espaço de tempo dependente da espessura do laminado, saindo este finalizado após a 

abertura da prensa. Em matriz fechada é necessário um canal para o escoamento da matriz em excesso. 

 Na fase de produção houve necessidade de recorrer a este processo 

de fabrico dado o terceiro tipo de fibra de linho encomendada, apresentada 

no capítulo seguinte, ser pré-impregnada numa resina de base biológica, 

PLA. As lâminas constituintes de fibra e resina necessitam da aplicação de 

pressão e temperatura simultâneas, tendo recorrido para tal à prensa de 

pratos quentes disponível no laboratório de compósitos do Instituo 

Superior Técnico, apresentada na Figura 22. Tal instrumento permite a 

liquidificação da resina à temperatura necessária e uma boa compactação e 

consequente qualidade do laminado devido à pressão exercida.  

 

 

 

3.3.1 Materiais utilizados 
 

Os materiais utilizados para a laminação dos provetes, apresentados na Tabela 6, dividem-se nos 

instrumentos para o processo e nos materiais constituintes das diversas camadas, sendo neste caso as fibras, resina 

e endurecedor concentrados em apenas uma lâmina.  

Tabela 6 - Materiais utilizados na produção experimental de materiais compósitos pelo método de compressão a quente 

 

 

 

Instrumentos laboratoriais Materiais 

Desmoldante Pedra 

Prensa de pratos quentes ISOJET Cortiça 

Placa de alumínio Lâmina 

Figura 22 – Prensa de pratos quentes ISOJET 
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3.3.2 Procedimento experimental 
  

Ao contrário das séries alternativas à da lâmina pré-impregnada em PLA, esta implicou o desafio da 

descoberta do processo de produção do laminado. O processo resultou de uma sucessão de experiências para 

descobrir a resposta dos materiais às condições do ensaio, sendo estas definidas pela temperatura de fusão da 

resina impregnada nas fibras de linho (150 °C) e na pressão mínima a que a prensa pode exercer. Apresentam-se 

abaixo as diferentes experiências elaboradas, concluindo para cada um os factos que influenciaram o procedimento 

final, apresentado mais abaixo.  

A primeira experiência foi elaborada com uma placa fina de pedra com uma de cortiça (espessura de 10mm). 

O objetivo era observar se a resina reagia à temperatura suposta. Depois de conduzida a experiência foram 

observados os seguintes resultados: 

- Para uma pequena área do laminado (100x100 mm2 neste caso) a cortiça sofre uma redução de espessura 

apreciável dadas as condições de pressão e temperatura aplicadas; 

- A pressão aplicada foi de cerca de 0.25 bar sendo praticamente impossível aplicar outra inferior; 

- A rigidez do provete ensaiado pareceu promissora; 

- Ficou por determinar uma solução para a resina não aderir à prensa (no caso da camada precisa para a cortiça). 

A segunda experiência consistiu já num laminado de 300 x 300 mm2 aplicando a lâmina apenas entre a cortiça 

e a pedra. O objetivo era chegar a uma temperatura ótima que fizesse conduzir o calor da prensa através da 

espessura da pedra até uma temperatura de 150 °C na interface dos dois materiais. Depois de conduzida a 

experiência foram observados os seguintes resultados: 

- Devido ao tempo demorado para que a resina reagisse foi-se 

aumentando a temperatura até que muito rapidamente tivesse 

sido demais, como efeito a resina aquecida juntamente com o 

calor da prensa degradou a cortiça (Figura 23); 

- Notou-se um desnível da prensa na parte traseira, sendo que a 

resina liquidifica na parte de trás do laminado antes da parte 

dianteira. 

 

 

A terceira experiência tornou a ser com um painel de 300x300 mm2 e desta vez não se aqueceu o prato 

inferior e aqueceu-se somente o que contacta com a pedra. Depois de conduzida a experiência foram observados 

os seguintes resultados: 

Figura 23 – Degradação da cortiça devido às 
temperaturas elevadas no processo 
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- A temperatura ótima, tendo já o limite superior testado da experiência antecedente, para aquela espessura de 

pedra mostrou ser 180 °C durante cerca de 30 min; 

- Cessando o fluxo de calor no prato inferior ajudou a que a cortiça, naquela condição de pressão, não fosse 

submetida a temperaturas tão elevadas, concluindo-se que para a aplicação de temperatura na lâmina 

adjacente à cortiça terá de ser um passo independente; 

- Devido à maior pressão exercida numa metade do ladrilho (desnível citado acima) terá de ser interrompido o 

ensaio a meio, abrindo os pratos quentes e rodando 180° o laminado para que este saia uniformemente 

compactado. 

Para a camada inferior do compósito (lâmina de linho + PLA) foi preciso um desmoldante resistente à 

temperatura, dado o plástico utilizado no procedimento de produção anterior não resistir a estas temperaturas, e 

uma placa de alumínio fina (1,5 mm) que possa ser posta entre o painel e a prensa para que o laminado possa ser 

retirado da prensa com a placa e o desmolde seja feito fora da mesma, eliminando também o risco de a resina ficar 

colada ao prato caso o desmoldante não funcionasse corretamente.  

A quarta experiência incorporou o desmoldante comprado para responder à necessidade acima descrita, um 

álcool polivinílico de baixa viscosidade, sendo um polímero biodegradável e com uma temperatura de ebulição de 

228 °C. Resultados observados: 

- A aplicação imediata de pressão e temperatura após o emprego 

do desmoldante entre a placa de alumínio e o compósito tornou a 

separação do laminado da placa difícil, resultando na rutura da 

lâmina em algumas zonas devido aos esforços efetuados para o 

desmolde como observado na Figura 24; 

- Sendo a espessura da placa de alumínio inferior à da pedra e a sua 

condutibilidade térmica superior, o tempo de operação registado 

foi de 20 min, mantendo os 180 °C. 

 

A quinta experiência requereu um tempo inicial de 1 hora e 30 minutos para que a camada de desmoldante 

tomasse o aspeto de uma película mais viscosa para que facilitasse a remoção do compósito final. Sumaria-se então 

de seguida o procedimento experimental final: 

1. Aplicação do desmoldante na placa fina de alumínio espalhando uniformemente sob a área de futuro 

contacto com o laminado;  

1.1 Tempo de espera para que o desmoldante tome o aspeto de uma película: 1 hora e 30 minutos. 

2. Programação da prensa para um aquecimento de 180 °C selecionando apenas o prato superior; 

Figura 24 – Dificuldade no desmolde do painel 
de material compósito 
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3. Colocação do compósito, constituído pelas camadas de pedra, lâminas (duas perpendicularmente 

expostas) e cortiça, na prensa e de forma a que a pedra contacte com o prato quente e a cortiça com 

o prato a temperatura ambiente; 

3.1 Tempo da operação: 30 minutos. 

4. Colocação de duas lâminas perpendicularmente expostas em contacto com a placa de alumínio, 

sobre o desmoldante, acrescido do compósito finalizado após o ponto 3; 

5. Colocação do conjunto resultante do ponto 4 na prensa de forma a que a placa de alumínio contacte 

o prato quente;  

5.1 Tempo de operação: 20 minutos. 

Na Figura 25 pode ser observado o resultado final após a quinta e última experiência. 

 

Estes resultados impressionam pela quantidade de experiências e erros derivados das mesmas, o que mostra 

a dificuldade experimental existente neste tipo de soluções para empregabilidade neste tipo de material compósito 

laminado.  

Figura 25  - Resultado final após a procedimento experimental de produção por compressão a quente 
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Capítulo 4  - Caracterização experimental 
 

 

 

Quando um provete apoiado é carregado perto das suas extremidades, e, portanto, submetido a um esforço 

de flexão, um dos lados do mesmo encontra-se à tração e o oposto à compressão, sendo que estas tensões variam 

ao longo da espessura. Além destas é induzida uma tensão de corte que também ela varia ao longo da espessura. 

Estas tensões podem também variar ao longo do comprimento com tensões concentradas nos pontos de aplicação 

da carga e nos apoios. Dado que o quociente entre a magnitude da tensão normal (compressiva e de tração) e a 

tensão de corte varia com o quociente entre a distancia entre apoios e a espessura do provete, este ensaio torna-

se de facto longe da uniformização que se quer para uma caracterização do material. A questão surge então: 

porque razão realizamos estes ensaios de flexão? Uma das razões prende-se com o facto de que esta carga em 

flexão simula as condições de carga a que este tipo de materiais compósitos laminados estará sujeito em serviço.  

Dadas as potenciais aplicações destes materiais compósitos laminados constituírem painéis de revestimento, 

a principal solicitação apresenta-se normal à superfície e logo exercendo um esforço em flexão. O objetivo da 

caracterização experimental é testar os provetes nessa situação, comparando as propriedades mecânicas da 

estrutura convencional já desenvolvida anteriormente e contendo fibras e resinas sintéticas, com aquelas que 

contêm fibras e resinas naturais ou mesmo soluções híbridas, contemplando uma mistura dos dois primeiros. 

Salienta-se, no entanto, a dificuldade em encontrar normalização para ensaios de materiais compósitos dada a sua 

complexidade, tendo sido neste trabalho utilizada uma abordagem de caracterização que passou essencialmente 

pela avaliação da resistência à flexão e que permite determinar parâmetros mecânicos que evidenciam o 

comportamento mecânico destas estruturas. 

Para ser possível implementar um ensaio de flexão adequado, é necessária a utilização da máquina de ensaios 

mecânicos universal que permitirá relacionar a força aplicada com o deslocamento medido, tendo em atenção que 

o deslocamento medido é o do travessão da máquina e não a deflexão a meio vão do provete. Um segundo sistema 

foi implementado no sentido de corrigir este problema, complementando os ensaios na máquina com a medição 

do deslocamento através da visualização do movimento do provete durante o ensaio, com o VIC-3D, baseado no 

princípio da correlação digital de imagem, efetuando uma medição exata da deformação a meio vão ocorrida no 

provete, tendo em conta o facto de este ser assimétrico e conter um material (cortiça) cujo comportamento não é 

puramente elástico.  
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No presente capítulo começa-se por introduzir as diferentes séries de provetes identificando os diferentes 

materiais utilizados nas suas produções. Após as dimensões dos provetes segue-se uma apresentação do ensaio e 

das máquinas utilizadas nos ensaios, INSTRON e VIC-3D, bem como o principio de funcionamento deste último. É 

também relatado o procedimento experimental elaborado nos ensaios e o tratamento de dados, sendo por fim 

apresentados os modos de falha observados.  
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4.1 Desenho de experiências 

 

Foram elaboradas sete combinações diferentes como se pode observar na Tabela 7, sendo que as camadas de 

pedra e de cortiça, já apresentadas, se mantêm constantes. Descrevem-se mais abaixo os detalhes das diferentes 

camadas de fibra e resina. Durante as encomendas de fibra foi escassa a resposta por parte dos vendedores de 

fibra de cânhamo pelo que, por motivos de força maior, se procedeu à caracterização da aplicação com fibras de 

linho somente.  

