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Resumo 

 

Os painéis sanduíche em compósito de polímero reforçado com fibras (FRP) assumem-se com uma 

solução promissora para a reabilitação de pisos de edifícios e de tabuleiros de pontes pedonais. 

Contudo, estudos anteriores realizados em painéis sanduíche de espessura reduzida apontam para a 

sua particular vulnerabilidade face à ação de cargas pontuais. A este respeito, os estudos 

desenvolvidos para painéis sanduíche de espessuras elevadas, característicos de aplicações 

estruturais de engenharia civil, são muito escassos. 

Na presente dissertação apresenta-se um estudo experimental, numérico e analítico sobre os 

fenómenos de indentação/perfuração e punçoamento resultantes da ação de cargas pontuais em 

painéis sanduíche em compósito FRP de espessura elevada. No estudo experimental, analisa-se o 

modo como a geometria do indentador (forma e diâmetro) e a utilização de diferentes materiais de 

núcleo influenciam a rigidez de indentação, as resistências ao 1º dano e de pico e a capacidade de 

absorção de energia dos painéis. Os resultados dos ensaios permitiram concluir que os painéis 

sanduíche, apesar dos elevados valores de resistência, apresentam uma reduzida capacidade de 

absorção de energia para o 1º dano. Para além disso, concluiu-se que a utilização de diferentes 

materiais de núcleo conduz a ligeiras variações dos valores de resistência. No estudo numérico, 

verificou-se que o critério de Hashin conduz a uma previsão com uma aproximação bastante razoável 

(diferença relativa de 12% face ao valor obtido experimentalmente para o caso de estudo selecionado) 

da força correspondente ao 1º dano. Para os dois modelos analíticos analisados foi elaborado um 

estudo paramétrico e proposta uma nova formulação, tendo-se concluído que estes fornecem previsões 

bastante razoáveis da força correspondente ao 1º dano. 

 

Palavras Chave:  painéis sanduíche em compósito FRP, núcleo de espuma, núcleo de madeira da 

balsa, indentação quase estática, impacto de velocidade reduzida, modelos analíticos, modelos 

numéricos. 
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Abstract 

 

Composite sandwich panels are a promising solution for the rehabilitation of building floors and 

pedestrian bridges. However, previous studies on relatively thin sandwich panels have pointed out their 

particular susceptibility to the action of concentrated loads. In this respect, studies developed for 

relatively thick sandwich panels like those used in civil engineer structural applications are scarce. 

The present dissertation presents experimental, numerical and analytical studies about the 

indentation/punching and perforation behaviour of relatively thick FRP composite sandwich panels under 

concentrated loads. In the experimental study, the influence of the indenter geometry (shape and diameter) 

and of different core materials in the indentation stiffness, 1st damage and peak resistances and energy 

absorption capacity of the sandwich panels are investigated. The results obtained show that the sandwich 

panels, despite exhibiting high resistance values, present a reduced energy absorption capacity for the  

1st damage. Furthermore, the results show that different core materials lead to slight significant variations 

of resistance values. The numerical study allowed concluding that the Hashin criterion gives a very 

reasonable prediction of the 1st damage resistance (12% relative difference compared to the experimental 

value selected as a case study). For the two analytical models analysed, a parametrical study was 

developed and a new formulation was proposed. The results obtained show that models can provide very 

reasonable predictions of 1st damage resistance. 

 

Key-words:  FRP composite sandwich panels, foam core, balsa core, quasi-static indentation,  

low-velocity impact, analytical models, numerical models. 
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6$) Módulo de distorção no plano do laminado 677' Taxa de libertação de energia crítica de fratura em modo II 

89_ ;< Índice de rotura segundo o critério de Tsai-Hill 

8(._< Índice de rotura por tração das fibras segundo o critério de Hashin 

8'._< Índice de rotura por compressão das fibras segundo o critério de Hashin 

8(4_< Índice de rotura por tração da matriz segundo o critério de Hashin 

8'4_< Índice de rotura por compressão da matriz segundo o critério de Hashin 

= Rigidez de indentação 

=' Fator de constrangimento segundo o modelo de Wen et al. 

>. Resistência ao 1º dano segundo o modelo de Wen et al. 

? Resistência à compressão simples do núcleo segundo o modelo de Wen et al. 

@ Raio do indentador 

 

Letras minúsculas latinas 

A Largura do provete 

B9405 Deslocamento correspondente à força máxima aplicada 

ℎ Espessura do provete 
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 Introdução 

1.1 Contexto e motivação 

Ao longo dos séculos, a procura de novas soluções construtivas tem sido motivada pelas necessidades 

de cada época. A título de exemplo, o aço viu a sua utilização ser impulsionada pelo início da revolução 

industrial e pela expansão das linhas de caminho de ferro; ou até mesmo a utilização do betão no sector 

da construção foi disseminada pela necessidade de uma rápida reconstrução após a Segunda Guerra 

Mundial [1]. 

Hoje em dia, existem necessidades distintas que têm resultado da alteração dos paradigmas do sector 

da construção. Segundo uma publicação da AECOPS [2], desde 2002 que o sector da construção tem 

vindo a registar quebras na produção, devido ao abrandamento da construção nova que, nas últimas 

décadas, assistiu a uma forte redução. Nesse estudo, perspetiva-se que esta tendência se mantenha, 

já que, “o país já se encontra dotado de uma boa rede de acessibilidades, de um parque habitacional 

com uma dimensão muito razoável face à população existente e de uma rede satisfatória de outras 

infraestruturas necessárias ao bem-estar” [2]. No entanto, o vasto património edificado necessita de ser 

mantido e reabilitado para continuar a servir de forma eficiente a população. É nesse sentido que a 

reabilitação assume um papel fundamental, prevendo-se que venha a ser, num futuro próximo, o 

segmento mais dinamizador do sector da construção.  

Os pavimentos dos edifícios mais antigos estão geralmente associados a estruturas de madeira e 

surgem frequentemente como elementos que necessitam de reabilitação. Não são raras as ocasiões 

em que apresentam deformações excessivas ou já não estão aptos para o cumprimento das exigências 

normativas atuais de comportamento estrutural [3]. 

Os painéis sanduíche com faces constituídas por polímeros reforçados em fibras de vidro, em inglês 

Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP), surgem como uma alternativa aos materiais convencionais 

utilizados na reabilitação de pisos de edifícios. A sua rapidez de instalação, os reduzidos custos de 

manutenção e os elevados rácios de rigidez e resistência por unidade de peso, são algumas das 

potencialidades que têm contribuído para o interesse que se tem gerado em volta desta solução 

construtiva [3].  

Contudo, existem alguns aspetos que constituem motivo de preocupação e que podem comprometer o 

desempenho em serviço desta solução. Estudos realizados no âmbito de diferentes áreas de aplicação, 

como a indústria naval ou aeroespacial, têm mostrado que os painéis sanduíche em compósito são 

particularmente suscetíveis à atuação de cargas pontuais [4,5]. Em engenharia civil, a queda de 

ferramentas durante a fase de instalação e a ação de cargas pontuais durante a fase de serviço, 

provocadas pelos pés do mobiliário ou pelos sapatos de salto alto, são alguns dos exemplos de ações 

que podem ocasionar danos com implicações importantes no comportamento dos painéis sanduíche.   

São vários os fatores com implicações no comportamento dos painéis sanduíche sujeitos à ação de 

cargas pontuais, entre os quais se podem destacar a geometria do painel, as condições de apoio e as 

características do impacto [6]. Tratando-se de uma solução relativamente recente em aplicações de 
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engenharia civil, são escassos os estudos em que foram utilizados painéis sanduíche com espessuras 

dos elementos constituintes típicas de aplicações do setor da construção (muito superiores às utilizadas 

nas indústrias aeroespacial e naval, no âmbito das quais foram desenvolvidos a grande maioria dos 

estudos existentes na literatura). 

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

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

numérico e analítico sobre o comportamento face a ações de natureza pontual de painéis sanduiche 

de espessuras elevadas, ou seja, com geometrias e materiais passíveis de serem utilizados em 

aplicações estruturais de engenharia civil. 

 

1.2 Métodos e objetivos 

A presente dissertação, parcialmente englobada no projeto em co-promoção EasyFloor (projeto 

2015/3480, financiado pela Agência Nacional de Inovação), tem como principal objetivo estudar o 

comportamento de painéis sanduíche em compósito FRP sujeitos à ação de cargas pontuais, tendo em 

vista a sua aplicação, como elemento estrutural, na reabilitação de pisos de edifícios ou de tabuleiros 

de pontes pedonais. Pretende-se avaliar, por via experimental, numérica e analítica, a influência da 

utilização de diferentes materiais de núcleo na constituição dos painéis sanduíche, bem como da ação 

de indentadores com diferentes geometrias.  

Numa primeira fase, foram realizados ensaios de caracterização do material a fim de aferir as 

propriedades mecânicas de cada um dos elementos constituintes. De seguida, foram realizados 

ensaios de indentação quase estática, em painéis sanduiche com núcleo de poliuretano (PUR), 

politereftalato de etileno (PET) e de madeira de balsa (BAL) sujeitos à ação de indentadores planos e 

hemisféricos de diferentes diâmetros. Tendo por base os resultados obtidos nos ensaios de indentação, 

foram realizados ensaios de impacto em painéis semelhantes. 

Para aprofundar o conhecimento dos mecanismos de rotura envolvidos na iniciação de dano dos 

painéis sanduíche em compósitos FRP, após a realização da campanha experimental, foram 

desenvolvidos, no software comercial Abaqus/CAE, modelos numéricos tridimensionais dos ensaios de 

indentação quase estática realizados com indentadores planos. Para simular o desenvolvimento de 

dano nas faces dos painéis, foram utilizados os critérios de iniciação de dano de Tsai-Hill e de Hashin, 

tendo os resultados numéricos sido comparados com os resultados obtidos na campanha experimental. 

Por fim, para avaliar a fiabilidade das expressões analíticas existentes na literatura para a modelação 

do comportamento de painéis sanduíche em compósito FRP sujeitos à ação de cargas pontuais, foram 

testados dois modelos, o de Olsson [7] e o de Wen et al. [8]. Os modelos em questão foram alvo de 

vários estudos paramétricos e os resultados foram comparados com os obtidos por via experimental. 

Nesta dissertação, foi também proposta uma adaptação à expressão de Olsson, que consiste na 

utilização de uma das parcelas da expressão de Wen et al. para ter em consideração a contribuição do 

núcleo na resistência à delaminação de painéis sanduíche em compósito FRP. 
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1.3 Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos. No presente capítulo, apresenta-se 

uma breve contextualização do objeto de estudo desta dissertação, seguida dos principais objetivos e 

da metodologia adotada. 

No capítulo 2, apresenta-se uma revisão do estado da arte sobre a temática abordada no contexto da 

presente dissertação. Primeiramente, apresenta-se uma breve introdução aos materiais compósitos, a 

que se sucede uma caracterização genérica do funcionamento dos painéis sanduíche FRP. Segue-se 

a apresentação das propriedades típicas e a definição das principais funções de cada um dos 

elementos constituintes dos painéis sanduíche. Por fim, são ainda ilustradas, com dois exemplos, 

algumas das possíveis aplicações de painéis sanduíche em compósito FRP no setor da construção. 

No capítulo 3, apresenta-se a campanha experimental desenvolvida nesta dissertação, em que se 

caracteriza o desempenho de painéis sanduíche com diferentes materiais de núcleo face à ação de 

cargas pontuais através de dois tipos de ensaio: (i) ensaios de indentação quase estática e (ii) ensaios 

de impacto. Neste capítulo, são também apresentados os resultados de ensaios de caracterização das 

propriedades mecânicas do material. 

No capítulo 4, apresenta-se a modelação numérica do comportamento de painéis sanduíche em 

compósito FRP sujeitos à ação de cargas pontuais.  

No capítulo 5, com base num caso de estudo, apresenta-se um estudo da aplicabilidade de expressões 

existentes na literatura para o cálculo da resistência ao 1º dano. 

No capítulo 6, resumem-se as principais conclusões do trabalho efetuado; apresentam-se ainda 

propostas de desenvolvimentos futuros tendo por base algumas lacunas da literatura atual neste 

domínio e a necessidade de clarificar certas opções tomadas no decorrer desta dissertação. 

  



Capítulo 1 Introdução 
 

4 

 



Comportamento face à ação de cargas pontuais 
de painéis sanduíche em compósito FRP  

 

    5 

 Estado da arte  

2.1 Introdução aos materiais compósitos 

Os materiais compósitos resultam da combinação de dois ou mais materiais distintos, com propriedades 

complementares, que visam a obtenção de materiais mais eficientes ou com um menor custo, 

explorando as vantagens de cada um dos seus constituintes e tornando o conjunto num material de 

melhores características do que os materiais que lhe deram origem [9]. 

A utilização de materiais compósitos não é um fenómeno recente. De acordo com Oates [10], citado 

por Correia [1], acredita-se que os primeiros indícios da utilização de materiais compósitos remontem 

a 5000 a.C., com a utilização, na Mesopotâmia, de palha no interior da argila como forma de diminuir a 

fendilhação de tijolos (adobes) durante a secagem. No entanto, após um período de utilização 

relativamente reduzida, só mais recentemente é que a sua utilização começou a ter alguma expressão 

quando comparada com os restantes materiais (Figura 2.1). 

 
Figura 2.1 – Evolução da utilização dos materiais ([11] adaptado por [12]) 

Em meados do século XX, assistiu-se ao início da utilização dos compósitos de polímero reforçado com 

fibras (FRP, do inglês Fiber Reinforced Polymer), uma solução inovadora, de elevado desempenho, 

que se começou a desenvolver em setores associados à defesa e a indústrias de ponta, como as 

indústrias naval e aeroespacial. A sua versatilidade e elevado potencial levou-os a novos mercados, 

como as indústrias petrolífera, automóvel, das energias renováveis, química e da construção civil [1]. 

É expectável que a tendência de crescimento dos materiais compósitos se mantenha. São soluções 

com um vasto campo de aplicação, que apresentam diversas vantagens, como a leveza, a elevada 

resistência e a durabilidade. O desenvolvimento de métodos de produção mais eficientes e o aumento 

da procura serão fatores que provocarão uma diminuição dos preços, tornando-as ainda mais 

competitivas.  
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Tendo em conta as diversas formas como se apresentam nos mercados atuais, geralmente, os 

materiais compósitos são organizados segundo as seguintes classes [13]: 

• Compósitos com partículas (ex: betão) 

• Compósitos com fibras (ex: polímeros reforçados com fibras) 

• Compósitos laminares (ex: painéis sanduíche, lamelados colados) 

• Compósitos naturais (ex: madeira) 

Nas secções que se seguem será apresentada uma revisão da literatura relacionada com o âmbito 

desta dissertação, em particular os painéis sanduíche com lâminas em compósitos FRP. 

Na secção 2.2., descrevem-se as propriedades gerais dos painéis sanduíche FRP, comparando-se as 

vantagens e desvantagens da utilização deste sistema construtivo face às soluções tradicionais.  

Na secção 2.3. e respetivas subsecções, particularizam-se as características e as funções dos 

constituintes dos painéis sanduíche compósitos FRP, seguindo-se a apresentação, na secção 2.4., de 

dois exemplos de aplicação desta solução no sector da engenharia civil. Nas secções 2.5. e 2.6., 

apresenta-se uma revisão do estado da arte sobre o comportamento dos painéis sanduíche face à ação 

de cargas pontuais, particularizando-se, respetivamente, os desenvolvimentos de caráter experimental 

e de modelação (numérica e analítica). Finalmente, na secção 2.7., apresentam-se as considerações 

finais deste capítulo.  

 

2.2 Características gerais dos painéis sanduíche FRP 

Os painéis sanduíche FRP fazem parte de um conceito estrutural que resulta da combinação de duas 

lâminas de espessura reduzida, de elevada rigidez e resistência, separadas por um núcleo leve e um 

adesivo que garante a ligação entre os elementos (Figura 2.2).  

Figura 2.2 – Constituição dos painéis sanduíche (adaptado de [14]) 

Para se compreender o modo de funcionamento dos painéis sanduíche, é usual fazer uma analogia 

com o comportamento de vigas com secção em I, distribuídas segundo as duas direções do plano, em 

que as faces funcionam como banzos e o núcleo como alma (Figura 2.3).  
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Figura 2.3 – Paralelismo entre o funcionamento estrutural de vigas com secção transversal em I e 

de painéis sanduíche (adaptado de [15])  

A introdução do núcleo entre as faces do painel conduz a um aumento do momento de inércia, 

melhorando o comportamento à flexão do elemento estrutural. Como o núcleo é constituído por um 

material leve, os painéis sanduíche são considerados soluções de elevada eficiência estrutural à flexão. 

Na Tabela 2.1 apresenta-se, a título de exemplo, uma comparação entre os incrementos relativos de 

resistência e rigidez à flexão com os aumentos relativos no peso-próprio para elementos de 

constituições distintas (tendo por base um elemento monolítico de espessura t). 