Tabela 7 – Desenho de experiências  

Desenho de experiências 

Série de provetes Ensaio Fibra Resina Cortiça Pedra 

1 Flexão Linho UD Epóxi Aglomerado 2 Moleanos Azul 

2 Flexão Linho UD Bio Aglomerado 2 Moleanos Azul 

3 Flexão Vidro Bio Aglomerado 2 Moleanos Azul 

4 Flexão Linho + PLA Aglomerado 2 Moleanos Azul 

5 Flexão Linho BD Epóxi Aglomerado 2 Moleanos Azul 

6 Flexão Linho BD Bio Aglomerado 2 Moleanos Azul 

7 Flexão Vidro Epóxi Aglomerado 2 Moleanos Azul 

 

 Linho UD – Fibra de linho unidirecional (Figura 26) 

Fibra de linho unidirecional com origem na Bélgica. A utilização 

destas fibras por amostra constituiu duas camadas sobrepostas 

perpendicularmente. Com uma gramagem de 215 g por m2 

unidirecional, cada camada de fibra apresenta uma gramagem 

total de 430 g/m2.   

 Linho BD – Fibra de linho bidirecional (Figura 27) 

Figura 26 – Tecido de linho unidireccional 
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Fibra de linho bidirecional com origem no Reino Unido. Destacando-se da anterior pela sua fabricação em 

bidirecional e consequente fácil aplicação na produção das amostras face ao linho UD. Com um leque reduzido de 

gramagens a maior semelhança em relação às fibras de vidro que se conseguiu encomendar foram gramagens de 

400 g/m2 e 500 g/m2, com tecido em Twill e Plain Weave, respetivamente.  

 

 Vidro 

Fibra de vidro já utilizada pela FrontWave para a produção de certas variantes dos materiais em desenvolvimento 

pela empresa, constituída por gramagens de 300 g/m2 e 600 g/m2, nas camadas de cortiça (topo) e interface 

pedra/cortiça, respetivamente. 

 Linho + PLA (Figura 28) 

Lâminas de fibra de linho unidirecional com poliéster biodegradável PLA 

impregnado. Com uma gramagem de 215 g/m2 estas lâminas apenas se 

tornam úteis após atingida a temperatura de fusão da resina de 

aproximadamente 150 °C e sob pressão, simultaneamente. A fração 

volúmica de resina é de 45%.  

 Bio – Resina de base Biológica (Figura 29) 

Para a produção de provetes foi escolhida a resina epóxi de base 

biológica ECO, doravante denominada por resina bio, pela facilidade da 

sua obtenção através do fornecedor da Frontwave e devido à mesma 

apresentar um valor acima da média de conteúdo biológico nas resinas 

naturais do respetivo mercado, cerca de 37%.  

 Epóxi - Resina convencional 

Resina epóxi sintética já utilizada pela FrontWave para a produção de painéis. 

Figura 27 – Tecido de linho bidireccional  

Figura 28 -Lâmina de linho unidireccional 
com PLA impregnado 

Figura 29 – Resina epóxi de base biológica ECO 
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4.2 Dimensões dos provetes 
 

As dimensões dos provetes foram ao encontro da norma ASTM C393 (Standard Test Method for Flexural 

Properties of Sandwich Constructions). O comprimento dos mesmos estava, de certa forma, limitado pelas placas 

de pedra disponibilizadas pela empresa Urmal (300 mm) e a espessura do painel pela aplicação em si. 

A norma indica que os provetes devem ter uma secção retangular, que as espessuras dos mesmos devem 

igualar a da estrutura sandwich e que a largura deve ser superior a duas vezes a espessura e a três vezes a 

espessura do núcleo bem como inferior a metade da distância entre apoios. Para um bom aproveitamento da placa 

impôs-se uma largura de 50 mm para que se pudessem extrair, pelo menos, 5 provetes por série, respeitando as 

limitações acima citadas. A Figura 30 apresenta um exemplo de um provete produzido. 

De referir que o comprimento do provete é imposto, pela norma, à distância entre apoios somado de 50 mm, 

pelo que a distancia entre apoios foi tomada como 250 mm nos ensaios.  

Antes de cada ensaio procedeu-se às medições de todas as medidas dos provetes bem como do seu peso, 

para que os cálculos fossem elaborados com rigor e a análise posterior com o maior número de variáveis 

conhecidas possível.  

 
 

4.3 Ensaio de flexão 
 

Atualmente as normas para ensaios de flexão para estruturas sandwich existentes vão pouco de encontro ao 

presente conceito na medida em que este não apresenta uma simetria longitudinal, resultado de não conter faces 

iguais. A norma ASTM C393 contém uma metodologia de cálculo de rigidez à flexão para estruturas sandwich com 

diferentes materiais nas duas faces, porém este método necessitaria de ensaios à tração para determinação do 

Figura 30 – Exemplo de provete utilizado com dimensões 300x50 mm 
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módulo elástico das mesmas o que poderia tornar-se moroso e evitável 

dado que o objetivo é a comparação entre diferentes constituições do 

mesmo produto. Assim sendo os cálculos das propriedades mecânicas 

não seguiram uma metodologia existente.  

Assim sendo, dado que no presente caso o objetivo consiste em 

comparar a aplicação com diferentes reforços, a comparação das 

tensões máximas obtidas e dos declives tensão/deslocamento serão 

uma aproximação efetuada para que se possa avaliar, 

qualitativamente, as propriedades tensão máxima à flexão e rigidez 

aparente à flexão.  

Os ensaios experimentais tiveram lugar nos laboratórios da 

FrontWave e contaram com a máquina de ensaios INSTRON 3369, 

ilustrada na Figura 31.  

 

 

O ensaio de flexão escolhido foi o de flexão a quatro pontos, em que o provete é suportado por dois apoios 

distanciados por 250 mm como especificado anteriormente. A força é aplicada em dois pontos equidistantes dos 

apoios, separados entre si por uma distancia igual a um terço da distancia entre apoios, portanto 83.33 mm. A esta 

configuração de ensaio dá-se o nome, na literatura inglesa, de four point bending e third point loading. Em 

comparação ao ensaio de flexão a três pontos apresenta a vantagem de criar um momento constante entre pontos 

de aplicação da carga e por isso a probabilidade de encontrar a falha é igual em toda a secção, sendo que no 

método de três pontos a carga concentra-se num só ponto de aplicação. Quanto à distancia entre pontos de 

aplicação da carga, em relação à alternativa, em que as cargas seriam aplicadas a um quarto do vão a partir de cada 

apoio, a opção escolhida é favorecida dado que para o mesmo momento de flexão esta necessita de menos carga 

aplicada, sendo o desejado dado que uma maior força resultaria em cargas pontuais superiores nos pontos de 

aplicação da carga o que poderia levar a um esmagamento local na zona dos roletes que causasse a falha do 

provete. Estas duas tipologias possíveis para o ensaio de flexão a quatro pontos são apresentadas na Figura 32 [35]. 

Figura 31 – Máquina de ensaios 
INSTRON 3369 
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Figura 32 – Tipologias de ensaio de flexão em quatro pontos [35] 

 

 

Figura 33 – Distâncias entre apoios 

Durante o ensaio são utilizadas proteções de material viscoelástico entre o provete e os apoios de forma a 

que haja um amortecimento entre os dois evitando o seu contacto por meio de um material menos duro, neste 

caso a borracha, sendo possível observar na Figura 33. Esta medida advém do facto da pedra, material pouco 

resistente, sofrer um esmagamento por compressão na zona dos apoios, principal modo de falha abordado no 

ponto 8 do presente capítulo.  

4.4 VIC 3D 
 

O VIC-3D, visível na Figura 34 [36], apresenta-se como um sistema completo e inovador de medição da forma, 

deslocamento e deformação de superfícies a três dimensões, incluindo todo o hardware necessário. As medições 

tridimensionais são elaboradas com base no método de correlação digital de imagem. Com a utilização deste 
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método o movimento atual do objeto é medido e está definido, em cada ponto da superfície do provete, o tensor 

das deformações de Lagrange [36].  

O VIC-3D é um sistema que consegue medir deslocamentos e deformações arbitrárias desde cinquenta micro 

deformações até deformações superiores a 2000% de provetes com tamanhos compreendidos entre 1 mm e 10 m 

[36]. A sua preparação é simples e exige apenas um procedimento rápido e flexível de calibração e a aplicação de um 

padrão de manchas na superfície a analisar, elaborado nesta Dissertação por meio de sprays, tal como apresentado 

na Figura 35. Sem recorrer a iluminações especiais ou lasers este sistema não necessita de qualquer contacto com o 

provete durante os ensaios.  

Dado que a região de interesse a analisar nos provetes da aplicação inerente a esta Dissertação de mestrado é 

no plano, apenas se procedeu à utilização de uma única câmara para a medição da deformação, recorrendo no 

fundo ao sistema VIC apenas em duas dimensões.  

 

Figura 34 – Sistema de medição VIC-3D [36] 

4.4.1 Método de correlação digital de imagem 
 

O método de correlação digital de imagem requer uma câmara de alta resolução e equipada com uma lente 

livre de distorções para a medição de deslocamentos, sendo precisas duas para deslocamentos tridimensionais. Um 

computador auxiliar com capacidades suficientes de memoria e de digitalização das imagens de saída da câmara 

são também imperiais à sua aplicação [36].  

A superfície do provete é coberta com um padrão aleatório de salpicos em preto matt num fundo branco, o 

qual é capturado ao longo do ensaio, nesta Dissertação definido como uma captura em cada dois segundos. A 

imagem digital do provete conterá a intensidade luminosa da localização do pixel na matriz do dispositivo de carga 

acoplada da superfície do provete antes e depois da deformação. Se o padrão for suficiente para indicar um 
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número suficiente de pontos unitários e as suas localizações precisas em cada imagem, o campo de deslocamentos 

pode ser obtido em função dos níveis de cinzento dos pixéis das diferentes imagens. 

4.5 Procedimento experimental 
 

Os ensaios experimentais foram elaborados, como dito anteriormente, recorrendo a dois processos diferentes 

de ensaio visando duas metodologias diferentes para determinação da deformação a meio vão. O primeiro consiste 

apenas na utilização da máquina de ensaios INSTRON para a medição do deslocamento vertical com a força 

aplicada sendo que a segunda envolve, para além desta, a utilização do sistema VIC-3D, explicado em 4 do atual 

capítulo. 

Para cada série foram produzidos cinco provetes sendo que os ensaios com o primeiro processo foram 

comuns a todos eles e apenas dois envolvendo o sistema de visualização, sendo posteriormente, nestes dois 

provetes, sincronizada a informação relativa à força aplicada com a do deslocamento medido pelo VIC-3D.  

Para o primeiro processo de ensaio apresentam-se os diferentes passos a realizar: 

1. Medição da largura, espessura e comprimento do provete;  

2. Pesagem do provete; 

3. Fotografar pormenores relevantes no provete que possam influenciar o ensaio; 

4. Medição das distancias entre apoios e entre pontos de aplicação da carga, para fixação das amarras 

da máquina; 

5. Colocação de borrachas e provete sobre os apoios inferiores; 

6. Colocação de borrachas entre o provete e os apoios superiores; 

7. Abertura do software Blue Hill no computador auxiliar, escolha do programa pré-definido para o 

ensaio de flexão e seleção da pasta de gravação; 

8. Aplicação da função balance all do programa para que seja feito um off-set nas células de carga e 

deslocamento; 

9. Aplicação de uma pré-carga de aproximadamente 30 N, garantindo que os apoios superiores ficam 

fixos ao provete;  

10. Reset da célula de medição de deslocamento; 

11. Inicio do ensaio de flexão. 

Para o segundo processo de ensaio, repete-se o procedimento acima exposto, no entanto, com duas 

diferenças: 

1. A superfície frontal do provete a ensaiar deve ser pintada com sprays de maneira a que seja criado o padrão 

de manchas abordado em 4.1, aplicando a cor branca de fundo e um salpicado preto matt por cima.  
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Figura 35 – a) Criação do padrão de manchas recorrendo a sprays, b) Ensaio com o sistema VIC com o padrão claramente 
identificável  

2. Antes de iniciar o ensaio da máquina deve-se preparar o sistema VIC-3D da seguinte forma: 

- Montagem do tripé com a câmara;  

- Abertura do software Snap 2D e seleção da pasta de gravação; 

- Orientação da câmara recorrendo aos níveis existentes para os três eixos de rotação do tripé; 

- Fixação da abertura da ótica; 

- Focagem dos pixéis recorrendo ao zoom da câmara e à visualização da imagem no computador 

auxiliar; 

- Ajuste da luminosidade regulando a luz solar incidente no laboratório e recorrendo, se necessário, ao 

holofote auxiliar; 

- Seleção de uma fotografia em cada dois segundos através da função time capture; 

- Garantir que as borrachas estão à face do provete para não interferir com o VIC; 

- Iniciar gravação. 

Figura 36 – Esquema montado para ensaio com o sistema VIC 

a) 

b) 

b) 
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Figura 37 - a) Gráfico típico tensão vs. deslocamento com realce da queda de força e da tensão máxima, b) Fenómeno de 
flexão inversa observado nas extremidades do provete 

 

4.6 Tratamento de dados 
 

O tratamento de dados consistiu na extração da informação dos ensaios e cálculo dos parâmetros de 

interesse: a tensão máxima, a rigidez aparente e deslocamento máximo. 

Tensão máxima 

A tensão foi calculada utilizando a força aplicada e a fórmula da tensão à flexão para um ensaio em quatro 

pontos, encontrada na equação (1). Esta estimativa, que recorre à teoria simples de vigas e, portanto, assume uma 

homogeneidade e isotropia do material, resulta de o objetivo do trabalho consistir na comparação de diferentes 

variantes do mesmo material compósito. 

22

)(3

bd

LLF i
             (1)  

O critério para a tensão máxima aplicado corresponde à tensão à qual ocorre fissuração do provete na secção 

transversal solicitada entre os pontos de aplicação da carga, circundado a azul no gráfico da Figura 37 a), tendo sido 

possível observar, em certos casos, uma tensão superior à registada segundo o critério apresentado, no entanto a 

rigidez aparente associada é significativamente inferior devido ao estado de fissuração do provete, pelo que 

importa destacar a importância de retirar o valor certo de tensão máxima, segundo a definição acima, e não  

apenas o valor máximo observado da tensão.  Detetaram-se também quedas de força ao longo da curva tensão vs. 

deslocamento, circundado a encarnado no gráfico da Figura 37 a), identificadas claramente como provenientes da 

flexão inversa ocorrida nas extremidades do provete, continuando o ensaio com uma rigidez idêntica à observada 

anteriormente à queda de força. Este fenómeno, ilustrado na Figura 37 b), ocorre nas extremidades dos provetes 

quando a cortiça tende a deflectir para baixo, movimento que a pedra, apresentando uma rigidez superior, não 

acompanha e fletindo no sentido oposto leva a uma delaminação da mesma sob a cortiça.  

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Rigidez aparente 

A rigidez aparente foi calculada através da curva tensão vs. deslocamento utilizando a parte linear da curva 

para o cálculo do declive, tendo optado pelo declive dominante da curva, e portanto característico do material, 

definindo dois pontos para o seu cálculo, tipicamente com inicio na deflexão de 3 mm, ponto até ao qual a rigidez 

se apresenta inferior, visível no declive inicial do gráfico da Figura 37 a), proveniente da utilização de borrachas 

entre os apoios e o provete, onde a força do ensaio inicialmente deforma as proteções de material viscoelástico e 

como material menos duro, com uma rigidez aquém. 

É de salientar que este método não define uma propriedade física do material, mas sim uma caracterização e 

apresenta um resultado que pode ser comparado de forma relativa.  

Deslocamento máximo 

Este parâmetro corresponde ao deslocamento máximo do travessão da máquina primeiro processo de ensaio 

e do deslocamento máximo a meio vão registado pelo VIC-3D no caso do segundo processo, sendo as suas 

diferenças analisadas na discussão de resultados.  

A utilização do VIC-3D requer uma sincronização, numa rotina de programação disponibilizada pela 

FrontWave, dos dados da máquina de ensaios, a força, com os do sistema de visualização, o deslocamento. Após 

uma importação dos dados provenientes dos dois processos de ensaio escolhem-se para os eixos das coordenadas 

e ordenadas os dados do VIC-3D e da máquina de ensaios, respetivamente. Segue-se a sincronização e plot, 

concluindo com uma exportação dos dados. 

4.7  Apresentação e discussão de resultados 
 

Apresentam-se nas Tabelas 8 e 9 os valores obtidos de tensão máxima, rigidez aparente e deslocamento 

máximo, sendo todos estes apresentados como valores médios dos cinco provetes existentes em cada série de 

produção, excetuando o segundo processo de ensaios cujos resultados são a média dos dois provetes ensaiados 

com o VIC em cada cinco. Adicionalmente apresentam-se os valores do desvio padrão (S) de cada série. Os 

resultados referentes aos dois processos de ensaio distintos são apresentados separadamente sendo que, para o 

segundo (INSTRON/VIC), os valores de tensão máxima não são apresentados dado que os seus valores já se 

incorporam nos referentes ao primeiro processo, isto é, em ambos os processos os valores de tensão são 

diretamente proporcionais à força transmitida pela máquina de ensaios e não dependem da utilização do sistema 

de visualização VIC. Por questões de amostragem os valores de tensão máxima são assim apresentados apenas 

para primeiro processo de ensaios. 
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Tabela 8 – Parâmetros de interesse na caracterização experimental obtidos com o processo de ensaios 1 

Processo 1 (INSTRON) 

Série 

Parâmetros de interesse 

Fibra Resina 
Rigidez 

(MPa/mm) 
S 

σmáx. 

(MPa) 
S 

δmáx. 

(mm) 
S 

Linho 

Linho BD 
Epóxi 5  0.795  0.171 20.9   4.4  26.1  1.6 

Bio 6  1.005 0.150   22.9  1.3  23.2  2.2 

Linho UD 
Epóxi 1  0.933  0.124  20.6  3.8  23.3 2.7  

Bio 2  0.944  0.057  21.9 2.2   22.9 1.5  

Linho UD 

(Lâmina) 
PLA 4  -  -  -  -  -  - 

Vidro 
Epóxi 7  1.798  0.039  30.0  1.5  18.9  0.9 

Bio 3  1.487  0.028  35.6  1.1  24.1 0.8  

 

Tabela 9 - Parâmetros de interesse na caracterização experimental obtidos com o processo de ensaios 2 

Processo 2 (INSTRON/ VIC) 
Série 

Parâmetros de interesse 

Fibra Resina Rigidez (MPa/mm) S δmáx. (mm) S 

Linho 

Linho BD 
Epóxi 5  0.799 0.045  24.4 1.8 

Bio 6  1.036 0.109   19.2  0.3 

Linho UD 
Epóxi 1  0.888 0.076   20.0 2.5  

Bio 2  0.813 0.011   20.1 2.9  

Linho UD (Lâmina) PLA 4 -   - -  -  

Vidro 
Epóxi 7 1.775  0.003  16.0 0.1  

Bio 3  1.492 0.022  21.8 1.2  

 

Numa análise à tensão máxima observa-se um aumento desta para todas as fibras aquando da utilização da 

resina bio em detrimento da epóxi, sendo mais evidente para a fibra de vidro. Como resina mais rígida, a epóxi 

apresenta uma maior capacidade de absorção de energia que é possivelmente utilizada para a fratura do provete 

fazendo com que o seu valor de tensão máxima seja inferior ao da resina bio. As propriedades mecânicas das fibras 

naturais, inferiores às da fibra de vidro, causam uma tensão máxima inferior às séries produzidas com fibra de 

vidro, na ordem dos 35% quando utilizada a resina bio e dos 30% no caso da resina epóxi, sendo que entre as 

diferentes soluções de fibra de linho os resultados se apresentam muito semelhantes.  