Tabela 2.1 – Comparação entre rácios de resistência e peso-próprio (adaptado de [16]) 

 Elemento monolítico Núcleo com espessura t Núcleo com espessura 3t 

Propriedades    

Rigidez de flexão relativa 1.0 7.0 37.0 

Resistência à flexão relativa 1.0 3.5 9.2 

Peso-próprio relativo 1.0 1.03 1.06 

A Tabela 2.1 mostra a eficiência deste sistema construtivo no desempenho à flexão, principalmente se 

se tiver presente que, para o mesmo ganho de rigidez e resistência, com um elemento monolítico, o 

peso-próprio teria que aumentar da mesma forma que a espessura. Isto é, para um elemento com uma 

espessura 4 vezes maior, o peso-próprio aumentaria 4 vezes. 

Trata-se de uma solução construtiva com inúmeras potencialidades e que tem sido alvo de um 

crescente número de projetos piloto na área da engenharia civil. Em particular, na construção de 

edifícios, a utilização dos painéis sanduíche em compósito FRP permite integrar funções estruturais e 

arquitetónicas, já que a necessidade de elementos de suporte é reduzida, o que oferece maior liberdade 

geométrica ao projetista. Para esta aplicação, é igualmente importante o facto da escolha de um núcleo 

adequado permitir que os painéis funcionem como isolamento térmico, assumindo um papel importante 

em questões relacionadas com a física das construções [17-19]. 

Em edifícios, a integração de funcionalidades no mesmo elemento permite reduzir o número de 

componentes do edifício, com implicações positivas nos custos do produto final. Adicionalmente, 

podem ser utilizados componentes pré-fabricados em condições controladas, que resultam numa 

melhoria de qualidade comparativamente às soluções tradicionalmente executadas in-situ, com recurso 

a materiais como o aço ou o betão armado [17].  
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Também na construção de pontes, os painéis sanduíche em compósito FRP apresentam-se como uma 

solução interessante, na medida em que não são sensíveis à corrosão, reduzindo bastante os custos 

de manutenção. A sua elevada resistência possibilita a substituição ou alargamento de tabuleiros 

pesados construídos em betão armado, sem que tal comprometa a estrutura de suporte existente [17]. 

Em ambos os casos, devido ao seu reduzido peso-próprio, é possível utilizar painéis relativamente 

grandes, facilmente transportáveis e com períodos de instalação reduzidos, o que se traduz em 

benefícios financeiros, que poderão compensar o maior investimento inicial no custo do material [17]. 

Acresce o facto da possibilidade de transporte até locais de difícil acesso, através de meios menos 

convencionais para este tipo de operações, como por exemplo helicópteros [20].  

Por se tratar de uma solução pré-fabricada, existem vantagens adicionais como a diminuição dos 

desperdícios de produção e a possibilidade de reaproveitamento do material numa futura operação de 

desconstrução, contribuindo para uma melhoria do desempenho ambiental. Adicionalmente, permitem 

libertar espaços de estaleiro, necessários em soluções convencionais, como as soluções em betão 

armado, que são cada vez mais reduzidos, principalmente em contexto urbano [21].  

Relativamente à utilização dos painéis sanduíche, há que ter em consideração que também existem 

algumas limitações. Trata-se, geralmente, de uma solução que pode envolver um maior investimento 

inicial, e em que as práticas de projeto ainda não se encontram tão disseminadas como nos materiais 

tradicionais, não existindo regulamentos ou códigos de dimensionamento unanimemente aceites. Por 

norma, tratando-se de uma solução pré-fabricada, é necessário um maior esforço durante a fase de 

projeto, carecendo de um planeamento detalhado característico da construção modular. Apresentam 

ainda dificuldades de reciclagem, em particular os FRP constituídos por resinas termoendurecíveis 

utilizados nas faces dos painéis sanduíche [18], e um isolamento acústico potencialmente reduzido.  

 

2.3 Constituintes dos painéis sanduíche leves 

A constituição dos painéis sanduíche é um dos fatores que mais influencia o seu comportamento. São 

várias as combinações possíveis, mas a escolha dos materiais a utilizar deve ter por base a finalidade 

de uso pretendida para os painéis e, consequentemente, os requisitos que lhe são inerentes. 

Nas secções 2.3.1 e 2.3.2 são abordados dois dos constituintes dos painéis sanduíche (as faces e o 

núcleo), discutindo-se questões como as suas funções, as suas propriedades e qual a escolha mais 

indicada em função de determinados requisitos. Apesar de não ser detalhado nas subsecções que se 

seguem, os adesivos têm um papel fundamental no comportamento dos painéis sanduíche, não 

devendo ser o elemento constituinte responsável pela falha do elemento estrutural. Por outras palavras, 

é imprescindível garantir uma boa adesão entre as faces e o núcleo.   

 

2.3.1 Faces 

Durante largos anos, foram utilizados painéis sanduíche com faces metálicas em diferentes áreas, 

como as indústrias aeroespacial, naval ou automóvel. A utilização dos FRP’s surgiu como uma 
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alternativa para aplicações de engenharia civil, que veio oferecer uma solução de elevada resistência, 

mas mais leve e durável do que a anterior ([22] citado por [23]).  

O desempenho das faces compostas por FRP’s é muito influenciado pelas características dos seus 

constituintes, nomeadamente as fibras e a matriz. A proporção de fibras na mistura fibras-matriz é 

também um fator essencial, uma vez que a ela é diretamente proporcional a resistência na direção 

das fibras. O modo como estas aparecem dispostas tem uma grande influência no comportamento 

do laminado, que se poderá traduzir, essencialmente, num comportamento uniaxial ou biaxial.  

Por fim, a compatibilidade entre as fibras e a matriz é também muito relevante, uma vez que a 

aderência entre as fibras e a matriz é essencial para que o laminado se comporte como um elemento 

monolítico [1,24].  

 

2.3.1.1 Fibras 

Devido às suas características mecânicas, as fibras são as principais responsáveis pela resposta às 

solicitações impostas, uma vez que conferem rigidez e resistência ao elemento estrutural na direção 

em que se desenvolvem [1]. 

Hoje em dia, existe um vasto leque de fibras disponíveis comercialmente. No entanto, para aplicações 

estruturais de engenharia civil, as fibras de vidro, carbono e aramida (vulgarmente conhecida como 

kevlar) são as opções mais frequentes. Nos últimos anos, têm surgido algumas aplicações de fibras 

basálticas e de base biológica que potenciam a diminuição dos impactos ambientais dos painéis 

sanduíche FRP. Contudo, as fibras de vidro continuam a ser as mais utilizadas, por fornecerem um 

muito bom compromisso entre a elevada resistência e o custo [23].  

De acordo com as proporções dos seus constituintes, as fibras de vidro podem ser designadas segundo 

quatro classes (E, S, AR, C). As fibras de classe E são as mais correntemente utilizadas e apresentam 

boas características de isolamento elétrico. Já as fibras de classe S oferecem uma maior 

resistência, mas, em contrapartida, são muito mais dispendiosas do que as anteriores e, por isso, não 

se apresentam como uma solução competitiva em engenharia civil. As fibras de classe AR exibem uma 

maior resistência aos álcalis, residindo o maior interesse da sua utilização em compósitos cimentícios. 

Por fim, as fibras de classe C apresentam uma menor suscetibilidade à ação da corrosão, no entanto, 

são pouco comuns em aplicações de engenharia civil [1]. 

Na Tabela 2.2 ilustram-se as propriedades das fibras de vidro para as diferentes classes. 

Tabela 2.2 – Propriedades comuns das fibras de vidro  (adaptado de [25] e [26]) 

 Classe das fibras  

Propriedade  E C S AR 

Massa volúmica (kg/m3) 2540 2490 2490 2270 

Módulo de elasticidade (GPa) 72.4 68.9 85.5 70 – 76 

Resistência à tração (MPa) 3450 3160 4590 1800 – 3500 

Extensão máxima (%) 1.8 – 3.2 4.8 5.7 2.0 – 3.0 
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2.3.1.2 Matriz 

As matrizes dos FRP’s são constituídas por resinas poliméricas que podem ser agrupadas em resinas 

termoendurecíveis e resinas termoplásticas. As primeiras apresentam características que as tornam 

mais atrativas para aplicações estruturais; apesar de não poderem ser reprocessadas, o que constitui 

uma desvantagem do ponto de vista ambiental, as resinas termoendurecíveis apresentam uma maior 

capacidade de impregnação e melhor aderência às fibras [1].  

O grupo das resinas termoendurecíveis inclui o poliéster, as epóxidas, o viniléster e as fenólicas, cujas 

propriedades genéricas se reúnem na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Propriedades físicas e mecânicas das resinas termoendurecíveis (adaptado de [1]) 

 Resina  

Propriedades  Poliéster Epóxida Viniléster Fenólica 

Resistência à tração (MPa) 20 – 70 60 – 80 68 – 82 30 – 50 

Modulo de elasticidade (GPa) 2.0 – 3.0 2.0 – 4.0 3.5 3.6 

Extensão máxima (%) 1.0 – 5.0 1.0 – 8.0 3.0 – 4.0 1.8 – 2.5 

Massa volúmica (Kg/m3) 1.20 – 1.30 1.20 – 1.30 1.12 – 1.16 1.00 – 1.25 

Temperatura de transição vítrea (ºC) 70 – 120 100 – 270 102 – 150 260 

Na maioria das situações, as resinas de poliéster são as mais frequentemente utilizadas, uma vez que 

conjugam boas propriedades mecânicas, químicas e físicas, sendo facilmente processadas com um 

preço relativamente reduzido. 

Quando utilizadas como matrizes em materiais compósitos, as resinas são normalmente responsáveis 

por [1]: 

• Garantir a manutenção do posicionamento do material de reforço; 

• Garantir a transferência/distribuição de cargas pelas fibras; 

• Confinar o material de reforço prevenindo o seu enrugamento quando sujeitos a cargas de 

compressão; 

• Proteger o material de reforço contra os agentes agressivos. 

 

2.3.1.3 Laminados FRP 

A resistência e rigidez das fibras são manifestamente superiores às da matriz polimérica. Como tal, a 

orientação das fibras tem uma grande influência nas propriedades finais do material compósito, em 

particular, na sua capacidade de carga. A necessidade de garantir um adequado desempenho segundo 

várias direções leva a que seja prática comum utilizar múltiplas camadas de fibras, que se distribuem 

em mais do que uma direção, impregnadas em matrizes poliméricas (Figura 2.4 (a)). É também possível 

recorrer a uma configuração unidirecional (Figura 2.4 (b)), embora essa solução seja menos robusta 

do ponto de vista funcional, por apresentar pior desempenho nas restantes direções. 
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Figura 2.4 – Laminado (a) multidirecional e (b) unidirecional [9]  

Na Tabela 2.4 apresenta-se um exemplo em que se refere a contribuição da cada um dos constituintes 

para as propriedades do material compósito, em função da distribuição das fibras. Considera-se 0º a 

direção principal do laminado e 90º a direção que lhe é perpendicular. 

Tabela 2.4 – Contribuição das fibras e da matriz nas propriedades mecânicas de um compósito (adaptado de [9]) 

 Constituinte  

Propriedades mecânicas  Fibras Matriz 

Unidirecional   

Tração 0º √  

Compressão 0º √ √ 

Corte   √ 

Tração 90º  √ 

Multidirecional   

Tração  √  

Compressão √ √ 

Corte no plano do laminado √ √ 

Corte interlaminar  √ 

Os laminados unidirecionais possuem uma elevada resistência e rigidez ao longo do alinhamento das 

fibras (0º). No entanto, a sua resistência na direção perpendicular às fibras (90º) é bastante menor uma 

vez que as cargas passam a ser suportadas pela matriz polimérica. Enquanto as fibras atingem tensões 

de rotura à tração de 3450 MPa (Tabela 2.2), a tensão de rotura à tração característica de uma resina 

polimérica ronda os 20 a 80 MPa (Tabela 2.3).  

Num laminado multidirecional, ao existirem fibras orientadas segundo várias direções, a resistência a 

ações de tração e compressão passa a ser da responsabilidade das fibras. Neste contexto, a matriz 

polimérica assume as responsabilidades de estabilização das fibras sujeitas a ações de tração, de 

prevenção do enrugamento das fibras sujeitas a ações de compressão e de resistência ao corte 

interlaminar. 

(a) (b) 
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2.3.2 Núcleo 

O núcleo é geralmente o elemento responsável por garantir a rigidez de corte e a resistência no plano 

perpendicular ao plano do painel sanduíche. Para que o desempenho do painel seja adequado, o 

núcleo deve ser capaz de estabilizar a posição das faces e deve possuir uma rigidez ao corte adequada 

para evitar deslizamentos relativos entre as faces e o núcleo [23]. 

Hoje em dia, existem diversas opções comercialmente disponíveis, tanto ao nível dos materiais como 

das configurações. Em aplicações de engenharia civil, na grande maioria das situações, o núcleo é 

constituído por espumas, madeira de balsa, núcleos em forma de favo de mel ou núcleos em forma de 

treliça (Figura 2.5). Existem ainda outros tipos de soluções, como por exemplo, núcleos reforçados ou 

núcleos com camadas intermédias [23].  

 

  
 

Figura 2.5 – Materiais utlizados com maior frequência: (a) núcleo de espuma, (b) núcleo de madeira balsa, 

(c) núcleo em forma de favos de mel e (d) núcleo em treliça [23] 

De acordo com Manalo [23], presentemente, as espumas mais utilizadas são o policloreto de vinil (PVC) 

e o poliuretano (PUR); mais recentemente, o politereftalato de etileno (PET) tem tido uma utilização 

crescente, resultando o seu interesse do facto de se tratar de um material termoplástico e, por isso, 

reciclável. 

A madeira de balsa, que é um material altamente anisotrópico (possuindo fibras segundo o seu 

alinhamento longitudinal), também tem tido uma aplicação crescente. A Tabela 2.5 apresenta 

propriedades físicas e mecânicas destes materiais utilizados em núcleos de painéis sanduíche.  

Tabela 2.5 – Propriedades gerais de núcleos de madeira balsa e espumas (adaptado de [23] e de [27]) 

 Material  

Propriedade  End-grain  balsa PUR PVC PET 

Massa volúmica (kg/m3) 96 – 250 21 – 320 30 – 400 70 – 200 

Resistência à compressão (MPa) 6.5 – 26.6 0.2 – 2.4 0.3 – 5.8 0.75 – 3.6 

Resistência ao corte (MPa) 1.85 – 4.94 0.15 – 4.1 0.35 – 4.5 0.5 – 1.8 

Módulo de distorção (MPa) 108 – 312 1.55 – 57.9 8.3 – 108 13 – 50 

Geralmente, a madeira de balsa apresenta melhores características mecânicas do que as espumas 

(Tabela 2.5), sendo utilizada no núcleo dos painéis sanduíche sobre a forma de pequenos blocos 

colados, em que o fio da madeira é alinhado com a espessura do painel (end-grain balsa). Com esta 

disposição, o núcleo contribui para uma maior resistência à indentação e ao enrugamento das 

(a) (b) (c) (d) 
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faces [23]. A leveza da balsa é atribuída à sua estrutura, que é comparada por alguns autores a um 

núcleo de favos de mel natural, composta por células fechadas preenchidas por ar [28].  

Estes dois tipos de núcleos, a madeira de balsa e as espumas poliméricas, em particular o poliuretano 

e o politereftalato de etileno, constituem o objeto da presente dissertação. No que se refere à ação das 

cargas pontuais, estes materiais têm a vantagem, face aos núcleos em forma de favo de mel e em 

treliça, de estarem em contacto contínuo com as faces, o que proporciona uma distribuição das forças 

de impacto por uma maior área. 

 

2.4 Aplicações em engenharia civil 

Hoje em dia, são conhecidos vários casos de aplicação de painéis sanduíche na indústria da construção 

que mostram algumas das suas potencialidades. Um dos exemplos mais recentes é o projeto para a 

substituição da cobertura da Clinique La Prairie (CLP), em Montreux, na Suíça. A cobertura atual, com 

cerca de 1000 m2, é composta por um jardim que assenta sobre uma estrutura de madeira provida de 

aberturas triangulares, que permitem a entrada de luz natural. 

Por sua vez, o projeto para a nova cobertura prevê a utilização de painéis sanduíche GFRP com um 

núcleo de poliuretano que foi desenvolvido tendo em conta a possibilidade de poder ser incluído ou não 

um relvado sobre a cobertura e com o propósito de manter espaços com aberturas para a entrada de 

luz solar. No entanto, a escolha dos painéis sanduíche prendeu-se, essencialmente, com dois 

requisitos: 

• pretendia-se que esta fosse construída com recurso a um material leve, que possibilitasse a 

continuidade da utilização dos elementos verticais estruturais existentes sem necessidade de 

os reforçar, mas que fosse capaz de suportar as cargas exercidas sobre si, tendo em 

consideração a possível colocação de um relvado sobre a cobertura; 

• o material escolhido deveria ser capaz de dar uma resposta adequada às solicitações em 

serviço, possuindo uma boa durabilidade para condições de exposição a elevadas 

temperaturas e elevada humidade relativa, uma vez o último piso deste edifício possui uma 

piscina interior (Figura 2.6 (a)). 

A solução adotada foi uma cobertura com três arcos abertos de dupla curvatura (Figura 2.6 (b)), aliando 

componentes funcionais, como a entrada de iluminação natural e o isolamento térmico, com as 

componentes estrutural e arquitetónica (como referido na secção 2.2). Apesar de se tratar de uma 

solução dispendiosa pela complexidade da sua forma, foi possível diminuir os custos de produção 

através da reutilização do mesmo molde para conformar os arcos. Prevê-se ainda que a utilização de 

painéis pré-fabricados possa dar um grande contributo para a diminuição do período de encerramento 

do espaço, uma vez que viabiliza a montagem da nova cobertura quase em simultâneo com a remoção 

da antiga.  



Capítulo 2 Estado da arte 
 

14 

  

Figura 2.6 – Projeto da cobertura sanduíche da CLP: (a) vista interior e (b) vista exterior [29] 

Um outro exemplo da aplicação de painéis sanduíche na indústria da construção, de 2012, consistiu na 

substituição do tabuleiro da ponte sobre o rio Avançon, nas proximidades de Bex, na Suíça. A antiga 

ponte apresentava necessidades urgentes de reabilitação e era a única via que garantia acesso direto 

entre a zona montanhosa e o vale que se localiza depois de Bex. Tendo em conta o aumento de tráfego 

registado naquele local, a necessidade da ampliação do tabuleiro de uma para duas faixas de rodagem 

constituiu também um dos requisitos de projeto. 

Os painéis sanduíche GFRP com núcleos de madeira de balsa mostraram ser a solução mais indicada, 

de acordo com as especificidades do projeto em questão. O novo tabuleiro foi instalado com o auxílio 

de uma grua móvel após a remoção do tabuleiro de betão, com uma redução do período de interrupção 

do tráfego, face à utilização de uma solução tradicional, de 50 para 10 dias. O seu reduzido peso-

próprio permitiu que a alteração das faixas fosse realizada sem sobrecarregar os elementos de suporte 

e as fundações da ponte. A minimização das necessidades e custos de manutenção constituiu, mais 

uma vez, uma das grandes vantagens da utilização deste sistema construtivo (Figura 2.7).  

 

  

Figura 2.7 – Ponte sobre o rio Avançon: (a) instalação do tabuleiro e (b) obra terminada [30] 

 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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2.5 Comportamento dos painéis sanduíche face à ação de cargas pontuais 

Uma das maiores restrições ao uso dos painéis sanduíche consiste na sua vulnerabilidade face às 

ações de cargas pontuais que atuam perpendicularmente ao plano do painel. Na construção, em 

particular em pisos de edifícios ou em pontes pedonais, os painéis podem estar sujeitos a ações deste 

tipo, provocadas por saltos altos, pés de mobiliário, pela queda de ferramentas de trabalho ou de 

objetos, capazes de induzir solicitações localizadas. 

A análise do comportamento dos painéis sanduíche face à ação de cargas pontuais é uma matéria 

complexa por várias razões: o seu comportamento mecânico não é linear, existem vários modos de 

falha/rotura possíveis e a resposta dos painéis pode ser influenciada por inúmeros fatores que 

interagem entre si.  

 

2.5.1 Modos de rotura 

De acordo com Zhu e Chai [31], o conhecimento dos modos de rotura e o seu mapeamento é 

fundamental para o projeto de painéis sanduíche sujeitos às ações de cargas quase estáticas e de 

impacto, por permitir otimizar as suas propriedades de absorção de energia e capacidade de carga. 

Hildebrand [6] refere que uma ação de impacto, dependendo de alguns fatores, como as propriedades 

dos materiais, a geometria do painel e as condições de impacto (geometria do indentador1 e condições 

de apoio), poderá causar o esmagamento da face sujeita ao impacto, rotura por corte das faces, rotura 

das faces no plano do painel, rotura por flexão das faces, esmagamento do núcleo, rotura por corte do 

núcleo e descolamentos nas interfaces faces/núcleo (Figura 2.8). 

 

(a) esmagamento da 
face 

(b) rotura da face por 
corte 

(c) rotura das faces no 
plano do painel 

(d) rotura das faces por 
flexão 

 

 
(e) esmagamento do núcleo 

 

 
(f) rotura do núcleo por 

corte 

 
(g) descolamento nas 
interfaces face/núcleo 

Figura 2.8 – Possíveis modos de rotura causados por ações de impacto (adaptado de [6]) 

 

                                                     
1 Elemento utilizado para a simulação da atuação de uma carga pontual (ver Figura 3.5 (c)). 
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2.5.2 Influência do indentador 

A geometria do indentador é um parâmetro vital que condiciona a resposta do contacto entre o 

indentador e a face superior dos painéis sanduíche. Como tal, a sua influência no comportamento dos 

painéis sanduíche em compósito tem sido alvo de pesquisa em vários estudos. 

A forma dos indentadores foi um dos parâmetros analisados por Zhu et al. [32] num estudo sobre as 

características dos danos causados em painéis sanduíche com núcleos em favos de mel de alumínio. 

Os resultados mostraram que tanto a rigidez (declive da relação força-deslocamento) como as 

resistências ao 1º dano e de pico aumentaram quando foram utilizados indentadores planos em 

detrimento de indentadores hemisféricos. Os autores justificaram este resultado com a maior 

concentração de tensões que se gera na menor área de contacto dos indentadores hemisféricos.  

Zhou et al. [33] desenvolveram um estudo que teve como objetivo investigar quais os parâmetros com 

maior influência nos danos provocados em painéis sanduíche com núcleos em favo de mel de alumínio 

e na sua capacidade de absorção de energia quando sujeitos à ação de cargas pontuais. Os autores 

concluíram que a variação da forma da extremidade do indentador induz alterações nos mecanismos 

de rotura, com consequências significativas na energia absorvida, especialmente nos painéis com faces 

mais espessas. Para além disso, foram também relatadas questões de interdependência entre a 

variação da forma dos indentadores e a variação de outros fatores, como por exemplo, a espessura 

das faces ou a espessura do núcleo. No caso dos indentadores hemisféricos, tanto as resistências ao 

1º dano e de pico como a capacidade de absorção de energia aumentaram com o aumento da 

espessura das faces. Em indentadores planos, apenas as duas primeiras mostraram ser sensíveis à 

variação da espessura das faces. Por sua vez, o aumento da massa volúmica do núcleo mostrou uma 

influência reduzida no desempenho face à ação de indentadores hemisféricos, ao passo que para 

indentadores planos o mesmo aumento resultou em alterações substanciais da rigidez de indentação 

em regime elástico e da carga para a qual se observaram os primeiros danos. 

Raju et al. [34] analisaram experimentalmente o efeito da variação da geometria do indentador no 

comportamento de painéis sanduíche com núcleos em favo de mel de Nomex2, através de ensaios de 

impacto de velocidade reduzida. Observou-se que, para indentadores de menores diâmetros, foram 

produzidos essencialmente danos na matriz e rotura das fibras, enquanto que para maiores diâmetros 

foram frequentemente observados esmagamentos do núcleo antes da perfuração das faces. 

Wang et al. [35] desenvolveram um estudo sobre o comportamento resultante de ações de impacto 

em painéis sanduíche com núcleos de PUR e faces em tecidos de carbono. Para indentadores 

hemisféricos com diâmetros de 15 mm, 25 mm e 35 mm, os autores concluíram que, tanto o rácio 

entre a energia absorvida e a energia incidente como a duração de contacto, diminuíram com o 

aumento do diâmetro do indentador, contrariamente às forças de pico, que aumentaram com o 

diâmetro do indentador. 

 

                                                     
2 Designação comercial de um material produzido com fibras de aramida impregnadas por uma resina fenólica 
resistente ao fogo. 
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2.5.3 Influência das faces 

Atas e Potoglu [36] investigaram a resposta a ações de impacto de velocidade reduzida de painéis 

sanduíche com núcleos de PVC e PET e faces de resina epóxida reforçada com fibras de vidro. Os 

autores analisaram a influência do número de camadas do laminado na resposta dos painéis, tendo 

concluído que o aumento da espessura das faces potencia, de forma quase linear, a resistência à 

perfuração das faces (Figura 2.9 (a)), e a energia absorvida até à perfuração (Figura 2.9 (b)). 

 

 

Figura 2.9 – Variação, em função do número de camadas das faces e do material utilizado no núcleo, das 

(a) 1ª e 2ª forças de pico, e (b) da energia absorvida até a perfuração (adaptado de [36]) 

Mohamed et al. [37] estudaram a influência na resposta a ações quase estáticas e de impacto da disposição 

das fibras nos laminados que compõem os painéis sanduíche. Através de ensaios desenvolvidos em painéis 

sanduíche constituídos por faces de resina epóxida reforçada com fibras de carbono e núcleos em espuma 

rígida de polimetacrilimida (PMI), os autores concluíram que, à exceção dos painéis com laminados 

unidirecionais, que apresentaram resistências menores, não existem alterações significativas da resistência 

de pico causadas pela alteração da orientação das fibras nas faces dos painéis. 

 

2.5.4 Influência do núcleo 

A influência da utilização de diferentes materiais de núcleo e da variação das suas propriedades, no 

contexto das ações de impacto em painéis sanduíche compósitos, foi também um tema estudado por 

diversos autores. 

Caprino e Teti [38] realizaram ensaios de impacto de velocidade reduzida em painéis sanduíche com 

faces em GFRP e núcleos de PVC, para avaliar a influência da espessura e da massa volúmica do 

núcleo no comportamento dos painéis face às ações em análise. Os autores concluíram que os núcleos 

com massas volúmicas superiores oferecem uma maior rigidez de indentação, conduzindo a um 

aumento da resistência de pico dos painéis sanduíche. 

Atas e Sevim [39] investigaram a influência das propriedades do núcleo na resposta a ações com 

diferentes energias de impacto, tendo ensaiado painéis sanduíche em compósito com núcleos de PVC 

e de madeira de balsa com massas volúmicas de 62 kg/m3 e 157 kg/m3, respetivamente. Em painéis 

sanduíche com núcleo de madeira de balsa foram observados dois picos de igual magnitude, enquanto 

que no painel sanduíche com um núcleo de PVC registou-se um segundo pico superior ao primeiro. Os 
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painéis com madeira de balsa mostraram ser mais resistentes na perfuração da face sujeita ao impacto 

do que os painéis com PVC, mas menos resistentes à perfuração da face inferior. Por fim, os autores 

alertaram para o facto da maior rigidez da madeira de balsa conduzir a maiores forças de contacto, 

mas a menores deformações para o momento correspondente à perfuração da face sujeita ao impacto  

(Figura 2.10). Por outro lado, nos provetes de PVC, dada a sua maior capacidade de deformação, 

observou-se a formação de uma área delaminada mais extensa, enquanto na madeira de balsa a 

formação de danos localizados prevaleceu sobre a delaminação das faces.  

 
Figura 2.10 – Comparação dos gráficos força-deslocamento entre painéis sanduíche em compósito com núcleos 

madeira de balsa (preto) e espuma de PVC (cinzento) (adaptado de [39]) 

Hassan e Cantwell [40] estudaram a influência da variação das propriedades do núcleo na resistência à 

perfuração de um painel sanduíche. Foram analisados 9 painéis constituídos por faces de resina epóxida 

reforçada com fibras de vidro, com núcleos de PVC e PET de várias massas volúmicas. Concluiu-se que 

a resistência à perfuração das faces é limitada pela resistência à compressão simples do núcleo e que, 

por sua vez, a resistência à perfuração do núcleo é condicionada pela resistência ao corte da espuma. 

No estudo anteriormente referido (secção 2.5.3) de Atas e Potoglu [36], obtiveram-se resultados, em 

termos de resistência à perfuração, não muito díspares, apesar das diferenças entre massas volúmicas, 

resistências à tração e compressão, e módulos de elasticidade dos dois núcleos que compunham os 

painéis sanduíche em análise. A proximidade das características relativas ao comportamento ao corte, 

em particular a resistência ao corte, o módulo de distorção e a distorção máxima, justifica, segundo os 

autores, a proximidade da resistência à perfuração dos provetes com diferentes materiais de núcleo. 

Özdemir et al. [41] estudaram, por via experimental, a influência da espessura de núcleos de PVC e 

PET na resposta a ações de impacto de velocidade reduzida, tendo realizado ensaios em painéis com 

núcleos de 5, 10 e 15 mm de espessura e num laminado idêntico ao utilizado nas faces sujeitas à ação 

de várias energias de impacto. Nos provetes com núcleos de 10 e 15 mm de espessura foram 

registados dois picos de resistência que podem ser observados nos gráficos força-deslocamento dos 

painéis com núcleos de PET (Figura 2.11 (a)) e PVC (Figura 2.11 (b)). Nos painéis com 5 mm de 

espessura foi observado um comportamento semelhante ao do laminado (elemento monolítico) com 

apenas um pico de resistência. Segundo os autores, este comportamento deve-se ao facto da 

capacidade de deformação do núcleo não ser mobilizada para painéis sanduíche com núcleos de 

espessura reduzida em períodos de contacto curtos. Os autores concluíram ainda que, com o aumento 
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da espessura dos provetes, a capacidade de deformação e a capacidade de absorção de energia dos 

painéis sanduíche aumentam, sendo que, para núcleos de maior espessura, não foram observadas 

variações significativas dos valores de resistência.  

  
(a) (b)  

 

Figura 2.11 – Gráfico força-deslocamento de painéis sanduíche com núcleos de diferentes espessuras de 

(a) PET e (b) PVC (adaptado de [41]) 

No estudo de Wang et al. [35], referenciado na seção 2.5.2, os autores avaliaram também a influência da 

espessura do núcleo na resposta a ações de impacto em painéis sanduíche com espumas de PUR de 

12.5 mm e 25 mm de espessura. À semelhança do estudo de Özdemir et al. [41], a variação da espessura 

do núcleo não revelou ter influência na resposta ao impacto. Segundo os autores, o facto da rigidez de 

indentação, em painéis sanduíche sujeitos a ação de cargas pontuais, se sobrepor à rigidez global do 

painel justifica a reduzida correlação entre a espessura do núcleo e resposta a ações de impacto.  

 

2.6 Modelação do comportamento de painéis sanduíche fac e à ação de cargas 

pontuais 

2.6.1 Modelação numérica 

A modelação numérica tem sido cada vez mais utilizada na modelação do comportamento de painéis 

sanduíche, tirando partido da evolução da capacidade computacional e dos modelos existentes, 

nomeadamente os modelos de elementos finitos. 

Rizov et al. [42] desenvolveram um modelo de elementos finitos bidimensional, com o intuito de descrever 

as fases de carga e descarga de vigas constituídas por painéis sanduíche em compósito FRP sujeitas à 

ação de um indentador cilíndrico. O modelo foi implementado com recurso ao software comercial 

ABAQUS, tendo o comportamento elástico da espuma e do laminado sido modelado através da opção 

“ELASTIC” e o comportamento plástico da espuma através das opções "*CRUSHABLE FOAM” e 

“*CRUSHABLE FOAM HARDENING”. O modelo, validado por comparação com ensaios realizados em 

painéis sanduíche com faces em resina de viniléster reforçada com fibras de vidro e núcleo de PMI, 

apresentou um bom ajustamento aos resultados obtidos por via experimental mostrando ser capaz de 

prever a resposta à indentação quase estática de vigas sanduíche com núcleos de espuma. 

Foo et al. [43] utilizaram um modelo tridimensional para simular a resposta de um painel sanduíche com 

um núcleo em favos de mel de Nomex à ação quase estática de um indentador esférico. Foram analisadas 

as extensões e os modos de rotura, num modelo explicito em que se considerou a degradação das 

Deslocamento (mm) Deslocamento (mm) 

Força
 (kN)

 

Força
 (kN)
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propriedades do material e a existência de dano progressivo. Os autores utilizaram uma sub-rotina própria 

(VUMAT) permitindo ter em consideração um critério para a iniciação do fenómeno de delaminação3. A 

sub-rotina baseou-se no critério de iniciação de dano de Hashin [44] considerando, para além da 

delaminação, a rotura das fibras por compressão e por tração, e a fendilhação da matriz polimérica por 

tração e por compressão. Considerando a proximidade de resultados, os autores concluíram que o 

modelo foi capaz de simular o comportamento força-deslocamento dos painéis sanduíche sob ações 

quase estáticas. 

 
Figura 2.12 – Comparação dos gráficos força-deslocamento obtidos por via numérica (traço interrompido) e 

experimental (traço espesso) (adaptado de [43]) 

Zhou et al. [45] propuseram um modelo para simular a perfuração causada por ações de impacto de 

velocidade reduzida em painéis sanduíche leves com núcleos poliméricos. À semelhança do modelo 

anterior, os autores tiveram por base o critério de Hashin [44] para modelar a iniciação da rotura das 

faces. O modelo produziu resultados bastante consistentes com os obtidos experimentalmente e, depois 

de validado, foi utilizado para prever o comportamento dos painéis sanduíche sujeito a impactos oblíquos 

e também o comportamento de painéis sanduíche apoiados sobre a água. 