Os deslocamentos máximos, para ambos os processos de ensaio, apresentam-se inversamente proporcionais 

à rigidez medida com as diferentes resinas, portanto como seria de esperar os provetes mais rígidos deflectem 

menos e os menos rígidos fletem mais. Comparando os diferentes processos de ensaios denota-se que durante a 
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utilização do sistema de visualização VIC se registam deflexões máximas inferiores ao processo envolvendo apenas 

a máquina de ensaios. Tal redução advém do facto da máquina de ensaios medir o deslocamento do sistema de 

ensaio completo, isto é, qualquer movimento do travessão da máquina é deduzido como deslocamento do provete, 

como a penetração inicial que é feita sobre as proteções de borracha e o esmagamento ou compressão da cortiça. 

No segundo processo a análise realizada, no software Snap-VIC2D, às imagens capturadas, é feita apenas numa 

determinada região de interesse abrangendo somente o provete e como tal o deslocamento medido é inferior à 

metodologia anterior. Podemos assim inferir que: 

INICIALPENETRAÇÃOVICINSTRON lll        (2) 

ΔlINSTRON – Deslocamento do sistema completo medido pelo travessão da máquina de ensaios 

ΔlVIC – Deslocamento medido a meio vão do provete pelo sistema de visualização VIC 

ΔlPENETRAÇÃO INICIAL – Deslocamento correspondente à penetração inicial sobre as proteções de material viscoelástico 

A rigidez mostrou ser o parâmetro mais estável entre metodologias, isto é, com valores próximos entre elas. 

Atendendo ao facto das diferenças de deslocamentos nos dois processos de ensaio, seria de esperar que resultasse 

uma clara diferenciação na rigidez. No entanto a falta desta clarividência pode dever-se às variabilidades associadas 

a: 

- Elevado grau de incerteza na uniformização da qualidade das fibras naturais; 

Estas variabilidades resultantes podem ser observadas nas Tabelas 8 e 9, onde desvio padrão associado às fibras 

naturais é alto e a dispersão estatística das fibras de vidro muito inferior, sendo também possível observar nos 

gráficos tensão vs. deslocamento da Figura 38. 
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Figura 38 - Gráficos tensão Vs. deslocamento resultantes de cinco ensaios para todas cada série estudada. 
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- Processo de produção; 

Cada fase do processo de produção do material compósito (a laminação, a cura e a pós cura) introduz variabilidade 

que cria fortes interdependências entre os parâmetros de processo e a sua variabilidade e as propriedades finais do 

produto. 

- Operações pós-manufaturação; 

As operações como o rebaixamento e corte podem induzir diferentes estados de tensão na camada superior, a 

pedra, que influencia a resistência do laminado. 

Para definir uma relação entre os dois métodos de cálculo da rigidez aparente foi calculada uma regressão linear 

com base nos valores médios de rigidez de cada metodologia, indicando a seguinte correlação: 

INSTRONVICVICINSTRON RigidezRigidezRigidezRigidez 0454,19566,0    (3) 

A linha de tendência, exibida no gráfico da Figura 39, mostra que a rigidez calculada com o deslocamento do 

sistema de visualização aumenta 4,5% relativamente à rigidez calculada somente com a máquina de ensaios 

mecânicos. 

 

Figura 39 - Correlação linear entre metodologias de ensaio 
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Quando introduzidas as fibras de linho observa-se, em comparação com a fibra de vidro, uma redução da rigidez na 

ordem dos 35% quando utilizada a resina bio e na ordem dos 50% quando utilizada a epóxi. Entre soluções de fibra 

de linho observam-se rigidezes superiores para as séries 5 e 6 (Linho BD). 

As propriedades das fibras empregues neste estudo ditam a superioridade técnica da fibra de vidro face às 

fibras de linho BD e UD. Tendo também em conta que as gramagens das camadas de fibra não são iguais (600, 500 

e 430 g/m2, respetivamente), facto resultante do pequeno leque de escolha no mercado, a sua contribuição é de 

extrema importância nos resultados, com especial relevância na camada entre a pedra e cortiça onde o reforço é 

imperial.   

Em relação à série 4, cada camada de lâminas dispostas perpendicularmente perfaz uma gramagem de 430 

g/m2 que contém uma quantidade significativamente inferior de fibra e resina em comparação com as restantes 

séries derivado do facto da fração volúmica de fibra ser 55% e de resina 45%, por cada lâmina. Tal quantidade de 

resina mostrou-se insuficiente para aderir as camadas do laminado, não se verificando uma transmissibilidade dos 

esforços e fazendo com que a pedra sofra fissuração e consequente fracturação (Figura 39), após a sua produção, 

nas operações de rebaixamento e corte do compósito, respetivamente. Salienta-se que, ao contrário das restantes 

séries em que a resina é calculada tendo em conta a absorção por parte do aglomerado de cortiça, a lâmina é 

fabricada para uma generalidade de aplicações e não tem em conta tal fator, para além do facto de se ter 

observado que com a prensa de pratos quentes existe um escoamento da resina para as laterais do laminado 

devido à maior pressão aplicada neste processo bem como a diferença do estado da resina em relação ao processo 

de laminação manual onde esta apresenta uma densidade típica de um gel, contribuindo todos os pontos 

anteriores citados para um a redução da adesão entre camadas. A solução torna-se tecnicamente inviável para a 

aplicação em estudo dado que o produtor não dispõe, atualmente, de uma lâmina com gramagem superior. A 

Figura 39 pretende ilustrar a fraca adesão entre camadas (a)), as fissurações (circundadas a encarnado – b)) e as 

fraturas (c)). 

 

Figura 40 - a) Fraca adesão entre camadas, b) Fissurações na pedra, c) Fracturação da pedra 

 

 

a) b) c) 
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As variabilidades apresentadas anteriormente são importantes para que se possa recomendar a sua redução 

(i.e., dessas mesmas variabilidades) e alcançar uma maior uniformização, no entanto não menos importante será 

estudar o potencial das séries estudadas observando os valores máximos atingidos nos ensaios. Apresentam-se nas 

Tabelas 10 e 11 os valores obtidos para os parâmetros mais importantes: a tensão máxima e a rigidez. Comparam-

se diretamente as soluções obtidas para as diferentes resinas. 

Tabela 10 – Diferença da tensão máxima obtida entre a utilização de resina sintética e a 

biológica para o processo de ensaio 1 

  

Processo 1 (INSTRON) | Tensão Máxima 

Epóxi Bio Δσmáx.(MPa) 

Linho UD 24,5 25,2 0,7 

Linho BD 24,4 24,7 0,3 

Vidro 31,4 36,5 5,1 

  

Para todos os casos confirmou-se, como analisado nos valores médios, um aumento da tensão máxima 

aquando da utilização da resina bio. A redução na tensão máxima das fibras naturais em relação à fibra de vidro 

reduz-se assim, numa análise de máximos, para cerca de 22% entre soluções com resina epóxi e os 30% no caso da 

resina bio.   

Tabela 11 - Diferença de rigidez obtida entre a utilização de resina sintética e a biológica 
para a) processo de ensaio 1, b)  processode ensaio  2 

 a) 

Processo 1 (INSTRON)  | Rigidez 

Epóxi Bio ΔRigidez(MPa/mm) 

Linho UD 1,133 1,003 -0,13 

Linho BD 0,967 1,241 0,274 

Vidro 1,84 1,53 -0,31 

  

 b) 

Processo 2 (INSTRON/VIC) | Rigidez 

Epóxi Bio ΔRigidez(MPa/mm) 

Linho UD 0,942 0,821 -0,121 

Linho BD 0,830 1,113 0,283 

Vidro 1,777 1,507 -0,27 
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Ambos os métodos indicam que, relativamente a valores máximos, quando utilizada a resina bio, existe um 

decréscimo na rigidez para as fibras de linho UD e de vidro, sendo que aumenta no caso das fibras de linho BD.  Os 

valores máximos permitem-nos ainda comprovar ser possível alcançar uma redução nas diferenças de rigidez entre 

séries produzidas com fibra de linho e com fibra de vidro para uma ordem de 18% quando utilizada a resina bio e 

de 40% para a epóxi, contra percentagens de 35 e 50%, respetivamente, apresentadas nos valores médios.  

4.8 Modos de falha 
 

Aquando das falhas dos provetes nos ensaios elaborados foram detetados três modos de falha distintos. 

Existem dois modos semelhantes que se identificam com o modo de falha número 1 (falha das faces) apresentado 

em 2.3 do capítulo 2. No primeiro ocorre a falha apenas numa secção transversal do provete, como pode ser 

observado na Figura 40 b), e na segunda a mesma é localizada em duas zonas, sendo todas elas por baixo dos 

apoios, como ilustrado na Figura 40 a). A baixa resistência da pedra leva a que a falha mecânica ocorra nesta 

camada pela carga compressiva transmitida ao provete pela força do ensaio através dos apoios. A razão de, por 

vezes, ocorrer a falha em apenas uma secção transversal deve-se ao facto de a força não estar, durante o ensaio, 

bem distribuída pelos dois apoios, acabando por atingir a carga máxima à compressão primeiro num lado do que 

no oposto.  

 

Figura 41 - a) Modo de falha localizado em duas secções transversais, b) Modo de falha localizado numa secção transversal 

O terceiro modo está associado à delaminação, em que a adesão das camadas por meio da resina já não é 

suficiente. De salientar que este modo tem sempre inicio nas extremidades do provete devido à flexão inversa. 

a) b) 
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Figura 42 - Delaminação do provete 

Foram analisadas todas as séries no que diz respeito aos modos de falha acima apresentados. O padrão por 

série foi idêntico, observando-se, em média, que 4 em 5 provetes (da mesma série) falharam por esmagamento da 

face de pedra e os restantes devido ao efeito associado de esmagamento e delaminação. Concluindo-se assim que 

não é possível uma afirmação acerca de uma relação entre os modos de falha e as várias séries produzidas, 

nomeadamente no que diz respeito ao tipo de resina ou fibras. A associação desta variavel aos resultados obtidos 

torna-se assim inconclusiva. 
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Capítulo 5  - Avaliação do Ciclo de Vida 
 

 

 

5.1 Objetivo e Âmbito 
 

As razões que levaram à realização de um estudo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) da aplicação estudada 

nesta Dissertação vão de encontro à motivação deste mesmo estudo, ou seja, fazendo um balanço entre a 

sustentabilidade, produtividade, características mecânicas e custos associados, identificar as fibras e resinas mais 

acertadas para este material compósito. Pretende-se que do estudo resultem as diferenças ambientais no ciclo de 

vida dos produtos estudados na caracterização experimental, contribuindo assim para o fator sustentabilidade do 

balanço. Os resultados destinar-se-ão não só à FrontWave, mas também aos potenciais compradores deste 

material, bem como a toda a comunidade ativa na sensibilização ambiental. 