 

2.6.2 Modelação analítica 

A modelação analítica é uma importante ferramenta de dimensionamento que permite modelar o 

comportamento dos painéis sanduíche de forma mais expedita comparativamente à modelação por 

elementos finitos. De acordo com as revisões de literatura elaboradas por Abrate [4] e, mais 

recentemente, por Zhu e Chai [5], os modelos de contacto de Hertz, do balanço de energia e o modelo 

da massa-mola são alguns dos exemplos de modelos que procuraram representar o andamento dos 

gráficos força-deslocamento de painéis sanduíche sujeitos à ação de cargas pontuais.  

A lei de contacto hertziana (eq.(1)), pressupõe a interação entre dois corpos e estabelece a relação 

entre as forças de contacto (Y) e o deslocamento relativo entre um indentador e um alvo (Z). 

> = \]^_ (1) 

O parâmetro ̀  é uma constante que depende do tipo de material e que, segundo Olsson e McManus [45], 

toma os valores 3/2 para laminados compósitos e 1 para painéis sanduíche. O parâmetro ab representa 

a rigidez de indentação e, de acordo com Yang e Sun [46], depende dos parâmetros c∗ e e∗ (eq.(2)), para 

                                                     
3 Separação entre camadas resultante da perda de aderência entre camadas adjacentes com fibras orientadas 
segundo diferentes direções. 
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os quais se consideram, respetivamente, os raios de curvatura cf (eq.(3)), os modos de elasticidade ef e 

os coeficientes de Poisson gf (eq. (4)) do material sujeito ao impacto (f = h) e do indentador (f = i). 

\] = 43 /∗√@∗ (2) 1@∗ = 1@$ + 1@) (3) 

1/∗ = 1 − o$/$ + 1 − o)/)  (4) 

No modelo do balanço energético recorre-se ao princípio da conservação da energia, assumindo um 

comportamento quase estático resultante do impacto de um corpo de grande massa numa estrutura leve. 

Descrito pela expressão (5), o modelo considera que a energia cinética do indentador imediatamente 

anterior ao contacto resulta, após o contacto, num somatório da energia de contacto (ep), com a energias 

da deformação de membrana (eq) e da deformação resultante de ações de flexão e corte (ers). 

12 t"u) = /' + /4 + /12 (5) 

  

Por fim, o modelo da massa-mola considera a interação entre duas massas, a de um indentador (v) e a 

massa efetiva do elemento sujeito ao impacto (qwx), descrita pelo movimento de uma mola com uma 

rigidez de contacto yp, em que os deslocamentos zh e zi representam, respetivamente, o movimento do 

indentador e do alvo. Admite-se que a face do painel sanduíche se apoia sobre um elemento deformável, 

traduzindo-se na existência de 3 molas que representam a rigidez efetiva de membrana yq, a rigidez de 

corte efetiva ys e a rigidez de flexão efetiva yr (Figura 2.14). A formulação analítica do modelo resulta 

no sistema de equações (6) em que a primeira componente representa a queda livre do indentador e a 

segunda o movimento do painel sanduíche. Assume-se que o atrito mobilizado durante o movimento do 

indentador é desprezável. As condições iniciais para a resolução da equação diferencial encontram-se 

definidas em (7). A diferença entre os deslocamentos do indentador e da face do painel sanduíche 

representa a indentação do painel (eq.(8)). 

{t|$}} + > = 0                                    ��_|)}} + =12|) + =4|), − > = 0 (6) 

��
� |$(0) = 0|)(0) = 0  |$} (0) = "u|)} (0) = 0  (7) 

|$ − |) = ^ (8) 

No entanto, estes modelos não contemplam a determinação da força correspondente ao 1º dano; são 

apenas capazes de descrever o comportamento em fase elástica do material, deixando de ser válidos 

após a diminuição de rigidez resultante da instalação dos danos incipientes. 

Na sequência do trabalho desenvolvido em [43], Foo et al. [48] apresentaram um modelo para prever 

a resposta em termos de força vs. deslocamento de painéis sanduíche compósitos sujeitos a ações de 

impacto de velocidade reduzida. O modelo proposto consiste numa adaptação do modelo do balanço 
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de energia, que pretende estender a validade da aplicação deste último modelo para além do regime 

elástico através da aplicação da lei da conservação do momento linear. Os autores propuseram 

expressões para a determinação de valores aproximados para a rigidez da fase elástica (y�), para a 

carga para a qual ocorrem os primeiros danos (Y�) e para a rigidez de indentação após o início de dano 

(y��q) (Figura 2.12). O modelo mostrou ser capaz de prever a resposta de painéis sanduíche em 

compósito sujeitos à ação de cargas pontuais, apresentando uma boa aproximação aos resultados 

experimentais. Contudo, tanto as condições de apoio como o modo de rotura associado ao 1º dano 

(rotura do material de núcleo) são diferentes dos observados para o caso de estudo da presente 

dissertação, como adiante se constatará.   

Olsson [7] propôs um conjunto expressões analíticas com o objetivo de poderem ser utilizadas no  

pré-dimensionamento de painéis sanduíche sujeitos à ação de cargas pontuais. Tendo por base os 

resultados experimentais existentes na literatura, o autor procurou desenvolver modelos para a indentação 

local e critérios para a iniciação e desenvolvimentos de dano nas faces e no núcleo dos painéis sanduíche. 

O trabalho desenvolvido foi validado por comparação com resultados de ensaios realizados em painéis 

sanduíche com faces em CFRP e núcleos de espumas poliméricas, tendo-se observado uma boa 

concordância entre os resultados experimentais e os resultados dos modelos. É de referir que este modelo 

será novamente abordado no capítulo da modelação analítica da presente dissertação (Capítulo 5). 

Zhu e Chai [49] desenvolveram um modelo teórico, tendo por base o comportamento típico (transposto 

para um gráfico força-deslocamento) de um painel sanduíche sujeito à ação de cargas pontais, para o 

qual foi considerado o efeito do diâmetro do indentador. Na formulação do problema, em que foram 

considerados painéis sanduíche compósitos circulares, os autores dividiram o andamento do gráfico 

força-deslocamento em 3 fases: um troço inicial elástico, seguido do esmagamento do núcleo  

(sem perfuração das faces) e, por fim, a fase de recuperação que caracteriza a descarga do painel 

(Figura 2.13). Apesar dos bons resultados apresentados, trata-se de um modelo que não tem em 

consideração fenómenos como a fendilhação da matriz polimérica, o rompimento das fibras, a 

delaminação interlaminar e o descolamento na interface entre o laminado e o núcleo. Por esse motivo, 

não foi considerada a sua utilização para a modelação analítica apresentada na presente dissertação. 

 
Figura 2.13 – Fases do comportamento dos painéis sanduíche consideradas no modelo de Zhu e Chai [49] 

Fatt e Park [50] desenvolveram um estudo analítico para o cálculo do deslocamento, da força 

correspondente ao 1º dano e da força correspondente à resistência de pico de painéis sanduíche em 
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compósito FRP sujeitos a ações quase estáticas e de impacto de cargas pontuais. Na formulação do 

problema de indentação quase estática, os autores consideraram sistemas equivalentes compostos 

por massas, molas e amortecedores (Figura 2.15). Este sistema foi proposto com o intuito de descrever 

o comportamento, em termos de gráfico força vs. deslocamento, de painéis sanduíche continuamente 

apoiados por um elemento rígido4 e de painéis simplesmente apoiados nos bordos com fixação dos 

limites da face superior5. Em particular, tendo em conta os diferentes modos de rotura associados a 

indentadores com diferentes geometrias6, foram propostas expressões para a previsão de força 

correspondente ao 1º dano de painéis sanduíche sujeitos à ação de indentadores hemisféricos e foi 

utilizado o modelo de Wen et al. [8] para a ação de indentadores planos (modelo que também será 

utilizado na presente dissertação). Para a modelação do comportamento dinâmico, os autores 

consideram as mesmas expressões propostas para o comportamento quase estático. Contudo, as 

propriedades dos materiais, nomeadamente a resistência ao esmagamento do núcleo, a resistência ao 

corte das faces e a extensão correspondente à fendilhação no plano do laminado, foram substituídas 

por propriedades dinâmicas, atendendo, assim, à suscetibilidade da taxa de carregamento dos 

materiais analisados referenciada por alguns autores [51].  

 
(a) 

  
                               (b) 

Figura 2.14 – Modelo massa-mola 

para ações de impacto [5] 

Figura 2.15 – Modelação do impacto em painéis sanduíche: (a) suportados 

rigidamente e (b) simplesmente apoiados com fixação da face superior [50] 

Em qualquer um dos cenários, os valores das resistências ao 1º dano e à perfuração foram estimados por 

excesso por comparação às resistências observadas experimentalmente, facto que os autores associaram 

à aproximação estabelecida para o perfil de deformações da região afetada pela ação do indentador. 

 

2.7 Considerações finais 

Os painéis sanduíche apresentam uma grande versatilidade na escolha dos materiais que integram a sua 

composição, tratando-se, por isso, de uma solução polivalente com uma vasta aplicabilidade num elevado 

número de setores. Na engenharia civil, os painéis sanduíche constituem uma solução com potencial 

interesse, principalmente devido ao seu reduzido peso-próprio, elevada durabilidade e reduzidas 

                                                     
4 Na terminologia inglesa “Rigidly supported panel”. 
5 Na terminologia inglesa “Clamped panel”. 
6 Rotura por corte no caso do indentador plano e por tração na parte inferior do laminado no caso do indentador 
hemisférico. 



Capítulo 2 Estado da arte 
 

24 

necessidades de manutenção. Nesta indústria, os painéis mais comuns são genericamente constituídos 

por duas faces em compósito FRP e por um núcleo de madeira de balsa ou de uma espuma polimérica 

(usualmente PVC, PUR ou PET).  

A resistência a ações localizadas e de impacto constitui um aspeto importante no desempenho em 

serviço de painéis sanduíche em compósito FRP. Trata-se de um tipo de solicitação em que tanto as 

propriedades do elemento estrutural como as características da ação são fatores determinantes, com 

influência no modo de rotura e na capacidade resistente do elemento.  

Estudos anteriores mostraram que a utilização de indentadores planos resulta num aumento da rigidez de 

indentação, da resistência ao 1º dano e da resistência de pico face aos valores obtidos com indentadores 

hemisféricos. Os mesmos estudos explicam que tal acontece devido à maior concentração de tensões que 

resulta da menor área de contacto entre o indentador (hemisférico) e a face do painel.  

Também a influência das faces foi objeto de estudo de trabalhos anteriores, onde se concluiu que, 

como esperado, a capacidade resistente dos painéis sanduíche a ações de impacto aumenta com o 

incremento da espessura das faces.  

A literatura apresenta estudos sobre a influência das propriedades do núcleo no comportamento de 

painéis sanduíche sujeitos à ação de cargas pontuais. Dos estudos apresentados, conclui-se que o 

material do núcleo tem influência na rigidez localizada do painel, que a resistência à compressão do 

núcleo constitui um limite superior para a resistência à indentação7 e que resistência ao corte do núcleo 

influencia a resistência de pico dos painéis sanduíche face a ações de impacto. 

Relativamente às modelações numéricas e analíticas do comportamento de painéis sanduíche face a 

ações de impacto, conclui-se que não existe um modelo único desenvolvido para este tipo de ações. 

São vários os modelos propostos na literatura; contudo, devido à grande complexidade deste 

comportamento, a sua aplicabilidade encontra-se restringida a certas condições.  

Assim, compreende-se que existem lacunas na literatura que necessitam de desenvolvimento. Nos 

estudos anteriores foram utilizados núcleos com espessuras muito reduzidas, claramente inferiores aos 

valores correntes em aplicações estruturais da engenharia civil. Para além disso, tanto no domínio 

experimental como no domínio da modelação comportamental, a literatura apresenta uma tendência 

de maior desenvolvimento para painéis com núcleos em forma de favo de mel. São escassos os 

modelos analíticos que possam ser utilizados no pré-dimensionamento de painéis sanduíche 

compósitos, assim como modelos mais refinados obtidos pelo método dos elementos finitos. 

A presente dissertação tem por objetivo colmatar algumas destas lacunas através do desenvolvimento 

de modelos numéricos e analíticos para painéis sanduíche em compósito FRP, com vista a uma 

aplicação como elemento estrutural em pisos de edifícios e tabuleiros de pontes pedonais. Os modelos 

serão sustentados pela realização de campanhas experimentais para a avaliação do comportamento 

de painéis sanduíche sujeitos a ações de indentação quase estática e de impacto. 

                                                     
7 No limite, para o indentador de diâmetro infinito, o painel sanduíche comporta-se como se estivesse à compressão 
simples 
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 Campanha experimental 

3.1 Considerações iniciais 

Neste capítulo apresenta-se o estudo experimental do comportamento de painéis sanduíche sujeitos à 

ação de cargas pontuais. Os materiais utilizados foram obtidos de protótipos desenvolvidos por 

Garrido [3], no projeto de investigação em co-promoção “RehabGFRP”, que contemplou o 

desenvolvimento de painéis sanduíche em compósitos FRP para a reabilitação de pisos de edifícios.  

Durante a presente campanha experimental, foi avaliada a influência da forma e do diâmetro dos 

indentadores, bem como da utilização de diferentes materiais de núcleo, através da realização de 

ensaios de indentação quase estática e de impacto. Para tal, analisaram-se vários parâmetros, sendo 

os de maior relevância, a resistência ao 1º dano, a resistência de pico e a capacidade de absorção de 

energia. Para além destes dois ensaios, foram realizados ensaios de resistência ao corte interlaminar 

para caracterização do material GFRP.  

Os dados experimentais relativos ao comportamento dos painéis sanduíche foram ainda utilizados 

como base para o desenvolvimento e validação dos modelos numéricos e analíticos, apresentados 

respetivamente nas secções 4 e 5. 

No programa experimental que se segue, apresenta-se uma descrição sumária dos ensaios 

realizados ao longo da campanha experimental. É importante referir que um dos constrangimentos 

desta dissertação consistiu na quantidade limitada de material disponível para a realização da 

campanha experimental. 

 

3.2 Programa experimental 

Numa primeira fase da campanha experimental, foram realizados ensaios de caracterização da 

resistência ao corte interlaminar do material GFRP, no Laboratório de Construção (LC) do Instituto 

Superior Técnico (IST), seguindo as recomendações da norma ASTM D2344/D2344M [52]. 

Foram ensaiadas 10 amostras8 provenientes de um laminado GFRP, com uma espessura nominal de 

7 mm, idêntico aos das faces dos painéis sanduíche analisados no contexto desta dissertação. 

Seguiu-se a execução de ensaios de indentação quase estática, realizados no Laboratório de 

Estruturas e de Resistência dos Materiais (LERM) do IST. Foram testados painéis sanduíche com 3 

núcleos diferentes (PUR, PET e BAL), sujeitos à ação de indentadores hemisféricos (H) de 10, 20 e 

30 mm de diâmetro, e de indentadores planos (P) com diâmetros de 10 e 20 mm (Tabela 3.1). Os 

painéis sanduíche incluem faces em GFRP com espessura nominal de 7 mm e núcleos com espessura 

nominal de 120 mm, resultando numa espessura total de 134 mm. 

 

                                                     
8 Das 10 amostras, 5 serviram para a análise da resistência ao corte interlaminar segundo a direção longitudinal e 
5 segundo a direção transversal. 
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Tabela 3.1 – Programa experimental dos ensaios de indentação quase estática 

Núcleo  
Indentadores  

10H 10P 20H 20P 30H 

PUR X X X X X 

PET X X X X - 

BAL XX X - - - 

As dimensões dos provetes utilizados nos ensaios de indentação foram definidas com base nos 

resultados de um estudo preliminar, apresentado em pormenor na secção 3.4.1. Foram adotadas 

dimensões de 200 x 200 mm, com exceção dos provetes utilizados nos ensaios assinalados a azul na 

Tabela 3.1, para os quais se optou pela utilização de provetes de maiores dimensões (250 x 250 mm), 

de forma a garantir a validade dos modos de rotura induzidos pelos ensaios (cf. secção 3.4.1). Para os 

painéis com núcleos em PUR e PET, foi ensaiado um provete por cada tipo de indentador. 

Relativamente aos ensaios realizados a provetes com núcleo em madeira de balsa, por este se tratar 

de um material constituído por blocos colados com propriedades heterogéneas, foram realizados dois 

ensaios com o indentador 10H, de forma a aferir a variabilidade dos resultados resultante dessa 

heterogeneidade. 

Por fim, também no LERM do IST, foram realizados ensaios de impacto. Para a definição do programa 

de ensaios, recorreu-se ao conhecimento adquirido nos ensaios de indentação quase estática, 

nomeadamente sobre a resistência de pico e a energia absorvida em cada cenário. Com base em 

resultados reportados na literatura, consideraram-se fatores de ajustamento aplicáveis aos parâmetros 

anteriores, procurando prever os resultados dos ensaios de impacto. Tendo em conta que nos painéis 

sanduíche com núcleos de PUR com 200 x 200 mm a força de pico teoricamente esperada seria 

superior àquela que provocaria uma rotura por esmagamento do núcleo, foram utilizados provetes de 

250 x 250 mm (assinalados a azul na Tabela 3.2). 

Tabela 3.2 – Programa experimental dos ensaios de impacto 

Núcleo  
Indentadores  

10H 10P 20H 20P 30H 

PUR XXX XX* XX X** - 

PET XXX XXX XX - - 

BAL XXX XXX - - - 

Notas:  *  Foram realizados 3 ensaios, tendo sido, num deles, perdidas as leituras 

            ** O ensaio realizado conduziu a um modo de rotura inválido 

A maior incerteza associada aos resultados dos ensaios de impacto, motivada pelo comportamento 

oscilatório que se regista neste tipo de ensaios e pela consequente necessidade da utilização de 

métodos de suavização que poderiam resultar numa alteração dos padrões de comportamento, fez 

com que fosse desejável obter o maior número possível de repetições do mesmo ensaio. Dada a 

espessura relativamente elevada dos painéis e a quantidade limitada de material disponível para a 

realização dos ensaios, considerou-se a utilização das duas faces dos provetes, bem como dos 
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provetes que haviam sido testados nos ensaios de indentação quase estática (na face não testada) 

para a realização destes ensaios, uma vez que seria expectável que os danos induzidos em cada 

ensaio não afetassem a face oposta à que sofre a ação de impacto, assim como o núcleo que lhe está 

adjacente. Na secção 3.5.4 será discutida a validade deste procedimento através da análise dos 

resultados obtidos.  

Para a execução dos ensaios de indentação e de impacto, não se considerou adequada a utilização da 

norma ASTM D7766/D7766M9 [53], uma vez que esta foi desenvolvida considerando painéis sanduíche 

de espessuras mais reduzidas, não se ajustando às dimensões dos provetes em análise. Em 

alternativa, tanto os ensaios quase estáticos como os ensaios de impacto foram precedidos de 

campanhas preliminares para a aferição de determinados parâmetros relevantes, devidamente 

explicados nas respetivas descrições dos ensaios. 

 

3.3 Caracterização dos materiais constituintes 

3.3.1 Características gerais 

Para o desenvolvimento deste estudo experimental, foram analisados painéis sanduíche com núcleos 

de PUR, PET e BAL, ilustrados na  Figura 3.1. Inicialmente, o material de base apresentava-se sobre 

a forma de vigas com largura nominal de 250 mm para o núcleo de PUR e de 200 mm para os 

restantes núcleos.  

 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 

Figura 3.1 – Provetes com núcleo de: (a) PUR, (b) PET e (c) balsa 

A espuma de PUR foi produzida pela empresa Polirígido e as restantes pela empresa 3A Composites 

A.G. Sendo, como referido anteriormente, a quantidade de material disponível uma das principais 

condicionantes deste trabalho, beneficiou-se do facto de na tese de doutoramento de Garrido [3], já 

terem sido realizados alguns ensaios de caracterização dos materiais utilizados nesta dissertação. Na 

Tabela 3.3, apresentam-se as propriedades mecânicas dos materiais do núcleo resultantes desses 

ensaios de caracterização. 

 

                                                     
9 Suplemento à utilização das normas ASTM D6262/D6262M [75] (metodologia para ensaios de indentação  
quase estática) e ASTM D7136/D7136M [76] (metodologia para ensaios de impacto) que permite a implementação, 
em painéis sanduíche, das normas preconizadas para laminados compósitos FRP. 
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Tabela 3.3 – Propriedades mecânicas dos materiais do núcleo (adaptado de [3]) 

 Material de núcleo  

Propriedades  PUR PET BAL 

Massa volúmica (kg/m3) 87.4  105.4 101.4  

Resistência à tração simples (MPa) 0.68 ± 0.001 1.03 ± 0.05 4.26 ± 0.56 

Resistência à compressão simples (MPa) 0.64 ± 0.01  1.32 ± 0.04 5.76 ± 1.06 

Resistência ao corte (MPa) 0.32 ± 0.06 0.94 ± 0.04 0.93 ± 0.19 

Módulo de distorção (MPa) 8.7 ± 1.0 19.2 ± 1.1 48.8 ± 6.2 

 

Por sua vez, as faces dos painéis são constituídas por laminados de GFRP com fibras de vidro de 

classe E, dispostas simetricamente segundo a sequência de laminação [0/0/30/-30/90/0]s10, e uma 

matriz em resina de poliéster ortoftálica. As faces foram produzidas juntamente com o núcleo através 

de um processo de infusão a vácuo11 no centro de investigação do Pólo de Inovação em Engenharia 

de Polímeros (PIEP). À semelhança dos materiais do núcleo, também os laminados GFRP foram 

caracterizados experimentalmente por Garrido [3]. Na Tabela 3.4 apresentam-se as propriedades de 

um laminado idêntico às faces dos painéis sanduíche12, produzido especificamente para caracterização 

a das propriedades mecânicas do material GFRP.  

 

Tabela 3.4 – Propriedades mecânicas dos laminados GFRP (adaptado de [3]) 

 Direção  

Propriedades  Longitudinal Transversal Fibras inclinadas a 10º 

Resistência à tração (MPa) 437.3 ± 28.1 179.6 ± 10.0 - 

Módulo de elasticidade à tração (GPa) 29.4 ± 0.8   15.6 ± 1.0 - 

Coeficiente de Poisson (-) 0.31 ± 0.03 (L,T) 0.17 ± 0.002 (T,L) - 

Resistência à compressão (MPa) 249.8 ± 34.3 194.2 ± 10.5 - 

Resistência ao corte no plano (MPa) - - 49.4 ± 1.9 

Módulo de distorção no plano (GPa) - - 4.1 ± 0.3 

 

A resistência ao corte interlaminar, um parâmetro importante para a modelação do comportamento 

de painéis sanduíche compósitos face a ações de impacto, não foi medida no estudo realizado por 

Garrido [3]. Na secção que se segue apresenta-se a caracterização desta propriedade dos 

laminados GFRP.  

 

                                                     
10 Convenção correntemente utilizada para designar a orientação das fibras em cada camada do laminado, sendo 
que o índice s indica que o laminado é simétrico. 
11 Para mais informações sobre o processo de fabrico sugere-se a consulta de [3]. 
12 Algumas das propriedades foram também caracterizadas numa face extraída de um painel a fim de confirmar a 
representatividade dos resultados do laminado utilizado para a caracterização. Mediante a comparação de 
resultados, foi considerada válida a utilização das propriedades do laminado GFRP. 
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3.3.2 Resistência ao corte interlaminar  

Para a caracterização da resistência ao corte interlaminar foram seguidas as recomendações da norma 

americana ASTM D2344/D2344M [52], que especifica o procedimento para determinação do referido 

parâmetro pelo “método da viga curta”, um ensaio de flexão em três pontos num vão curto. 

Com uma serra de disco diamantado (Figura 3.2 (a)) foram extraídas 10 amostras, seguindo as 

recomendações da norma para o corte de provetes com as seguintes proporções: 

• ����������� =  6  �  ��������� 

• ������� =  2  �  ��������� 

Por esse motivo, os provetes com uma espessura média de 7.5 mm, foram cortados com comprimento 

de 45 mm e largura de 15 mm. Depois de cortados, os provetes foram sujeitos, por um período de  

1 semana, a uma secagem numa câmara de condicionamento (a 18 ºC e humidade relativa de 70%), 

tendo sido posteriormente medidos com uma craveira. Para a realização dos ensaios, recorreu-se a uma 

prensa Form+Test Seidner LC, designada M2 (Figura 3.2 (b)), com uma capacidade de carga de 10 kN. 

Durante a condução dos ensaios, foram registados os valores da carga aplicada (medidos pela célula 

da prensa) e do deslocamento do ponto de aplicação da carga, tendo os dados sido registados com o 

auxílio de uma unidade de aquisição de dados HMB QuantumX. A medição dos deslocamentos foi 

efetuada com um defletómetro, que registou o movimento ascensional da chapa metálica utilizada para 

ajuste da posição dos apoios do provete (Figura 3.2 (c)).  

 

  

  
Figura 3.2 – Ensaios de corte interlaminar: (a) corte dos provetes, (b) instrumentação do ensaio, (c) início do 

carregamento e (d) rotura por corte interlaminar 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Para o cálculo da tensão de corte interlaminar (�pf) foi utilizada a expressão (9), indicada na norma 

ASTM D2344/D2344M [52], em que �q�z corresponde à força máxima aplicada, e b e r correspondem, 

respetivamente, à espessura e largura do provete: 

*'+ = 0.75 �  405ℎ � A (9) 

Os gráficos da Figura 3.3 representam, respetivamente, os resultados dos ensaios ao corte interlaminar 

segundo as direções longitudinal e transversal. Observou-se um comportamento aproximadamente 

linear até à rotura, seguida de uma perda da capacidade resistente acompanhada pelo som de 

pequenos “estalidos”. Nesta fase, os provetes apresentaram, simultaneamente, uma compressão 

localizada da face superior e o aparecimento de uma zona de tonalidade esbranquiçada, com uma 

orientação diagonal, associada ao fenómeno de corte interlaminar. Com o gráfico força-deslocamento 

a tender para uma região de patamar, após uma redução da força, começou a observar-se a separação 

entre as camadas das diferentes lâminas (Figura 3.2 (d)). 

Figura 3.3 – Curvas força-deslocamento dos ensaios de corte interlaminar segundo as direções: (a) longitudinal e 

(b) transversal 

Na Tabela 3.5 apresentam-se os resultados dos ensaios de corte interlaminar segundo as direções 

longitudinal e transversal, sendo ��q�z o deslocamento correspondente à força máxima aplicada. 

Tabela 3.5 – Resultados dos ensaios de corte interlaminar segundo as direções longitudinal e transversal 

 Longitudinal Transversal 

Parâmetro   405  *'+  B9405   405  *'+  B9405 
estatístico [kN] [MPa] [mm] [kN] [MPa] [mm] 

Média 5.36 37.10 0.70 3.57 24.10 0.75 

Desvio Padrão 0.22 1.38 0.04 0.21 0.78 0.06 

Coeficiente de Variação 4.1% 3.7% 6.3% 5.8% 3.3% 7.4% 

Os resultados obtidos foram consistentes, com valores relativamente reduzidos do coeficiente de 

variação, e dentro da gama da valores típica de resistência ao corte interlaminar para o material em 

questão. 
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3.4 Comportamento face a ações quase estáticas 

3.4.1 Descrição do ensaio 

Como referido na secção 3.3.1, face à quantidade limitada de material disponível para a realização dos 

ensaios e à ausência de procedimentos de ensaio normalizados para painéis sanduíche de espessura 

elevada, foi realizada uma campanha preliminar para aferição das dimensões dos provetes a utilizar 

em cada ensaio. Com esta campanha preliminar, procurou-se garantir que os resultados obtidos nos 

ensaios de indentação quase estática fossem representativos do comportamento de painéis sanduíche 

à escala real. Para esse efeito, foram considerados como inválidos os provetes cuja extensão dos 

danos não ficou restringida a uma região localizada em torno do indentador.  

Na Figura 3.4 apresentam-se alguns dos exemplos dos modos de rotura dos ensaios considerados 

inválidos. Nos provetes de maiores dimensões (250 x 250 mm), sujeitos à ação dos indentadores de 

maiores diâmetros, foram observados casos de flexão global da face em GFRP, resultando em 

delaminações que se estenderam até aos limites (bordos laterais) do provete (Figura 3.4 (a) e (b)). No 

limite, para flexões globais elevadas da face em GFRP, observou-se uma rotura por tração do núcleo 

nas extremidades do provete (Figura 3.4 (c)). Nos painéis sanduíche de menores dimensões  

(100 x 100 mm), os provetes exibiram um comportamento característico dos ensaios de compressão 

simples apresentando uma rotura por esmagamento global do núcleo (Figura 3.4 (d)). No anexo A,  

apresenta-se uma tabela com a definição da validade dos ensaios preliminares e os respetivos gráficos 

força-deslocamento. 

Figura 3.4 – Ensaios inválidos com rotura por: (a) e (b) flexão global do GFRP, (c) tração nas extremidades do 

provete e (d) esmagamento global do núcleo 

Na sequência deste estudo preliminar, foram extraídos, de vigas sanduíche, provetes de secção 

quadrada, respeitando as dimensões referidas no programa experimental (secção 3.2). Após o corte 

húmido executado com uma serra de fita (Figura 3.5 (a)), os provetes foram sujeitos a um processo de 

secagem em ambiente laboratorial (condições interiores, mas não controladas) durante 1 semana. 

Depois de secos, foram registadas as dimensões dos provetes. 

Para a realização dos ensaios de indentação, recorreu-se a uma máquina universal de ensaios 

Instron 1343 (Figura 3.5 (b)) para aplicação, com controlo de deslocamentos, de uma ação localizada 

a uma taxa de carregamento constante de 2 mm/min. Os provetes foram colocados sobre uma chapa 

metálica rígida de 50 mm de espessura e sujeitos, tal como referido na secção 3.2, à ação quase 

estática de indentadores hemisféricos e planos com diâmetros de 10, 20 e 30 mm (Figura 3.5 (c)). 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 3.5 – Equipamento utilizado: (a) Serra de fita, (b) máquina Instron 1343 e (c) indentadores 

O procedimento de ensaios seguido nos ensaios da campanha preliminar foi muito semelhante ao 

adotado nos ensaios “finais” de indentação quase estática. As diferenças observadas prenderam-se 

com a medição, para além da força aplicada e do deslocamento do ponto de aplicação da carga, de 2 

novos parâmetros, para validação dos modelos numéricos apresentados na secção 4. Nomeadamente, 

foram lidos os deslocamentos verticais em 2 pontos da face superior, mediante a utilização de 2 

defletómetros, e a posição de um conjunto de 15 pontos marcados na face lateral do núcleo através de 

1 vídeo-extensómetro constituído por uma câmara de filmar de alta definição Sony XCG-5005E, e uma 

lente Fujinon Fujifilm HF50SA-1 (Figura 3.6). O posicionamento dos defletómetros e a distribuição do 

conjunto de 15 pontos podem ser consultados no anexo B. 

   
Figura 3.6 – Instrumentação dos ensaios de indentação 

À semelhança dos ensaios de corte interlaminar, todos os dados foram registados com auxílio de uma 

unidade de aquisição de dados HMB QuantumX. 

 

(a) 

(c) (b) 30H 
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3.4.2 Resultados 

 

Numa fase inicial do carregamento, ainda antes da observação de quaisquer danos, foram ouvidos os 

primeiros “estalidos”, registados, independentemente do material de núcleo utilizado, para cargas 

compreendidas entre 2.8 e 5.0 kN. Pressupõe-se que este sinal sonoro corresponda à microfissuração 

da matriz polimérica dos laminados de GFRP.  

Com o aumento do deslocamento do indentador, seguiu-se o aparecimento de uma região de 

tonalidade mais clara, imediatamente adjacente a este, presumivelmente resultante da delaminação 

entre camadas do laminado de GFRP, acompanhada da criação das primeiras fissuras observáveis a 

olho nu (Figura 3.7 (a)). Este fenómeno resultou numa diminuição da rigidez de contacto, a primeira 

alteração na tendência do gráfico força-deslocamento, tendo, por isso, sido considerado como 1º dano 

do processo de indentação. 

A propagação dos danos, indiciada pelo nível de ruído crescente e pelo aumento da extensão da área 

afetada pela ação do indentador, deu lugar ao início da perfuração da face superior (Figura 3.7 (b)), 

demarcando o ponto de resistência de pico do painel sanduíche.  

 

Figura 3.7 – Evolução do estágio dos danos observados nos provetes com núcleos de espuma: 

(a) 1º dano e (b) perfuração 

 

Os painéis sanduíche com núcleos em madeira de balsa apresentaram ligeiras diferenças no 

desenvolvimento dos danos observados ao longo do processo de indentação. Devido à maior rigidez 

deste núcleo comparativamente aos núcleos de espuma, os danos observados ficaram limitados a uma 

zona mais localizada, não se observando o aparecimento das referidas fissuras na direção longitudinal 

e transversal do laminado (Figura 3.8).  

 

(a) (b) 
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Figura 3.8 – Evolução do estágio dos danos observados nos provetes com núcleos de BAL: 

(a) 1º dano e (b) perfuração 

Do mesmo modo, foram também observadas diferenças no modo de rotura dos painéis sujeitos à ação 

de indentadores com diferentes formas. Nos provetes sujeitos à ação de indentadores planos, a 

perfuração da face superior ocorreu de forma súbita, através de um mecanismo de corte com 

consequente arrastamento da porção do laminado sob a área do indentador (Figura 3.9 (a)). Pelo 

contrário, nos provetes sujeitos à ação de indentadores hemisféricos, a perfuração da face superior 

ocorreu de forma gradual, causada pela variação (aumento) da secção do indentador em contacto com 

a face do painel ao longo da perfuração (Figura 3.9 (b)). Com o aumento da área de contacto entre o 

indentador e a face do provete, foram sendo mobilizadas um número crescente de fibras. 