Iniciando com a definição da unidade funcional, que responde à necessidade de quantificação da 

funcionalidade do produto medindo o seu desempenho aquando da execução da função que lhe está associada, 

constitui uma referência com a qual as entradas e saídas são relacionadas, salientando que esta unidade tem de ser 

mensurável. No presente caso, a unidade funcional, tendo em conta a perspetiva do utilizador, é considerada como 

um serviço para o mesmo. Primeiro define-se a função comum a todos os produtos, isto é, a todas as variedades de 

STORK estudadas nesta Dissertação, como a instalação de um painel no seu destino final. Avaliando, para todas as 

alternativas, os consumos de materiais e as emissões dos processos unitários associados ao ciclo de vida de cada 

produto bem como o respetivo impacte ambiental, definiu-se a unidade funcional como “a produção de matérias-

primas e instalação de um painel com 1 m2 de área”. 

Definida a unidade funcional, pretende-se então comparar a eficiência ambiental associada à disponibilização 

de um painel de 1 m2 entre todas as alternativas apresentadas. Após esta definição, é possível calcular a 

quantidade de material necessário para satisfazer esta função. Na Tabela 12 são apresentadas as características 

pertinentes ao cálculo da massa de cada componente tendo como referencia 1 m2, estando as camadas 

organizadas do topo para a base, mas nas camadas de fibra e resina é preciso escolher apenas uma, consoante a 

série de produção em questão. 
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Tabela 12 – Características pertinentes ao cálculo da massa de cada componente 

Ordem Camada Nome 
Espessura 

(mm) 

Densidade 

(kg/m3) 

Gramagem 

(g/m2) 

Massa 

(kg) 

Topo Pedra 

Calcário 

Moleanos 

Azul 

5 2660 - 13,3 

  

Fibra 

Fibra de 

linho UD 

- 

- 430 0,43 

Fibra de 

linho BD 
- 500 0,5 

Fibra de 

Vidro 
- 600 0,6 

Resina + 

Endurecedor 

Resina 

epoxídica de 

base 

biológica 

- 1110 - 

* 

Resina 

epoxídica 
- 1091 - 

Cortiça Aglomerado  10 200 - 2 

Resina + 

Endurecedor 

R Resina 

epoxídica de 

base 

biológica 

- 1110 - 

* 

Resina 

epoxídica 
- 1091 - 

Fibra 

Fibra de 

linho UD 

- 

- 430 0,43 

Fibra de 

linho BD 
- 400 0,4 

Base 
Fibra de 

Vidro 
- 300 0,3 

 
* Massas dependentes do tipo de fibra da série, dadas as diferentes gramagens e coeficientes de absorção. 

NOTA: massa = densidade x (espessura x área) ou = gramagem x área (1 m2) 
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As fronteiras da ACV são definidas do berço ao portão, acrescentando por fim a fase de transporte do produto 

finalizado. A fase de produção do compósito (e também o transporte das matérias-primas para a fábrica) não é tida 

em conta dado que o objetivo do estudo se baseia na comparação de alternativas do material compósito, ou seja, 

sendo o processo de produção idêntico para todas estas, esta simplificação não originará um erro significativo na 

análise final. Salienta-se que o mesmo raciocínio é tomado para a embalagem, admitindo-se que o material que 

envolve o produto finalizado é idêntico para qualquer uma das alternativas analisadas. Esta decisão adveio do facto 

da linha de produção deste material ainda não estar devidamente pensada e concluída pelo que se desconhece por 

enquanto o tipo de embalagem final, e a escolha de qualquer uma poderia induzir um valor irrealista de impacte 

ambiental associado ao embalamento.  

Qualitativamente serão analisados os cenários de fim de vida para os diferentes casos. A análise qualitativa 

resulta da escassez de informação relativamente a estes cenários em materiais compósitos e, como tal, as bases de 

dados existentes carecem também de informação relativa a processos que requerem especificidade elevada. No 

caso de todas as diferentes séries abordadas nesta Dissertação seguirem o mesmo cenário de fim de vida, a 

omissão da avaliação quantitativa nesta fase seria vista do mesmo prisma da fase de produção e embalamento, 

explicado anteriormente, e resultaria num erro muito pouco significativo. 

O inventário do ciclo de vida será debruçado sobre os diferentes materiais utilizados em todas as alternativas 

estudadas, tendo sido selecionada a categoria de impacte ambiental de potencial de aquecimento global, processo 

que representa um enorme problema ambiental para a humanidade e é expresso pelo aumento da temperatura 

global do planeta que está a ocorrer devido às elevadas emissões antropogénicas dos gases de efeito de estufa 

para a atmosfera. Este impacte é estimado pela pegada de carbono inerente à produção de todos os componentes 

utilizados e transporte do produto final. Esta pegada é medida em kg equivalentes de dióxido de carbono, que 

expressa a quantidade de gases de efeito de estufa emitidos nestes processos em termos equivalentes de 

quantidade de emissões dióxido de carbono. Tendo em consideração que existem substâncias que se decompõem 

gradualmente, acabando por atingir um estado de inatividade, o PAG é calculado para um dado período, 

correspondente a 100 anos no caso dos dados recolhidos no âmbito desta Dissertação de mestrado. 

5.2 Recolha de dados 
 

5.2.1 Do berço ao portão 
 

As bases de dados a consultar numa ACV podem ir de dados específicos do local até dados genéricos, 

correspondendo a dados de produtores individuais ou dados que usualmente representam vários 

produtores/produtos, respetivamente. No presente caso recorreu-se aos dois extremos, tendo-se acedido à 

ECOINVENT (V2.2) para recolha de dados genéricos e à declaração ambiental de produto (DAP) individual para o 

caso do aglomerado de cortiça como base de dados específica do local (produtor). 
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A Tabela 13 ilustra os dados recolhidos da pegada de carbono por cada kg de material produzido, 

identificando simultaneamente a fonte dos dados bem como algumas observações. 
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Material Fronteiras 
Pegada 

de CO2 
Unidade 

Método de 

Avaliação 
Fonte dos dados (comentários) 

Natural stone plate, polished, at 
regional storage/kg/CH 
 

Do berço ao 

portão 
0.379 kg CO2 eq./ kg CML 

ECOINVENT 2.2 

(Dados do processo de extração do granito, dados da 

infraestrutura e uso do solo de uma extração de calcário, dados 

da Suiça e alguns médios europeus) 

Aglomerado de cortiça acoustic 
cork (valor para características 
médias do agregado)  

Do berço ao 

portão 
0.88 kg CO2 eq./ kg - Declaração ambiental de produto sistema BRE 

Cork Slab, at plant  

Do berço ao 

portão 1.08 kg CO2 eq./ kg CML 

ECOINVENT 2.2 

(valor médio de vários tipos de aglomerado de cortiça na 

Europa) 

Glass fibre reinforced plastic, 

polyester, hand lay-up, at plant, 

Do berço ao 

portão 
4.88 kg CO2 eq./ kg CML ECOINVENT 2.2 

Glass fibre at plant (RER) 
Do berço ao 

portão 
2.64 kg CO2 eq./ kg CML ECOINVENT 2.2 

Fibra de linho 

Do berço ao 

portão da 

quinta 2.8 
kg CO2 eq./ kg 

plant 
- 

Environmental aspects of fiber crops cultivation and use Ana 

Luisa Fernando, Maria Paula Duarte, Anna Vatsanidou, Efi 

Alexopoulou, Industrial Crops and Products 68 (2015) 105–115 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092666901

4006086  

polyester resin, unsaturated, at 

plant [RER] 

Do berço ao 

portão 
7.47 kg CO2 eq./ kg CML ECOINVENT 2.2 

Epoxy resin, liquid at plant/kg/RER 

(baseado em perfis ambientais da 

industria europeia de plásticos) 

Do berço ao 

portão 6.66 kg CO2 eq./ kg CML ECOINVENT 2.2 

PLA (produção convencional) 
Do berço ao 

portão 

Aprox. 

1.95 
kg CO2 eq./ kg IPCC 

Applications of life cycle assessment to NatureWorksTM 

polylactide (PLA) production, Erwin T.H. Vink,Karl R. 

Ra´bago,David A. Glassner,Patrick R. Gruber, 2003 

Polymer Degradation and Stability 80 (2003) 403–419 

(available at 

http://www.natureworksllc.com/~/media/The_Ingeo_Journey/

EcoProfile_LCA/EcoProfile/NTR_CompleteLCA_EcoProfile_1102

_pdf.pdf?la=en) 

PLA (produção com recurso a 

energia eólica e de biomassa) 

Do berço ao 

portão 

Aprox -

1.9 
kg CO2 eq./ kg IPCC 

PLA 

Do berço ao 

portão 2.36 kg CO2 eq./ kg - 

http://algix.com/wp-content/uploads/2014/12/Environmental-

Product-Statement-for-Solaplast-5-28-15.pdf, Figure 8 

(comparação com resina mista de algas e PLA) 

PLA 
Do berço ao 

portão 
2.98 kg CO2 eq./ kg CML  Ecoinvent 2.2 

Plant derived epoxy resin 

Do berço ao 

portão 

4.079 kg CO2 eq./ kg CML 

Bio-based versus traditional polymer composites. A life cycle 

assessment perspective, Angela Daniela La Rosa, Giuseppe 

Reccab, John Summerscales, Alberta Latteri, Gulia 

Cozzoa,Gianluca Cicala,  Journal of Cleaner Production 

Volume 74, 1 July 2014, Pages 135–144  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261

4002388  

Tabela 13 – Dados recolhidos na fase de Inventário do Ciclo de Vida para cada material de interesse 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014006086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014006086
http://algix.com/wp-content/uploads/2014/12/Environmental-Product-Statement-for-Solaplast-5-28-15.pdf
http://algix.com/wp-content/uploads/2014/12/Environmental-Product-Statement-for-Solaplast-5-28-15.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388#aff2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388#aff1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002388
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5.2.2 Transporte final 

 

O cálculo do transporte do produto finalizado é calculado recorrendo a um conjunto de dados disponível 

na plataforma europeia sobre avaliação do ciclo de vida, a European Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA). A 

plataforma disponibiliza uma base de dados (The European Life Cycle Database - ELCD) fornecendo um inventário 

de recursos e emissões recomendados. A versão utilizada corresponde à ELCD 3.2, tendo-se acedido ao conjunto de 

dados relativo a processos e à categoria de transportes na classe rodoviária (Processes  Transport Service  

Road). Este conjunto de dados denomina-se Lorry transport; Euro 0, 1, 2, 3, 4 mix; 22 t total weight, 17,3t max 

payload, que representa o tipo de transporte, as normas europeias abrangentes para as emissões dos veículos, e 

informação específica do processo como o peso total do veículo e a sua capacidade de carga, respetivamente, 

separados por ponto e vírgula. 