Adicionalmente, a superfície curva dos indentadores hemisféricos induz um esforço de corte localizado 

que, presumivelmente, será muito inferior ao que é induzido pelos indentadores planos. Estes dois 

fatores promovem uma perfuração gradual da face do painel, com o rompimento das fibras a ocorrer 

ao longo do tempo de forma mais progressiva.   

  
Figura 3.9 – Danos resultantes da perfuração com indentadores: (a) planos e (b) hemisféricos 

Nas figuras que se seguem, apresentam-se os gráficos força-deslocamento resultantes dos ensaios de 

indentação quase estática. Na Figura 3.10, os resultados são apresentados pelo tipo de indentador13 e, 

na Figura 3.11, pelo tipo de espuma polimérica (PUR e PET). Na Figura 3.12, apresentam-se os 

resultados dos painéis sanduíche com núcleos de balsa (BAL) carregados com o mesmo indentador 

(10H) e com indentadores de geometrias diferentes.  

                                                     
13 Por forma a facilitar a leitura do gráfico, na Figura 3.10 (a) apenas se encontra ilustrada a curva força-deslocamento 
do ensaio BAL 10H_1; como será discutido adiante, os resultados obtidos para os dois provetes com núcleo de balsa 
ensaiados com o indentador hemisférico de 10 mm foram semelhantes entre si. 

(a) (b) 

(a) (b) 



Comportamento face à ação de cargas pontuais 
de painéis sanduíche em compósito FRP  

 

    35 

 
Figura 3.10 – Gráficos força-deslocamento de painéis sob a ação de indentadores: (a) hemisféricos e (b) planos 

Figura 3.11 – Gráficos força-deslocamento resultante da indentação de provetes de: (a) PET e (b) PUR 

 
Figura 3.12 – Gráfico força-deslocamento de painéis sanduíche com núcleos de BAL sujeitos à ação de 

indentadores de geometrias: (a) iguais (10H) e (b) distintas 
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3.4.3 Discussão  

3.4.3.1 Andamento típico 

Os gráficos da Figura 3.13 (a) e da Figura 3.13 (b) apresentam, respetivamente, o andamento típico 

dos gráficos força-deslocamento de painéis sanduíche sujeitos à ação de indentadores hemisféricos 

e planos.  

Figura 3.13 – Gráfico força-deslocamento típico para indentadores: (a) hemisféricos e (b) planos 

Em ambas as situações os painéis sanduíche apresentaram dois troços aproximadamente lineares, 

separados por um ponto notável associado ao 1º dano provocado na face sujeita à ação do indentador. 

Nesta fase, foram registadas as primeiras diferenças comportamentais entre os painéis sujeitos a 

indentadores com diferentes formas. Para indentadores hemisféricos, o 1º dano apenas implicou uma 

diminuição da rigidez do 1º troço para o 2º troço. No caso dos indentadores planos, para além da 

diminuição da rigidez, o aparecimento do 1º dano implicou também uma ligeira diminuição na força 

medida. Alguns autores associam esta distinção entre os dois gráficos ao facto dos danos provocados 

por indentadores hemisféricos surgirem de um modo gradual, uma vez que, contrariamente ao que se 

observa para indentadores planos, a área de contacto entre o indentador hemisférico e o laminado varia 

no tempo [54]. 

Por sua vez, o 2º troço manteve-se sensivelmente linear até à força de pico registada nos ensaios. 

Após ser atingido o pico de resistência, os painéis carregados com indentadores hemisféricos viram a 

sua capacidade de carga decair de forma gradual. Já os provetes sujeitos à ação de indentadores 

planos apresentam um decréscimo súbito da capacidade resistente após a força de pico. Também aqui, 

as diferenças em termos de área de contacto dos indentadores hemisféricos e planos apresentam um 

contributo importante no que respeita às diferenças de comportamento observadas. Com a variação da 

secção de contacto entre o indentador e o painel sanduíche para os indentadores hemisféricos, o 

rompimento das fibras vai ocorrendo gradualmente ao longo do tempo, o que poderá justificar a 

tendência de diminuição progressiva de capacidade de carga do painel sanduíche. 
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Na Tabela 3.6 apresentam-se os resultados dos ensaios experimentais, sendo que, para o momento f 
(índice em subscrito), yf representa a rigidez de indentação, �f o deslocamento do ponto de aplicação 

da carga, �f a força medida e ef a energia absorvida. Para a determinação da rigidez considerou-se o 

declive da curva força-deslocamento entre 25% e 50% da força correspondente ao 1º dano, 

desprezando, deste modo, a fase inicial de ajustamento entre o provete e o equipamento/sistema de 

ensaio. Por sua vez, a energia absorvida foi determinada através da integração do gráfico força-

deslocamento até ao momento f correspondente. 

Tabela 3.6 – Resultados dos ensaios de indentação 

Núcleo  Indentador  
yhº���ç� �hº�� � �¡fp� �hº�� � �¡fp� e�rs_hº�� � e�rs_¡fp� e�rs_¡w�x_����¢ ∗ [kN/mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [J] [J] [J] 

PUR 

10H 3.3 1.8 7.6 5.5 12.2 5.3 57.8 121.9 

10P 3.4 3.0 9.3 8.7 16.8 13.3 91.4 104.0    

   20H** 3.3 2.3 10.0 6.4 17.3 7.0 99.8 234.9 

20P 3.9 4.9 14.7 15.3 28.8 41.9 258.1 - 

30H 3.6 2.3 15.5 6.8 23.6 7.6 227.9 - 

PET 

10H 5.4 1.3 6.8 6.3 13.2 4.1 60.6 118.8 

10P 5.8 2.2 7.1 10.3 18.6 11.4 79.5 104.8 

20H 4.8 1.7 8.8 7.3 19.0 6.1 101.8 280.3 

20P 5.3 3.9 10.1 17.5 30.2 38.6 181.7 - 

BAL 
10H 9.7 0.9 5.2 6.6 14.3 3.0 49.4 117.1 

10P 9.5 1.3 4.3 10.4 17.3 7.2 46.0 87.3 

Notas: * Apenas se apresentam os resultados dos ensaios com correspondência nos ensaios de impacto 
           ** Informação proveniente dos ensaios preliminares 

Para além da energia absorvida até ao 1º dano e até à resistência de pico, na tabela anterior  

apresenta-se também a energia absorvida até à perfuração total da face submetida à ação do indentador.  

Entenda-se por perfuração total o momento em que toda a secção do indentador penetra no laminado, 

deixando o núcleo de beneficiar da proteção conferida pelas faces. Não existindo uma definição clara 

que permita determinar o instante exato em que ocorre a perfuração total do laminado, admitiu-se que 

esta é atingida para um decréscimo de força de 90% relativamente à diferença entre a resistência de 

pico e a força em patamar de ductilidade que se verifica (presumivelmente) após a perfuração completa 

(eq.(10)), 

 ¦�§. =  ¦+'¨ − 0.9∆  (10) 

sendo ∆ , 

∆ =  ¦+'¨ −  ¦0(040§ (11) 

e em que  ¦0(040§, como referido, corresponde à resistência à indentação exclusivamente conferida 

pelo núcleo, cujo método de determinação será posteriormente explicado. 

Nas subsecções seguintes será discutida a influência da utilização dos diferentes indentadores e dos 

diferentes materiais de núcleo nos parâmetros alvo de discussão. 
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3.4.3.2 Rigidez de indentação 

Na Figura 3.14 ilustra-se a rigidez de indentação do 1º troço em função do material de núcleo do painel 

sanduíche e do indentador utilizado em cada ensaio. 

 
Figura 3.14 – Comparação dos valores de rigidez de indentação 

Comparando os gráficos da Figura 3.10 com os da Figura 3.11, constata-se, tal como ilustra a  

Figura 3.14, que a rigidez do troço inicial para ações de indentação quase estática depende 

essencialmente do núcleo utilizado no painel sanduíche. Verifica-se que quanto maior for a rigidez do 

núcleo, maior será a rigidez de indentação. Comparativamente à influência do material do núcleo, a 

influência dos diferentes indentadores mostrou ser pouco significativa e não seguir uma tendência 

claramente definida. Como seria expectável, os painéis sanduíche de maior rigidez conduziram a 

menores deslocamentos correspondentes aos pontos notáveis. 

 

3.4.3.3 Capacidade resistente 

Na Figura 3.15 (a) e na Figura 3.15 (b) apresentam-se, respetivamente, as forças correspondentes ao 

1º dano e à resistência máxima dos painéis sanduíche. 

 
Figura 3.15 – Comparação das forças correspondentes às resistências: (a) ao 1º dano e (b) de pico 
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Observando a Figura 3.15 (a) e a Figura 3.15 (b) conclui-se que os diferentes materiais utilizados no 

núcleo dos painéis sanduíche induziram ligeiras variações, tanto na resistência ao 1º dano como na 

resistência de pico. É possível constatar que, na maioria dos cenários, existe um ligeiro aumento da 

resistência em painéis com núcleos de maior rigidez.  

Conclui-se também que, para indentadores com o mesmo diâmetro, os painéis sanduíche apresentam 

maiores resistências ao 1º dano (Figura 3.15 (a)) e de pico (Figura 3.15 (b)) quando sujeitos à ação de 

indentadores planos. Como seria espectável, para indentadores do mesmo tipo, os indentadores de maiores 

diâmetros dão origem a maiores forças nos pontos notáveis considerados, resultante da distribuição da força 

aplicada por uma maior área. Esta tendência foi seguida tanto por indentadores hemisféricos como por 

indentadores planos; contudo, verifica-se que o aumento do diâmetro dos indentadores planos conduziu 

acréscimos mais acentuados dos valores da força do que os observados para indentadores hemisféricos. 

Presume-se que tal se deva ao facto de, para pequenos deslocamentos, as áreas de contacto de 

indentadores hemisféricos com diferentes diâmetros não serem muito díspares entre si. 

Não existe uma recomendação que defina a carga a considerar no dimensionamento dos materiais 

compósitos quando sujeitos à ação de cargas pontuais. O Eurocódigo 1 [55] preconiza um valor de 

referência para a resistência à ação cargas pontuais, em pavimentos de áreas domésticas ou residenciais 

(2 kN), valor este que é largamente ultrapassado pela resistência ao 1º dano de qualquer um dos cenários 

testados. No entanto, existem fatores que levam a que estes dois valores não sejam diretamente 

comparáveis. As áreas de aplicação da carga consideradas no Eurocódigo 1 (50 x 50 mm2) são muito 

superiores às áreas dos indentadores utilizados nestes ensaios, o que leva a que os fenómenos de rotura 

considerados nos dois casos sejam bastante distintos. Por outro lado, os valores apresentados no 

Eurocódigo 1 são valores característicos e os obtidos nos ensaios são valores obtidos a partir de um único 

ensaio. Uma abordagem que poderia eventualmente ser utilizada seria semelhante à preconizada no 

Eurocódigo 7 [56], no qual o valor característico é determinado com base no número de ensaios. 

 

3.4.3.4 Deformabilidade dos painéis sanduíche 

Segundo a literatura, os deslocamentos resultantes da aplicação de uma carga localizada num painel 

sanduíche resultam da soma de 3 contribuições: (1) a indentação da face superior do painel sanduíche 

causada pela penetração do indentador, (2) a deformação localizada da região circundante da área de 

contacto e (3) as deformações globais devido à flexão do painel sanduíche como um todo14.  

Na Figura 3.16 apresentam-se os resultados obtidos das leituras dos defletómetros posicionados na 

face superior dos painéis, sendo que ª = � corresponde à posição indeformada da face superior. No 

gráfico estão representados os pontos de deformações conhecidas (medidas durante os ensaios nas 

direções longitudinal (L) e transversal (T)) e assume-se, simplificadamente, que estes são unidos por 

segmentos retos. Para além disso, considera-se que, sob os indentadores planos, a deformada 

acompanha a superfície do indentador. Os alinhamentos a verde, a laranja e a azul representam, 

                                                     
14 Tendo sido utilizada uma chapa rígida, a contribuição das deformações globais para o deslocamento medido 
no ponto de aplicação da carga é nula. 
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respetivamente, a posição indeformada, a deformada no 1º dano e a deformada correspondente à 

força de pico. 

  

  

 

  

  

Figura 3.16 – Deformadas aproximadas obtidas pelas medições de deslocamento nas direções longitudinal (L) e 

transversal (T) efetuadas durante os ensaios  
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Figura 3.16 – Deformadas aproximadas obtidas pelas medições de deslocamento nas direções longitudinal (L) e 

transversal (T) efetuadas durante os ensaios (cont.) 
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Como seria expetável, foram observadas maiores deformações para os painéis sanduíche de menor 

rigidez, dado que o núcleo funciona como fundação elástica da face. Apesar de terem sido observadas 

menores deformações segundo a direção principal do laminado, o efeito da orientação predominante 

das fibras na deformabilidade do painel não foi particularmente significativo.  

Os resultados das leituras efetuadas com o vídeo extensómetro mostraram que as deformações 

medidas na face lateral dos provetes são desprezáveis; tal aponta para a não ocorrência de 

compressão significativa dos núcleos fora da zona de aplicação de carga. Conclui-se, portanto, que as 

dimensões adotadas para os ensaios foram adequadas, tendo em consideração que se trata de uma 

análise para ações localizadas. 

 

3.4.3.5 Capacidade de absorção de energia 

Para além da rigidez e da resistência, foi também avaliada a influência da geometria do indentador e 

do material do núcleo na energia absorvida pelos painéis sanduíche, ao longo de momentos 

considerados importantes para a análise do comportamento dos painéis face a ações pontuais. Na 

Figura 3.17 ilustram-se as energias absorvidas até (a) ao 1º dano, (b) ao início da perfuração e (c) até 

à perfuração total (definida como referido anteriormente na secção 3.4.2). 

Figura 3.17 – Energia absorvida até: (a) 1º dano, (b) início da perfuração e (c) perfuração total 

Pela análise dos gráficos da Figura 3.17, conclui-se que, nos ensaios em que foram utilizados 

indentadores planos, os painéis sanduíche de menor rigidez apresentaram capacidades de absorção 

de energia superiores. Já nos ensaios em que foram utilizados indentadores hemisféricos, nem sempre 

se confirmou esta tendência. Note-se que, nos momentos correspondentes à iniciação da perfuração e 

à perfuração total da face superior, os painéis sanduíche com um núcleo de PET sob a atuação dos 

indentadores 10H e 20H apresentaram uma capacidade de absorção de energia superior à registada 

para os provetes de PUR.   

Na generalidade dos cenários, a ação de indentadores de maiores diâmetros resultou num aumento da 

capacidade de absorção de energia. Contudo, e no caso particular do 1º dano (Figura 3.17 (b)), a 
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variação do diâmetro dos indentadores hemisféricos mostrou ter uma influência pouco significativa na 

capacidade de absorção de energia, estando de acordo com o que seria expectável dada a proximidade 

de resistências (ao 1º dano) observadas para indentadores hemisféricos de diferentes diâmetros.   

Por fim, no que respeita à perfuração total (Figura 3.17 (c)), observou-se um aumento considerável 

(face aos valores registados para o início da perfuração (Figura 3.17 (b))) da energia absorvida pelos 

painéis sanduíche sob a atuação de indentadores hemisféricos e um acréscimo menos significativo no 

caso dos indentadores planos. Os diferentes modos de rotura, que se refletiram no decréscimo abrupto 

da força para indentadores planos e gradual para indentadores hemisféricos, explicam que o acréscimo 

da energia absorvida assuma diferentes proporções para indentadores com geometrias distintas.  

 

3.4.3.6 Representatividade dos resultados 

Devido à quantidade limitada de provetes disponíveis para a realização da campanha experimental, 

não foi possível efetuar o número de repetições desejável para o estabelecimento de parâmetros 

estatísticos. No entanto, uma vez que os ensaios preliminares apenas diferiram dos ensaios finais na 

recolha de parâmetros adicionais, foi possível estabelecer uma comparação entre os resultados obtidos 

para os painéis sanduíche com núcleo em espuma de PUR (Figura 3.18).  

  
Figura 3.18 – Comparação dos resultados dos ensaios preliminares e dos ensaios de indentação 

O facto das curvas correspondentes ao mesmo indentador referentes a ensaios “preliminares” e “finais” 

apresentarem uma boa concordância entre si sugere que a variabilidade dos resultados entre 

repetições poderá ser reduzida e que os resultados observados poderão ser representativos do 

comportamento dos painéis em indentação15. Contudo, para confirmar esta hipótese seria desejável 

uma campanha experimental que contemplasse um número maior de repetições.   

                                                     
15 Foi com base nesta observação que se admitiu como aceitável a utilização dos resultados preliminares para 
colmatar a lacuna respeitante ao ensaio PUR 20P. 
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3.5 Comportamento face a ações de impacto 

3.5.1 Considerações iniciais 

As ações de impacto são geralmente divididas em duas categorias: (1) os impactos de velocidade 

reduzida e (2) os impactos de velocidade elevada (Figura 3.19). Estas ações são normalmente 

diferenciadas pela razão entre as massas de impacto e do provete16, sendo as primeiras o objeto de 

estudo desta dissertação. Segundo alguns autores [7], as ações de impacto de velocidade reduzida em 

materiais compósitos podem ser tratadas como ações quase estáticas. Para avaliar a aplicabilidade desta 

afirmação, apresenta-se, na discussão de resultados, a análise comparativa entre os dois tipos de ensaio. 