O impacte ambiental deste processo foi estimado usando a unidade de emissões de quilograma equivalente 

de CO2, por tonelada transportada e quilómetro percorrido (0,0658 kg CO2 eq./t*km). A distância é considerada fixa 

para todas as séries estudadas, assumindo como hipótese uma média de 350 km, distância associada à expansão 

do conceito STORK por parte da FrontWave marcado inicialmente pelo mercado nacional. Esta hipótese permite a 

comparação direta dos diferentes pesos das variedades apresentadas. 

 

5.3 Análise do impacte ambiental 
 

A quantidade de CO2 equivalente é obtida para cada alternativa multiplicando os valores do inventário 

apresentados em 2.1 do presente capítulo pela massa total constituída por cada série, isto é, somando todas as 

massas relativas aos seus componentes, apresentadas na Tabela 12. Para as resinas, a massa está dependente do 

tipo de fibra utilizada, sendo que a diferentes gramagens corresponde uma massa diferente de resina a utilizar. Ao 

longo das produções dos materiais compósitos foi observada uma maior absorção de resina por parte das fibras 

naturais, já esperada após a revisão bibliográfica. Desta forma foram definidos coeficientes empíricos de absorção 

para as fibras naturais, definido como o fator multiplicativo da quantidade de resina necessária para a mesma área 

e gramagem de fibra de vidro. Para as fibras de linho UD perpendicularmente expostas aplica-se um coeficiente de 

2, dado que necessitam do dobro da resina comparando com a fibra de vidro, enquanto às fibras de linho BD se 

associa um coeficiente de 1,5. 
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Tabela 14 – Quantidade de resina total para cada gramagem de fibra e coeficiente de absorção 

Tipo de 

fibra 

Gramagem 

(g/m2) 

Quantidade de resina 

(standard)(kg) 

Coeficiente de 

absorção 

Quantidade de resina 

total (kg) 

Vidro 
600 0,816 

1 1,444 
300 0,628 

Linho 

UD 
430 1,3895 2 2,779 

Linho 

BD 

500 0,68 
1,5 2,166 

400 0,764 

 

Tabela 15 – Pegada de carbono do berço ao portão para cada série (1 m2) 

Pegada de carbono 
(Berço ao portão) 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 

kg CO2 eq. 27,7 16,4 12,9 9,3 18,9 15,0 18,8 

 

Aos valores apresentados na Tabela 15 somam-se os valores da quantidade de CO2 equivalente resultante do 

transporte do produto finalizado. A pegada de carbono relativa ao transporte é calculada após a multiplicação do 

valor apresentado em 2.2 (0,0658 kg CO2 eq./t*km) pela massa do compósito em toneladas e pelos 350 km 

assumidos como distância média de entrega do produto a nível nacional. Embora todos os provetes, antes de 

ensaiados, tenham sidos submetidos a uma pesagem que (após uma média aritmética de cada cinco provetes por 

cada série de produção) permite calcular as massas impostas pela unidade funcional, o metro quadrado, optou-se 

por utilizar a massa prevista, usada para o cálculo da pegada de carbono do berço ao portão, recorrendo à Tabela 

12, dado que a massa real dos provetes poderia induzir erros significativos dada a variabilidade de espessura da 

camada de pedra que após a operação de rebaixamento apresenta variações de +/- 1,1 mm entre séries, o que 

origina variações das massas. 

Tabela 16 - Pegada de carbono correspondente ao transporte do produto finalizado (1 m2) 

Pegada de carbono 
(Transporte) 

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 

kg CO2 eq. 0,44 0,44 0,41 0,37 0,42 0,42 0,41 
 

Somando à pegada de carbono do berço ao portão de cada série, vem: 

Tabela 17 - Pegada de carbono TOTAL (1 m2) 

Pegada de carbono 
TOTAL  

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7 

kg CO2 eq. 28,2 16,9 13,3 9,7 19,4 15,4 19,2 



 
 

 

 
 

66 

 

A pegada de carbono associada à fibra de vidro, segundo as bases de dados utilizadas, assemelha-se à da fibra 

de linho, chegando mesmo a ser ligeiramente inferior, sendo que a maior diferença ocorre nas resinas, onde a 

produção de um quilograma de cada difere em 4,06 kg de produção de kg de CO2 equivalente. Os impactes 

ambientais são, logicamente, diretamente proporcionais ao coeficiente de absorção de resina por parte das fibras 

pois, sendo estas semelhantes na pegada de carbono, cabe à matriz utilizada e à sua quantidade ditar o valor global 

do impacte em cada série de produção. Assim sendo, a série que minimiza o impacte ambiental é a número 3, com 

fibra de vidro e resina biológica. Sendo a massa de fibras de vidro e de linho BD a mesma, dado que o conjunto das 

gramagens perfaz um total de 900 g/m2, o coeficiente de absorção da fibra natural faz com que a necessidade de 

mais resina aumente o seu impacte ambiental. Conclui-se assim que qualquer solução com a resina de base 

biológica é mais benéfica para o ambiente quando comparada com a utilização de resina epóxi. 

A série 4 apresenta um impacte ambiental ainda menor que a série 3 devido à quantidade inferior de fibra e 

resina que emprega, resultado das frações volúmicas inferiores às restantes séries. No entanto, a sua escolha, 

como apresentado na discussão de resultados do capítulo anterior, não se enquadra tecnicamente no conceito de 

material compósito estudado.  

5.4 Análise qualitativa dos cenários de fim de vida 

 
Pretende-se analisar qualitativamente os diferentes desfechos no fim de vida, das diferentes séries, 

resultantes dos diferentes materiais utilizados.  

Começa-se por enfatizar o escasso leque de opções de fim de vida existente na área dos materiais compósitos. 

Como materiais recentes e ainda em pleno crescimento, inevitavelmente se produzirá um maior volume levando ao 

desenvolvimento de soluções economicamente sustentáveis para a reciclagem destes materiais. Estes materiais 

são por natureza resistentes, duradouros e não homogéneos, tornando-os difíceis de reciclar e desafiando a 

comercialização de métodos de reciclagem estudados ao longo de vários trabalhos de investigação e 

desenvolvimento por parte de algumas empresas na europa (Alemanha, Inglaterra, França e Itália), Estados Unidos, 

e ainda no Japão [37]. Embora todas tenham provado métodos tecnicamente viáveis na recuperação de fibras e 

integração das mesmas em novos produtos, persiste a dificuldade em trazer para o mercado tais processos e 

produtos. 

Os processos acima introduzidos dividem-se em mecânicos, térmicos e químicos. Os térmicos e químicos, 

destacando-se a pirólise e a solvólise, respetivamente, recorrendo a temperaturas elevadas e a solventes 

aquecidos, degradam a resina termicamente em químicos de peso molecular inferior que permitem a recuperação 

das fibras. No entanto, apenas prosperam com as fibras de carbono, não só pela degradação das mesmas como 

pela viabilidade económica, ou seja, as fibras de vidro sofrem demasiada degradação para que sejam novamente 
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empregues e economicamente não se justifica a operação pelo seu baixo custo. Deste modo se retira que, sendo as 

propriedades mecânicas das fibras naturais inferiores, os mesmos processos não se aplicariam em materiais 

compósitos com a sua integração.  

Relativamente aos processos mecânicos, estes têm-se mostrado como o 

melhor caminho para materiais compósitos reforçados com fibra de vidro. Este 

processo consiste normalmente, após a redução adequada do tamanho do 

material, na trituração em moinhos de martelos (Figura 43[30]) ou maquinaria 

similar em diferentes frações que podem ser separadas por peneiramento em 

pós, fibras de tamanhos diferentes e ainda restos de materiais [38]. A reutilização 

destas frações pode incorporar dois novos destinos: enchimento ou reforço, 

sendo que concorrer com os materiais virgens de enchimento como a sílica é 

mais difícil, dado o seu baixo custo. Relativamente aos métodos térmicos e 

químicos, estes apresentam um menor consumo energético, associado à 

alimentação dos moinhos utilizados para a trituração dos materiais. As fibras naturais podem integrar este 

processo sem qualquer impedimento, sendo o mesmo já empregue pela empresa norte americana ECO-WOLF, INC. 

A importância desta reciclagem para o ciclo de vida de um produto reflete-se nos processos evitados como 

resultado desta ação. Neste caso, as fibras que não foram produzidas para o reforço de novos produtos com a 

reciclagem dos materiais compósitos em questão. No gráfico da Figura 42 b) podemos verificar, para o caso das 

fibras de vidro, a diferença de energia utilizada para a produção das mesmas comparada com a reciclagem pelo 

método mecânico [37]. 