 
Figura 3.19 – Resposta a ações de impacto de (a) velocidade reduzida e (b) velocidade elevada (adaptado de [5]) 

Do ponto de vista experimental, os ensaios de impacto possuem, para além da geometria do 

indentador, duas novas variáveis: (1) a altura de queda e (2) a massa de impacto utilizada. A definição 

destes parâmetros determina a energia de impacto a que o provete estará sujeito. Uma abordagem 

correntemente utilizada para a aferição destes parâmetros, consiste na submissão dos provetes a 

energias de impacto crescentes, até que seja atingida a penetração da face superior do painel 

sanduíche. No entanto, devido às limitações de material disponível para a campanha, este 

procedimento não se afigurou como uma opção viável.  

Sutherland e Soares [57], durante uma campanha experimental realizada em laminados de GRP, 

analisaram uma alternativa àquele procedimento com o intuito de prever a energia de impacto 

teoricamente necessária para provocar a perfuração total do laminado. Concluiu-se que os resultados 

dos ensaios quase estáticos, realizados a priori, podem ser muito úteis no planeamento dos ensaios 

dinâmicos subsequentes. Conhecendo as energias absorvidas nos ensaios de indentação, é possível, 

por aplicação de um fator de conversão, estimar a energia que o painel sanduíche será capaz de 

absorver até à perfuração total do laminado. 

Nesse sentido, foram realizados alguns ensaios preliminares, com energias de impacto conservativas 

face ao que seria de esperar tendo em conta os fatores de conversão presentes na literatura [58,59].  

A partir destes resultados, foram estabelecidos fatores de ajustamento para o caso de estudo, que 

permitiram preparar os ensaios subsequentes. Esta campanha preliminar integra o conjunto de ensaios 

utilizados para avaliar a representatividade de resultados. Nas secções que se seguem, apresenta-se 

                                                     
16 Para compreender a razão pela qual se utiliza este critério, recomenda-se a leitura do artigo [5]. 
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uma descrição sumária do trabalho desenvolvido na análise do desempenho dos painéis sanduíche 

quando sujeitos a ações de impacto de velocidade reduzida. 

 

3.5.2 Descrição do ensaio 

Para a realização dos ensaios de impacto foi utilizada uma máquina de queda de peso instrumentado17 

Rosand IFW5 (Figura 3.20 (a)), calibrada antes da realização de cada ensaio.   

De uma altura fixa de 0.75 m, e unidos a uma carga de massa variável, foram deixados cair 

indentadores de diferentes formas e diâmetros (ver programa experimental na secção 3.2) sobre 

painéis sanduíche com núcleos de PUR, PET e BAL. À semelhança dos ensaios de indentação quase 

estática, os provetes foram colocados sobre uma chapa metálica rígida (Figura 3.20 (b)), responsável 

por conferir um apoio contínuo da face inferior do painel sanduíche.  

Figura 3.20 – Equipamento utilizado: (a) IFW5, (b) condições de apoio, (c) pormenor do cabeçote e 

(d) pormenor do leitor ótico  

                                                     
17 Ensaio conhecido na terminologia inglesa como “Instrumented Drop Weigh Testing”. 
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Com uma célula de carga localizada entre o indentador e a massa de impacto (Figura 3.20 (c)), foram 

registados os valores da força ao longo do tempo. Mediante a utilização de um leitor ótico  

(Figura 3.20 (d)), determinou-se a velocidade incidente do indentador, obtida através da medição do 

intervalo de tempo durante o qual um elemento metálico de dimensões conhecidas interrompe um 

feixe luminoso emitido pelo leitor. Conhecendo o período de amostragem e a velocidade incidente, 

calculou-se, por integrações sucessivas, o deslocamento em cada instante. 

 

3.5.3 Tratamento dos dados 

As leituras obtidas diretamente da máquina de ensaios apresentam oscilações do sinal muito 

acentuadas, o que dificulta o seu tratamento. Assim, de modo a permitir uma melhor análise dos 

resultados, recorreu-se a uma suavização do ruído pelo método das médias móveis, tal como se 

ilustra na Figura 3.21. Para cada cenário, foi adotado um número de períodos adequado ao cálculo 

das médias em cada ponto, por forma a garantir um bom compromisso entre uma atenuação eficiente 

das oscilações e a preservação do andamento do gráfico força-deslocamento. 

 

Figura 3.21 – Exemplo da remoção das perturbações do sinal original 

No anexo C, apresentam-se todos os resultados dos ensaios, dispondo-se a sobreposição do sinal 

obtido das leituras da máquina de ensaios com do sinal filtrado pelo método descrito. Nos gráficos da 

secção que se segue considera-se apenas a utilização dos dados filtrados.  

 

3.5.4 Resultados  

Os danos observados nos painéis foram muito semelhantes aos dos ensaios de indentação  

quase estática, porém, estendendo-se por uma área maior. Adicionalmente, as elevadas energias de 

impacto utilizadas deram origem à carbonização localizada da matriz e das fibras dos laminados na 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 5 10 15 20 25

Força
 (kN)

Deslocamento (mm)

Sinal originalSinal tratado



Comportamento face à ação de cargas pontuais 
de painéis sanduíche em compósito FRP  

 

    47 

zona de contacto com os indentadores, motivada pelo sobreaquecimento destes durante a colisão entre 

os dois corpos (Figura 3.22 (a) e (b)). 

No painel sanduíche com um núcleo de PUR sujeito à ação do indentador 20P, a propagação da região 

delaminada estendeu-se até aos limites do provete, verificando-se o aparecimento de fraturas ao longo 

das faces laterais do núcleo (Figura 3.22 (d) e (e)). As dimensões adotadas não foram, neste caso, 

suficientes para que se pudesse considerar uma ação localizada e, portanto, admitiram-se como 

inválidos os resultados deste ensaio.  

 

 

 

  
Figura 3.22 – Danos observados nos ensaios de impacto 

Na Tabela 3.7, apresenta-se um sumário dos resultados dos ensaios de impacto sendo, para cada um 

dos parâmetros, identificado o valor médio e o desvio padrão. Adiante, será discutida a razão pela qual 

não se apresentam os valores correspondentes ao 1º dano nem a rigidez do 1º troço. A energia 

absorvida foi determinada por integração da curva força-deslocamento. 

Tabela 3.7 – Resultados dos ensaios de impacto 

Núcleo  Indentador  �¡fp� [qq] �¡fp� [y±] e�rs_¡fp� [²] e�rs_¡w�x_����¢ [²] 
(Média ± Desv.Pad.) (Média ± Desv.Pad.) (Média ± Desv.Pad.) 

PUR 

10H 8.46  13.5 ± 0.79 78.1 ± 6.37 159.4 ± 2.2 

10P 11.64 27.2 ± 1.10 168.6 ± 4.21 192.2 ± 9.2 

20H 14.66 27.6* 234.3* 464.7* 

PET 

10H 6.79 13.3 ± 0.96 63.9 ± 6.84 157.3 ± 5.8 

10P 9.51 25.7 ± 0.26 141.9 ± 4.64    168.5 ± 10.3 

20H 13.65 28.7* 252.4* 460.9* 

BAL 
10H 6.04 13.4 ± 0.74 64.5 ± 10.9   148.6 ± 10.9 

10P 5.04 26.5 ± 1.86 84.1 ± 10.7 141.4 ± 11.3 

Nota:  Para os ensaios assinalados com (*) apenas se dispõe de 2 resultados; nos restantes casos, foram realizadas três 
repetições 

(a) 

(b) (c) 

(d) 

(e) 
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Nas Figuras 3.23, 3.24 e 3.25, apresentam-se os gráficos força-deslocamento resultantes dos ensaios 

de impacto, bem como os resultados dos ensaios de indentação correspondentes (isto é, para o mesmo 

tipo de painel e indentador). Como referido na secção 3.2, para o estabelecimento de parâmetros 

estatísticos, foram ensaiadas as duas faces dos painéis sanduíche18. 

Atendendo à consistência dos resultados, verificada pela boa concordância entre as curvas obtidas 

nas diferentes repetições, e dada a elevada espessura dos provetes, considerou-se razoável assumir 

que não existe influência do primeiro ensaio no comportamento face a ações de impacto da face 

posterior. Como tal, optou-se pela utilização dos vários resultados na análise apresentada nas 

secções seguintes.  

 

 

  

 

Figura 3.23 – Comparação das curvas força-deslocamento dos ensaios de impacto com os ensaios quase 

estáticos 

                                                     
18 Como referido anteriormente, esta opção apenas foi adotada dada a limitação de material disponível. Idealmente, 
todos os ensaios deveriam ser realizados em provetes intactos.  

0
50
100
150
200

0
4
8

12
16

0 5 10 15 20 25

Energ
ia abs

orvid
a (J)

Força
 (kN)

Deslocamento (mm)

Força                              Energia
PUR_10H_1 PUR_10H_2PUR_10H_3 QE

0
45
90
135
180
225
270

0
5

10
15
20
25
30

0 5 10 15 20 25

Energ
ia abs

orvid
a (J)

Força
 (kN)

Deslocamento (mm)

Força Energia
PUR_10P_1 PUR_10P_2QE

0
50
100
150
200

0
5

10
15
20

0 5 10 15 20 25

Energ
ia abs

orvid
a (J)

Força
 (kN)

Deslocamento (mm)

Força Energia

PET_10H_1 PET_10H_2PET_10H_3 QE

0
50
100
150
200
250

0
6

12
18
24
30

0 5 10 15 20 25

Energ
ia abs

orvid
a (J)

Força
 (kN)

Deslocamento (mm)

Força Energia
PET_10P_1 PET_10P_2PET_10P_3 QE



Comportamento face à ação de cargas pontuais 
de painéis sanduíche em compósito FRP  

 

    49 

  

 

  

Figura 3.23 – Comparação das curvas força-deslocamento dos ensaios de impacto com os ensaios quase estáticos 

(cont.) 

  

  

Figura 3.24 – Comparação dos resultados dos ensaios realizados com os indentadores: (a) 10H, (b) 10P e (c) 20H 
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Figura 3.24 – Comparação dos resultados dos ensaios realizados com os indentadores: (a) 10H, (b) 10P e (c) 20H (cont.)

 

 

  

 
 

Figura 3.25 – Comparação dos resultados dos ensaios realizados com indentadores planos e hemisféricos 
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3.5.5 Discussão 

A discussão que se segue incide, essencialmente, numa comparação entre os resultados dos ensaios 

de indentação quase estática e dos ensaios de impacto. As resistências e energias absorvidas 

ilustradas nos gráficos da Figura 3.28 e da Figura 3.29, respetivamente, correspondem aos valores 

médios apresentados nas tabelas dos resultados de cada um dos ensaios (Tabela 3.6 e Tabela 3.7).   

 

3.5.5.1 Oscilações do sinal e suavização do ruído 

Como referido anteriormente (secção 3.5.3), os gráficos força-deslocamento resultantes dos ensaios 

de impacto apresentam oscilações consideráveis que dificultam a análise dos resultados.  

Analisando os gráficos força-deslocamento de ensaios com painéis sanduíche do mesmo núcleo, 

sujeitos à ação de indentadores com diferentes geometrias, conclui-se que os ensaios realizados com 

indentadores hemisféricos (Figura 3.26 (a)) apresentam maiores oscilações de sinal do que os ensaios 

realizados com indentadores planos (Figura 3.26 (b)). Assim, é necessário considerar um maior número 

de pontos para que a atenuação do ruído dos ensaios com indentadores hemisféricos seja eficaz. Ao 

considerar um elevado número de pontos para o cálculo das médias móveis, o painel sanduíche 

aparenta possuir um 1º troço de maior rigidez. Dada a variabilidade deste parâmetro, associada ao 

método de suavização do ruído, não se considera adequada a comparação dos valores de rigidez dos 

ensaios de impacto com os ensaios de indentação quase estática. 

 

Figura 3.26 – Ensaios de impacto em painéis sanduíche sujeitos à ação de indentadores: (a) hemisféricos e 

(b) planos  

Salienta-se, ainda, que foram observados alguns desvios nos gráficos força-deslocamento face ao 

que seria expectável (assinalados na Figura 3.27). Mediante a observação dos gráficos sem 

suavização do ruído (anexo C), conclui-se que os desvios em causa não caracterizam o 

comportamento dos painéis sanduíche. Através de uma análise mais cuidada, percebe-se que a 

origem deste problema estará relacionada com irregularidades no sinal oscilatório. Estas poderão 
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ser consideradas uma fonte de incerteza dando origem a erros de análise caso não sejam efetuadas 

repetições do mesmo ensaio. 

Figura 3.27 – Desvios dos gráficos força-deslocamento observados em alguns dos ensaios de impacto 

 

3.5.5.2 Capacidade resistente 

À semelhança da discussão da secção anterior, também a resistência ao 1º dano mostrou estar 

dependente do número de pontos considerados na suavização do ruído pelo método das médias 

móveis. Dada a ambiguidade associada à definição do término da fase elástica (1º troço) 

considerando os resultados dos ensaios de impacto, a análise que se segue restringe-se apenas à 

comparação das resistências de pico obtidas nos dois tipos de ensaios. Estas são apresentadas no 

gráfico que se segue (Figura 3.28), sendo categorizadas de acordo com o material do núcleo e o tipo 

de indentador. 

 
Figura 3.28 – Comparação entre as resistências de pico dos ensaios quase estáticos e de impacto 

Observando a figura anterior conclui-se que a utilização de diferentes núcleos não induz alterações 

significativas na resistência de pico (a cargas de impacto) dos painéis sanduíche.   
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Comparando os resultados dos dois tipos de ensaios, são de assinalar as diferenças observadas entre 

as resistências de pico de painéis sanduíche sujeitos à ação de indentadores hemisféricos com diferentes 

diâmetros. Nos painéis sanduíche sujeitos à ação dos indentadores 10P e 20H, os ensaios quase 

estáticos deram origem a resistências de pico inferiores, quando comparadas com os ensaios de impacto 

(entre 62% e 72% da força de pico registada nos ensaios de impacto). Já nos painéis sanduíche sujeitos 

à ação de indentadores hemisféricos com 10 mm de diâmetro (10H), a resistência de pico dos dois tipos 

de ensaio foi muito semelhante. Isto sugere que, hipoteticamente, o comportamento dos painéis 

sanduíche poderá não ser o mesmo para a ação de indentadores hemisféricos com diâmetros da ordem 

de grandeza da espessura da face do painel sanduíche e para indentadores de diâmetros superiores. 

Contudo, esta hipótese carece de validação experimental adicional para poder ser confirmada. 

Observando os gráficos da Figura 3.23, conclui-se que a resistência à indentação conferida 

exclusivamente pelo núcleo (anteriormente denominada por  ¦0(040§) converge para o mesmo valor tanto 

nos ensaios quase estáticos como nos ensaios de impacto. É por este motivo, e por nos ensaios quase 

estáticos não existir informação suficiente para aferir com rigor o valor de  ¦0(040§, que na secção 3.4.2 

apenas se apresenta a energia absorvida até a perfuração total dos ensaios com correspondência nos 

ensaios de impacto. 

 

3.5.5.3 Capacidade de absorção de energia 

Na Figura 3.29 apresentam-se as energias absorvidas até à força de pico e até à perfuração total da 

face superior (definida na secção 3.4.2). 

Figura 3.29 – Comparação entre as energias correspondentes à (a) força de pico e à (b) perfuração total dos 

ensaios quase estáticos e de impacto  

Analisando a figura anterior, conclui-se que, nos ensaios realizados com indentadores planos, a utilização 

de núcleos distintos conduz a capacidades de absorção de energias distintas. Para painéis sanduíche 

sujeitos à atuação deste tipo de indentadores, quanto menor a rigidez do núcleo, maior a capacidade de 

absorção de energia. Nos resultados obtidos com indentadores hemisféricos, não é clara a existência de 

uma tendência definida na variação deste parâmetro com os diferentes materiais de núcleo. 
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Comparando as energias absorvidas até à força de pico (Figura 3.29 (a)), observa-se que existe um caso 

que, à semelhança da discussão apresentada na secção anterior, exibe um comportamento distinto entre 

os indentadores hemisféricos com diâmetros da ordem de grandeza da espessura da face do painel 

sanduíche e os de diâmetros superiores. Em particular, o provete com núcleo de PET sujeito à ação do 

indentador 10H apresenta uma capacidade de absorção de energia idêntica nos dois tipos de ensaios. 