Além da reciclagem, poderão também ser opções a incineração e a deposição em aterro. A incineração pode, 

como relatado em 3.4 do capítulo 2, resultar em créditos positivos na recuperação de energia no ciclo de vida das 

fibras naturais e, portanto, nas séries estudadas que as integram, sendo que as fibras de vidro resultam num 

balanço negativo. A deposição em aterro pode jogar a favor das séries do material compósito estudado reforçadas 

Figura 43 - Moinho de martelos [30] 

Figura 44 - a) Energia requerida para os diferentes processos de reciclagem de materiais compósitos, b) Diferença na energia 
consumida para produção de fibras de vidro e reciclagem das mesmas (a amarelo) [37] 
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por fibra de linho e resina bio pela redução na taxa de resíduos sólidos para deposição em aterro (Landfill tax lower 

rating criteria) [39], segundo critérios onde a biodegrabilidade toma a sua influência.  
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Capítulo 6  - Estimativa de custos 
 

 

 

 

A viabilidade económico-financeira do produto é um fator decisivo para a sua utilização. A título de exemplo, 

no caso das fibras de reforço na indústria automóvel e aeroespacial, as fibras de carbono, vidro e kevlar competem 

tecnicamente, apresentando vantagens e desvantagens na performance mecânica que, numa análise multicritério, 

culminam com a análise do seu custo de aquisição. Os requisitos técnicos de projeto são refletidos na escolha das 

propriedades mecânicas, enquanto o custo, com o seu elevado peso de importância, determina a escolha final do 

produto.  

No presente capítulo apresentam-se os orçamentos dos componentes envolvidos em todas as séries de 

produção elaboradas nesta Dissertação, estimando-se de seguida o preço para cada metro quadrado de compósito 

em si. Dado que o método de produção é idêntico para todas as séries, não são contabilizados os custos do mesmo. 

Salienta-se que a camada de pedra também não entrou em consideração pela sua variedade de custo, dependente 

do tipo de pedra pretendido para a aplicação, relembrando que, para efeitos deste estudo, a mesma confere ao 

material compósito apenas a sua característica ornamental de revestimento.  

Tabela 18 – Custo de aquisição por material 

Preço 

(€) / 

Fibras Resinas Cortiça 

Linho BD 

500 

Linho BD 

400 

Linho 

UD 

Vidro 

600 

Vidro 

300 
Lamina Epóxi Bio 

NL 20 10 

mm 

m2 [14-16] [11-13] [8-10] [4-6] [7-9] [16-18] - - [11-13] 

kg - - - - - - [16-18] [17-19] - 

 

Tendo em conta as especificidades de cada série, somam-se os montantes necessários da Tabela 18 para se 

obter o preço total da fibra e resina em cada material compósito consoante o coeficiente de absorção, as 

diferentes gramagens e número de camadas necessárias (casos em que as fibras são unidirecionais e se necessitam 

duas camadas). Salienta-se que a cortiça mantém, obviamente, o preço constante de série para série. 
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Tabela 19 – Custo total por série estudada 

Fibra Resina Série 
Custo (€) 

Fibra Resina Cortiça Total m2 

Linho 

Linho BD 
Epóxi 5 [25-29] [36-40] [10-14] [74-78] 

Bio 6 [25-29] [37-41] [10-14] [76-80] 

Linho UD 
Epóxi 1 [35-39] [46-50] [10-14] [95-99] 

Bio 2 [35-39] [48-52] [10-14] [97-101] 

Lamina 4 [68-72] [10-14] [79-83] 

Vidro 
Epóxi 7 [11-15] [23-27] [10-14] [47-51] 

Bio 3 [11-15] [24-28] [10-14] [49-53] 

 

Da observação da Tabela 19 verifica-se que os custos das séries 3 e 7, ambas produzidas com fibra de vidro, se 

apresentam como os mais baixos. De facto, a abundância de produtores de fibras de vidro no mercado das fibras 

de reforço, existente pela plena procura, é tal que o seu preço por metro quadrado é uma vantagem quando 

comparado com as fibras naturais. Estas últimas encontram-se no extremo oposto no que diz respeito à 

competitividade existente, não só pela menor empregabilidade atual das mesmas, mas também pela acrescida 

dificuldade na sua produção, influenciando diretamente a sua escassez no mercado. Numa distribuição de custos 

nestas séries, é conferida uma percentagem de cerca de 50% à resina e cerca de 25% para cada uma das restantes 

camadas, fibra e cortiça. Este raciocínio é apresentado nos gráficos dá Figura 44 sendo que a legenda deve ser 

interpretada da seguinte forma: 1 – Fibra, 2 – Resina, 3 – Cortiça. 

Um aumento de cerca de 50% no custo é verificado nas séries 5 e 6, onde o custo da fibra bidirecional de linho 

é um dos fatores responsáveis por este acréscimo, bem como o seu coeficiente de absorção que implica uma maior 

quantidade de resina na sua produção. O mesmo é verificado para as séries 1 e 2, no entanto há uma maior 

diferença de custo dado o coeficiente de absorção ser ainda maior e o facto de, sendo unidirecional, necessitar de 

quatro camadas (duas para cada camada de fibra) para que se obtenha reforço nas duas direções perpendiculares. 

Dado o aumento de preço das fibras naturais, é verificado em média uma percentagem de 36,5% dos custos totais 

para estas séries associada às fibras, mantendo os 50% da resina e descendo a percentagem de custo da cortiça, 

rondando os 13,5%.  
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Figura 45 - Distribuições típicas de custos com a) fibra de vidro, b) fibras de linho 

 

Por fim, para a série 4, lâmina de linho pré-impregnado com PLA, o custo apresenta-se pouco superior às 

soluções das séries 5 e 6. Este é, no entanto, algo significativo a nível global, já que a diferença representa cerca de 

7,5% do custo das versões providas de fibra de vidro, e apresenta uma distribuição de custos dentro dos valores 

destas últimas.  
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Capítulo 7  - Análise multicritério 
 

 

 

No presente capítulo é feita uma breve análise multicritério para que, como instrumento de apoio à tomada 

de decisão, se possam criar indicadores de escolha que tenham em conta todos os parâmetros necessários e 

abordados nos capítulos antecedentes. Na vertente económica será incorporado o custo, na ambiental será 

contabilizada a pegada de carbono e, em termos mecânicos, a tensão máxima e a rigidez aparente. Os parâmetros 

de interesse resumem-se na Tabela 20. 

Dado que cada parâmetro apresenta a sua unidade, estes necessitam de ser devidamente transformados em 

unidades adimensionais para permitir uma atribuição de pesos consoante a sua importância, sendo por fim 

comparados numa análise global para que seja proposta a melhor solução. 

Tabela 20 – Resumo das propriedades mecânicas, ambiental e económica (1 m2) 

Série 
Tensão Máxima 

(MPa) 

Rigidez 

(MPa/mm) 

Pegada de CO2 (kg 

CO2 eq.) 
Custo (€) 

1  20,6   0,933 28,2 [95-99] 

2  21,9  0,944 16,9 [97-103] 

3  35,6  1,487 13,3 [49-53] 

5  20,9  0,795 19,4 [74-78] 

6   22,9   1,005 15,4 [76-80] 

7  30,0 1,798 19,2 [47-51] 

 

Na fase de adimensionalização procedeu-se à atribuição de 100% ao melhor caso dentro de cada parâmetro, e 

as respetivas percentagens às restantes séries. Dado que a performance técnica se subdivide em dois parâmetros, a 

tensão máxima e a rigidez aparente, atribuiu-se um peso de 50% a cada e, após a adimensionalização individual, 

pontou-se cada uma, que somadas resultam numa pontuação total ponderada, valor que representa 

adimensionalmente a performance técnica para cada série. 
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Tabela 21 - Adimensionalização dos parâmetros de interesse 

Performance 

Técnica 

Parâmetros 

Peso 

relativo 

(%) 

 Série 1 Série 2 Série 3 Série 5 Série 6 Série 7 

Tensão 

máxima 
50 

Valor [MPa]  20,6   21,9  35,6  20,9   22,9  30,0 

Adimensional 57,9 61,5 100 58,7 64,3 84,3 

Pontuação 28,95 30,75 50 29,35 32,15 42,15 

Rigidez 50 

Valor [MPa/mm]  0,933  0,944  1,487  0,795   1,005 1,798 

Adimensional 51,9 52,5 82,7 44,2 55,9 100 

Pontuação 25,95 26,25 41,35 22,1 27,95 50 

Pontuação total 54,9 57 91,35 51,45 60,1 92,15 

Performance 

Ambiental 

Pegada de 

CO2 
- 

Valor [kg CO2 eq.] 28,2 16,9 13,3 19,4 15,4 19,2 

Adimensional 47,2 78,7 100 68,6 86,4 69,3 

Performance 

Económica 
Custo - 

Valor [€] [95-99] [97-101] [49-53] [74-78] [76-80] [47-51] 

Adimensional 51,1 50,1 97,8 64,7 63,4 100 
 

Apresentam-se na Figura 45, num gráfico de colunas empilhadas, os valores tabelados acima para uma melhor 

leitura dos resultados adimensionais. 

 

Figura 46  - Avaliação dos parâmetros adimensionalizados por série 

A dificuldade de atribuição de pesos de importância aos parâmetros de análise considerados, que refletem a 

estratégia de uma empresa para o produto bem como a sensibilidade dos resultados obtidos com tais pesos, 

representam os maiores inconvenientes normalmente atribuídos a um método de avaliação global baseado num 
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sistema de pesos [40]. Assim sendo, supera-se esta desvantagem com um leque de cenários possíveis propostos e 

avalia-se caso a caso. Em primeira instância, num ponto de vista de otimização, distribuem-se os pesos de igual 

modo, atribuindo um terço a cada tipologia de performance: técnica, ambiental e económica. A análise desta 

possibilidade permite a avaliação direta com os dados apresentados na Figura 44, já que a importância dos 

mesmos é considerada equivalente. A análise pode ser feita através Figura 45, onde as séries apresentadas 

correspondem às apresentadas no desenho de experiências (vide Tabela 7). 

 

Figura 47 - Diagrama com distribuição de performances por pesos equitativos (caso otimização) 

Os casos seguintes baseiam-se em três objetivos estratégicos distintos: 

- Caso A: 

Este caso baseia-se na mentalidade encarada desde a desaceleração económica de 2009, onde o foco dos 

fabricantes se distanciou das questões sustentáveis para simplesmente sobreviver, ou seja, num objetivo 

estratégico de minimizar o custo do produto, atribuindo um peso de 90% à componente económica e 10% à 

técnica, desprezando quaisquer preocupações ambientais. 
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- Caso B: 

Caso mais equilibrado e correspondente ao presente encaminhamento das estratégias na generalidade, atribuindo 

uma importância de 60% à componente económica, 30% à técnica e 10% para questões ambientais. 

- Caso C: 

Caso mais futurista que aborda uma estratégia de sustentabilidade, sendo 50% o seu peso e 40 e 10% para as 

componentes técnica e económica. 

Tabela 22 - Pontuação total para os casos A, B e C 

 

Performance Pontuação Total 

Té
cn

ic
a 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Ec
o

n
ó

m
ic

a 

Caso A Caso B Caso C 

Série 1 54,9 47,2 51,1    

Ponderado 

5,5 0,0 46,0 51,5   

16,5 4,7 30,7  51,9  

5,5 23,6 20,4   49,5 

Série 2 57,0 78,7 50,1    

Ponderado 

5,7 0,0 45,1 50,8   

17,1 7,9 30,1  55,0  

5,7 39,4 20,0   65,1 

Série 3 91,4 100,0 97,8    

Ponderado 

9,1 0,0 88,0 97,2   

27,4 10,0 58,7  96,1  

9,1 50,0 39,1   98,3 

Série 5 51,5 68,6 64,7    

Ponderado 

5,1 0,0 58,2 63,4   

15,4 6,9 38,8  61,1  

5,1 34,3 25,9   65,3 

Série 6 60,1 86,4 63,4    

Ponderado 

6,0 0,0 57,1 63,1   

18,0 8,6 38,0  64,7  

6,0 43,2 25,4   74,6 

Série 7 92,2 69,3 100,0    

Ponderado 

9,2 0,0 90,0 99,2   

27,6 6,9 60,0  94,6  

9,2 34,7 40,0   83,9 
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Conclui-se que para os casos B e C, bem com o caso inicial de otimização, a série mais indicada é a número 3, 

versão produzida com fibra de vidro e resina de base biológica, sendo que para o caso A a série mais pontuada é a 

7, concebida com a mesma fibra, mas com resina epóxi.  
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Capítulo 8  - Conclusões e recomendações 
 

 

A melhor performance mecânica foi naturalmente provada estar associada às soluções com fibra de vidro, 

dadas as suas propriedades mecânicas consideravelmente superiores, facto indiscutível e cujas fibras de linho não 

podem competir. A substituição da resina epóxi sintética pela de base biológica permitiu a manutenção da 

performance mecânica em ambos os casos das fibras, sintéticas e naturais. Há que salientar a boa prestação das 

fibras naturais na aplicação do material compósito em estrutura sanduiche estudado nesta Dissertação, tendo sido 

provado que, juntamente utilizadas com resina epóxi ocorresse uma redução de 22% na tensão máxima e com a 

resina de base biológica uma redução de 18% na rigidez aparente quando comparado com as séries envolvendo 

fibra de vidro, não deixando de destacar a desvantagem da alta variabilidade que as fibras naturais apresentaram 

nos seus resultados devido ao elevado grau de incerteza na uniformização da qualidade das mesmas.  

As metodologias utilizadas indicaram uma tendência num aumento de 4.5% dos resultados da rigidez 

aparente quando utilizado o sistema de visualização VIC-3D, mais preciso na medição do deslocamento. A 

correlação poderá ser adaptada como hipóteses para outros casos de estudo.  

A solução testada envolvendo uma lâmina de linho pré-impregnado com resina de base biológica PLA 

mostrou-se tecnicamente incapaz para este tipo material compósito laminado devido à fraca adesão entre 

camadas dada a baixa fração volúmica de resina inerente à lamina que não permitiu a transmissibilidade dos 

esforços levando a camada de pedra a fissurar e fraturar.  A dificuldade experimental no processo de produção 

demonstrou também a difícil empregabilidade deste tipo de solução e uma menor cadência de produção em 

comparação com o processo de produção apresentado para as restantes produções, o hand lay-up. 

O impacte ambiental mais reduzido, excluindo a série concebida com a lâmina de linho pré-impregnado com 

PLA, mostrou ser a série com fibra de vidro e resina de base biológica, tendo esta última reduzido 

significativamente o impacte em relação à utilização de epóxi. As fibras naturais, apresentando um impacte 

semelhante às de vidro, perdem terreno para as últimas devido à sua maior absorção de resina no processo de 

produção, levando a um maior impacte, tendo-se, no melhor dos casos das duas fibras de linho testadas, registado 

um coeficiente de absorção de 1,5, indicando uma aplicação extraordinária de 50% de resina face ao necessário na 

fibra de vidro. Consumado este facto, o pior cenário ambiental associa-se à fibra de linho com um coeficiente de 

absorção de 2, caso das fibras unidirecionais em duas camadas dispostas perpendicularmente entre si. 

Os custos totais de aquisição de material para conceção das diferentes séries indicaram duas conclusões 

importantes. A primeira, que a resina de base biológica que mostrou ser igual ou superior em certos parâmetros 
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técnicos e permite uma redução de impacte ambiental tem um custo de apenas 4% superior. A segunda conclusão 

indicou um custo inferior da fibra de vido em relação às de linho, ao contrário do potencial baixo custo que estas 

últimas costumam indicar como uma das suas vantagens, caso que não se verifica atualmente dado que o seu 

mercado está pouco expandido e competitivo, resultado da baixa empregabilidade das fibras naturais bem como 

da sua dificuldade de produção. 

A análise multicritério indica a escolha da solução de fibra de vidro com resina de base biológica em todos os 

casos de estratégia propostos excetuando o caso A, onde a componente económica domina sobre a técnica e as 

preocupações ambientais são excluídas totalmente do plano estratégico. 

Conclui-se que as fibras naturais, para aplicações estruturais, sendo tecnicamente aquém das sintéticas, 

dificilmente as substituirão, sendo possível caso satisfaçam os requisitos de projeto embora não superem, 

atualmente, as questões ambientais e de custo. Conclui-se também que as resinas de base biológica poderão estar 

na solução para uma eficiência ambiental dos materiais compósitos mantendo a mesma performance mecânica e 

custos semelhantes. O autor recomenda à FrontWave, segundo os resultados obtidos, a substituição da resina 

epóxi sintética pela epóxi de base biológica ECO na produção de qualquer variante dos materiais compósitos 

laminados atualmente em desenvolvimento.  

Sugere-se, para trabalhos de investigação futuros, uma Avaliação de Ciclo de Vida deste tipo de estruturas 

compósitas abrangendo mais categorias de impacte ambiental, refinando a análise do mesmo. Se possível, dada a 

pouca uniformização no mercado das fibras e resinas naturais, focar a recolha em dados específicos no local e 

proceder ao cálculo para quantificação dos inputs e outputs mais relevantes associados a estes produtos naturais, 

reduzindo as incertezas da modelação do sistema e fortalecendo a base de dados atualmente existente destes 

produtos. Salienta-se a extrema importância desta tarefa para uma melhor compreensão dos verdadeiros impactes 

destes materiais “verdes”, conhecimento que contribuirá certamente para uma expansão no mercado, oferecendo 

competitividade suficiente para diminuir o seu custo de aquisição e competir, mesmo em industrias altamente 

especializadas como o setor aeroespacial, com os materiais sintéticos. O envolvimento destes materiais poderá 

começar por ser introduzido numa industria tão complexa como a dos transportes aéreos por aplicações não-

estruturais como alguns projetos já existentes de interiores de aeronaves.  

Não menos importante será a recomendação sobre a industrialização destas soluções onde o estudo dos 

métodos de fabrico de estruturas compósitas envolvendo estes materiais sustentáveis deve ser potenciado e 

englobar o estudo das cadências de produção atualmente conseguidas nos materiais compósitos convencionais.  
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Glossário 
 

 

Nota: Este glossário tem como objetivo ajudar o leitor a interpretar os termos fora das áreas de especialidade da engenharia 
mecânica/aeroespacial e que possam vir a suscitar alguma dúvida, por não se enquadrarem na terminologia habitual. 

 

Acetilação - Descreve uma reação que introduz um grupo funcional acetila  num composto orgânico. 

Alquilação - Transferência de um grupo alquila de uma molécula para outra. Agentes de alquilação são largamente 

usados em química porque o grupo alquila é provavelmente o grupo mais comum encontrado em moléculas 

orgânicas. Muitas moléculas biológicas ou seus precursores compreendem cadeias alquila, com grupos 

funcionais específicos e, uma ordem específica. Alquilação seletiva, ou adição de partes à cadeia com os grupos 

funcionais desejados, é usada, especialmente se não há precursor biológico normalmente disponível. 

Cardagem - Processo mecânico que desembaraça, limpa e mistura fibras de modo a produzir um véu ou fita de 

fibras adequada aos passos seguintes do processo têxtil. 

Ciclo de Vida -  Conjunto de todas as fases da vida de um produto, desde a extração das matérias-primas/recursos 

naturais, passando pela produção, transporte, utilização e destino final dos produtos. 

Compostagem - Conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos 

por organismos aeróbios, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico 

em substâncias húmicas e nutrientes minerais formando assim um solo humífero. 

Estabilidade Térmica -  Propriedade dos sistemas em resistir a mudanças de temperatura, sem, no entanto, alterar 

sua composição inicial. 

Hidrofóbica - Substância que repele o contato com a água. 

Incineração - Queima de matérias em fim de vida em fornos e usinas próprias. 

Pectinases - Enzima que degrada a pectina, um polissacarídeo encontrado na parede celular das plantas. 

Plain Weave – Tecido simétrico em padrão cruzado que possui boa estabilidade e uma porosidade razoável. Tipo de 

tecido difícil de moldar a superfícies curvas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acetila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alquila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%B5es_org%C3%A2nicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%B5es_org%C3%A2nicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aerobiose
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAmus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina
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Reticuladores – Agentes responsáveis pelo processo que ocorre quando cadeias poliméricas lineares ou 

ramificadas são interligadas por ligações covalentes, um processo conhecido como crosslinking, ou seja, ligações 

entre moléculas lineares produzindo polímeros tridimensionais com alta massa molar. 

Talo – Estrutura vegetativa não diferenciada em raiz, caule e folha, e sem formação de qualquer tecido. 

Triglicéridos - Éster derivado de glicerol e três ácidos gordos. São os principais constituintes da gordura corporal em 

humanos e animais, bem como gorduras vegetais. 

Twill – Tipo de configuração de tecido com um padrão de diagonais paralelos entrelaçados que permite obter uma 

mobilidade e capacidade de se moldar a superfícies curvas.  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%B5es_covalentes
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Crosslinking&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raiz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caule
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha
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