Por fim, os resultados referentes à energia absorvida até à perfuração total (Figura 3.29 (b)) revelam 

que os ensaios dinâmicos conduzem a capacidades de absorção de energia superiores às observadas 

para os ensaios quase estáticos (entre 27% e 98% superior). Estabelecendo rácios que comparem os 

resultados dos dois ensaios (disponíveis para consulta no anexo C), conclui-se que os mesmos 

aumentam com o aumento da área de contacto entre o painel sanduíche e o indentador. À semelhança 

da energia absorvida até à força de pico, denota-se que apenas nos ensaios realizados com 

indentadores planos, a influência do núcleo na capacidade de absorção de energia é percetível; 

contudo, tal influência é menos expressiva do que a conferira pela alteração do tipo de indentador.  

 

3.6 Considerações finais 

Com base no estudo experimental apresentado, conclui-se que qualquer uma das soluções analisadas 

apresenta elevados valores de resistência, mesmo para o cenário mais condicionante (muito superiores 

aos valores preconizados no Eurocódigo 1 apesar de não serem diretamente comparáveis). 

Apesar das elevadas resistências, observaram-se, para os cenários mais condicionantes, capacidades 

de absorção de energia correspondentes ao 1º dano muito reduzidas (entre 2.5 e 5 Joules). Por 

conseguinte, deverá ser equacionada a aplicação de uma camada de proteção superficial adequada, 

especialmente se se tratar de uma utilização em pontes pedonais, em que os painéis sanduíche fiquem 

mais vulneráveis a este tipo de ações. Em pisos de edifícios, este problema poderá ser ultrapassado 

através da aplicação dos revestimentos de piso.  

Relativamente ao comportamento face à ação de cargas pontuais, as características do indentador, 

nomeadamente o diâmetro e a forma, constituem os parâmetros mais influentes no desempenho dos 

painéis sanduíche. Dos vários cenários analisados, a utilização do indentador 10H, representou, como 

seria expectável, o panorama mais severo. 

A utilização de diferentes núcleos nos painéis sanduíche repercutiu-se, essencialmente, na obtenção de 

valores de rigidez distintos e de diferentes capacidades de absorção de energia nos ensaios em que foram 

utilizados indentadores planos. Nos restantes parâmetros analisados, a utilização de diferentes materiais de 

núcleos conduziu apenas a ligeiras variações com uma influência limitada no comportamento dos painéis 

sanduíche. Tal deveu-se presumivelmente, à elevada espessura das faces de GFRP dos painéis. 

Por fim, conclui-se que, para as variantes analisadas, os ensaios quase estáticos representam uma 

boa aproximação do andamento das curva força-deslocamento obtida nos ensaios dinâmicos. Não 

sendo imediata a identificação, nos ensaios de impacto, do ponto correspondente ao 1º dano,  

prevê-se que os ensaios quase estáticos forneçam também uma boa aproximação da força 

correspondente ao 1º dano.
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 Modelação numérica 

4.1 Considerações iniciais 

A ação de cargas pontuais em materiais compósitos resulta, geralmente, no desenvolvimento de 

mecanismos de rotura internos que, no contexto de investigações experimentais, impedem a recolha 

de informações importantes para o estudo do comportamento em indentação de painéis sanduíche em 

compósito FRP. Para além disso, existe uma grande quantidade de informação que não é 

simplesmente possível capturar durante a realização de um ensaio experimental. Nesse sentido, a 

utilização de modelos numéricos assume um papel importante, uma vez que permite simular e estudar 

o comportamento em indentação de uma forma mais aprofundada. No entanto, é importante referir que 

os modelos numéricos constituem apenas uma aproximação do problema, para a qual se procura a 

representação mais próxima da realidade quanto possível; por esse motivo, os modelos numéricos 

devem ser utilizados de modo a complementar a realização de ensaios e os seus resultados devem ser 

analisados e interpretados cuidadosamente. 

Nas secções que se seguem, apresenta-se um modelo numérico tridimensional (3D) da ação de cargas 

pontuais em painéis sanduíche em compósito FRP, implementado no software Abaqus/CAE. Esta 

modelação numérica teve como principais objetivos: (i) avaliar, por comparação com os resultados 

experimentais, a fiabilidade da previsão numérica da rigidez do 1º troço da resposta dos painéis em 

termos de força vs. deslocamento, (ii) analisar as tensões e deformações induzidas pela indentação e 

a sua relação com os modos de rotura observados nos ensaios experimentais e (iii) avaliar a aptidão 

dos critérios de iniciação de rotura de Tsai-Hill [60] e de Hashin [44, 61] na previsão da carga 

correspondente ao 1º dano. Para todos os painéis sanduíche ensaiados experimentalmente com 

indentadores planos foram desenvolvidos modelos numéricos lineares. Para avaliar o critério de 

iniciação de rotura de Hashin, tendo em conta a complexidade do modelo numérico desenvolvido, 

decidiu simular-se o comportamento de apenas um dos tipos de painéis testados, nomeadamente o 

painel com núcleo em poliuretano sujeito à ação do indentador 10P. 

 

4.2 Descrição dos critérios de rotura 

Nas subsecções que se seguem, apresenta-se uma breve introdução a cada um dos critérios de rotura 

utilizados no contexto desta dissertação. 

 

4.2.1 Critério de Tsai-Hill 

O critério de Tsai-Hill [60] é um dos critérios de rotura correntemente utilizados para a modelação do 

comportamento mecânico de materiais compósitos. Considera a interação entre os vários modos de 

rotura e deriva de uma adaptação do critério de Von Mises (eq.(12)), em que ¶· pode ser interpretado 

como a tensão de cedência de um material homogéneo e isotrópico, e ¸h, ¶i e ¶¹, respetivamente, 

como a tensão segundo as direções longitudinal, transversal e da espessura do material. 
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(#$ − #))) + (#) − #,)) + (#, − #$)) = 2#º (12) 
  

Assumindo um estado plano de tensões e, consequentemente, substituindo na expressão anterior  ¶¹ = �, a equação (12) pode ser simplificada dando origem à expressão seguinte: 

»#$#¼½) + »#)#¼½) −  #$#)#¼) = 1 (13) 

  

Considerando o comportamento anisotrópico dos materiais compósitos e dos diferentes mecanismos 

de rotura que lhes estão associados, a expressão anterior pode ser reescrita na seguinte forma: 

» #$#$¼½) + » #)#)¼½) −  #$#)#$¼)  −  #$#)#)¼) − #$#)#,¼) + » *$)*$)¼½) = 1 (14) 

Adaptando a tensão de cedência do material (¶·) para ter em consideração as componentes da 

resistência de um material compósito nas suas direções principais (¶f¾) e admitindo valores de 

resistência semelhantes ao longo das direções transversal e da espessura (¶i¾ = ¶¹¾), obtém-se a 

equação (15), que expressa o índice de rotura segundo o critério de Tsai-Hill (¿�_ÀÁ). 

89_;< = #$)#$%) − #$#)#$%) + #$)#)%) + *$))*$)%) = 1 (15) 

As variáveis ¶h, ¶i e �hi representam, respetivamente, as tensões axiais segundo as direções 

longitudinal e transversal, e a tensão de corte no plano do laminado, sendo que o índice ¾ remete para 

a respetiva capacidade resistente do material. Se a tensão atuante for positiva (¶f > �), a resistência 

considerada deverá ser a resistência à tração (¶f¾,�). Se, pelo contrário, a tensão atuante for negativa (¶f < �), deverá ser considerada a resistência à compressão (¶f¾,p). 

O critério de Tsai-Hill [60], por ser descrito por uma única expressão polinomial que engloba as 

diferentes componentes de tensão, não fornece indicações sobre qual o modo de rotura que esteve na 

origem da falha do material [62]. Este tipo de critérios, que também incluem o critério de Tsai-Wu19 [63], 

são vulgarmente conhecidos como critérios dissociados dos respetivos modos de rotura.  

 

4.2.2 Critério de Hashin 

Outro dos critérios de rotura correntemente utilizados na modelação do comportamento de polímeros 

reforçados com fibras é o critério de Hashin, que se baseia nos estudos apresentados por Hashin [44] e 

Hashin e Rotem [61]. Desenvolvido para laminados unidirecionais, o critério de iniciação de dano de 

Hashin considera, contrariamente aos critérios anteriormente referidos, quatro modos de rotura: (1) rotura 

por tração das fibras, (2) rotura por compressão das fibras, (3) rotura por tração da matriz e (4) rotura por 

compressão da matriz. Na Tabela 4.1 apresentam-se as expressões definidas no software comercial 

Abaqus/CAE para o cálculo dos índices dos modos de rotura considerados no critério de Hashin (¿fÄ_Á). 

                                                     
19 Critério de rotura também correntemente utilizado na modelação de materiais compósitos. 
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Tabela 4.1 – Critérios de iniciação de dano considerados no software Abaqus 

Modos de rotura 20 Critério   

Rotura por tração das fibras 8(._< = » ÅÆÅÆÇ,È½) + ^ É ÊÆËÊÆËÇÌ) = 1, em que 0 < ^ < 1 (16) 

Rotura por compressão das fibras 8.'_< =  #$#$%,' = 1 (17) 

Rotura por tração da matriz 84(_< = Í #)#)%,(Î) + » *$)*$)%½) = 1 (18) 

Rotura por compressão da matriz 84'_< = » #)2*),%½) + Ï» #(%,$2*),%½) − 1Ð Í #)#)%,(Î + » *$)*$)%½) = 1 (19) 

O coeficiente Z determina a contribuição das tensões de corte para o modo de rotura por tração na direção 

longitudinal. Nesta dissertação foi considerado Z = �, assumindo-se o pressuposto de Hashin e Rotem [61]. 

Nas análises com modelos de danos progressivos realizadas em Abaqus, a utilização do critério de Hashin 

é geralmente acompanhada da definição de variáveis de dano (�), de modo a representar a fase de 

degradação das propriedades do material. A relação entre o tensor das tensões aparentes (¶) e o tensor 

das tensões efetivas (¶Ñ) é estabelecida através da utilização de uma matriz de dano (v), na qual se 

considera, através das variáveis de dano (�), o efeito da degradação das propriedades do material (eq.(20)):  

#Ò = t# ⇔ #Ò = Ô Õ1 − B.Ö Õ1 − B.Ö(1 − B4) 0Õ1 − B.Ö(1 − B4) (1 − B4) 00 0 (1 − B2)× # (20) 

Os parâmetros �x, �q e �s procuram representar, respetivamente, o efeito da instalação dos danos 

segundo as direções longitudinal, transversal e os provocados por ações de corte, respetivamente. São 

parâmetros que tomam o valor 0 antes da iniciação do dano e assumem um valor máximo de 1 no momento 

em que a progressão do dano conduz à anulação da capacidade resistente do elemento afetado  

(Figura 4.1 (a) e (b)). A partir desse momento, o elemento em questão deixa de contribuir para a 

acomodação da carga aplicada e os esforços são completamente redistribuídos pelos restantes elementos. 

 

 

Figura 4.1 – Gráficos da definição da (a) variável de dano em função do deslocamento equivalente e (b) da 

tensão equivalente em função do deslocamento equivalente (adaptado de [64]) 

                                                     
20 Para laminados multidirecionais, as roturas pelas fibras e pela matriz correspondem a roturas segundo a direção 
longitudinal e segundo a direção transversal, respetivamente. 
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Para a definição das variáveis de dano, o software requer a definição de energias de fratura para cada um dos 

quatro modos de rotura anteriormente referidos (6.) (Figura 4.1 (b)). É a partir da definição deste parâmetro 

que é estabelecido o modelo com progressão de dano que dá origem à degradação da rigidez do GFRP.  

Para evitar problemas de convergência, é recomendável considerar-se a utilização de coeficientes de 

regularização por viscosidade, particularmente importantes na estabilização de modelos com análises de dano 

progressivo. No modelo em questão, foi considerado um coeficiente de viscosidade reduzido21 (10ÝÞ); não 

obstante, este procedimento acabou por se revelar pouco eficaz na melhoria da convergência dos modelos. 

 

4.3 Descrição do modelo 

Para o desenvolvimento deste estudo numérico, foram simulados os ensaios de indentação quase 

estática, em particular, aqueles em que foram utilizados indentadores planos.  

As faces de GFRP foram modeladas através da utilização de elementos do tipo Continuum Shell com 

7 mm de espessura, tendo sido adotada uma malha composta por elementos triangulares (S3) 

(Figura 4.2 (a)). Foram utilizados elementos com uma dimensão global de 10 mm na periferia do 

laminado de GFRP e de aproximadamente 1 mm na região central; deste modo, optou-se por definir 

um modelo com um maior grau de refinamento nas proximidades da ação do indentador.  

Para a modelação do material de núcleo, com 120 mm de espessura, foi utilizada uma malha de 

elementos sólidos tetraédricos de 10 nós (C3D10) (Figura 4.2 (b)). Neste caso, optou-se pela 

utilização de elementos com cerca de 10 mm na periferia do núcleo e de aproximadamente 6 mm 

numa região central. Em virtude das dimensões dos provetes utilizados na campanha experimental 

(c.f. secção 3.2), foram considerados, em todos os modelos, painéis sanduíche de lados iguais com 

200 x 200 mm, à exceção do que representa o ensaio designado por PUR 20P, em que foram 

simulados painéis com 250 x 250 mm. 

   
Figura 4.2 – Modelo dos painéis sanduíche visto em: (a) planta, (b) alçado e (c) perspetiva 

Na interação entre as faces e o núcleo foi considerado um comportamento coesivo, tendo sido adotada a 

opção de parametrização do comportamento em cenários de tração/separação entre o material de núcleo 

e as faces através do método padrão de aplicação de contactos presente no software. Este método não 

permite a separação entre os diferentes constituintes nem escorregamentos relativos significativos. 

As condições de apoio foram definidas através da restrição dos deslocamentos verticais (U3) e das 3 

rotações (UR1, UR2 e UR3) dos nós da face inferior do painel sanduíche, procurando simular o apoio 

                                                     
21 Tipicamente, considera-se mais adequada a utilização de coeficientes de regularização por viscosidade (ß) 
reduzidos para não comprometer os resultados numéricos na fase de degradação do comportamento do material. 

(a) (b) (c) 
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conferido pela chapa metálica rígida utilizada nos ensaios de indentação (Figura 4.3). A aplicação da 

carga foi simulada através de um deslocamento imposto, aplicado num ponto de referência localizado no 

centro da área de contacto entre o indentador e o painel sanduíche, definindo-se assim um coupling22 

entre esse ponto e a referida área de contacto. Importa referir que não foram considerados efeitos 

geometricamente não lineares, uma vez que a análise se limita à simulação da resposta até ao 1º dano 

e, para esta fase da análise, não foram observados deslocamentos que o justificasse. 

Na formulação dos materiais de núcleo foram considerados comportamentos elásticos bilineares, em 

que, após a resistência à compressão do núcleo (¶p), se considerou um patamar de ductilidade com 

diminuição da inclinação do gráfico força-deslocamento de 90% face ao módulo de elasticidade do  

1º troço (Figura 4.4). Para além disso, foi considerado um comportamento isotrópico para os materiais 

de núcleo pertencentes ao grupo das espumas (PUR e PET) e um comportamento ortotrópico para a 

madeira de balsa. No que concerne aos laminados de GFRP, para a definição da fase elástica foi 

considerado um comportamento elástico linear e ortotrópico, tendo-se recorrido à utilização do critério 

de rotura de Tsai-Hill e de Hashin para a definição da iniciação dos danos.  

  
Figura 4.3 – Condições de apoio Figura 4.4 – Formulação do comportamento dos 

materiais de núcleo 

Para a definição das propriedades elásticas da espuma de poliuretano foi considerado um módulo de 

elasticidade de 26 MPa, um coeficiente de Poisson de 0.49 (à semelhança do adotado por Garrido [3]) 

e uma resistência à compressão de 0.64 MPa. Para a espuma de PET, considerou-se um módulo de 

elasticidade de 67 MPa, uma resistência à compressão de 1.32 MPa e um coeficiente de Poisson de 

0.3. Por fim, foi considerada, em concordância com os resultados dos ensaios de caracterização, uma 

resistência à compressão de 5.76 MPa para a madeira de balsa. As restantes propriedades relativas 

ao comportamento elástico da madeira de balsa e do GFRP são apresentadas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Propriedades elásticas consideradas para a modelação do GFRP e da madeira de Balsa 

Material 
Parâmetro /$ /) /, à$) à$, à), 6$) 6$, 6), 

[MPa] [MPa] [MPa] (-) (-) (-) [MPa] [MPa] [MPa] 

BAL 127 127 418 0.30 0.30* 0.30* 49 49* 49* 

GFRP 29 400 15 600 7 500* 0.31 0.17* 0.17* 4 100 4 100* 4 100* 

Notas:  * Valores assumidos dada a inexistência de informação proveniente de ensaios de caracterização. 

          ** O sistema de coordenadas adotado considera, respetivamente, 1 e 2 como as direções longitudinal e 
transversal do laminado de GFRP, e 3 como direção perpendicular ao plano do laminado. 

                                                     
22 Função do Abaqus que permite estabelecer a ligação entre um conjunto de pontos. 
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Considerando os resultados dos ensaios de caracterização apresentados nas secções 3.3.1 e 3.3.2, 

foram definidas as propriedades resistentes do GFRP apresentadas na Tabela 4.3, tendo sido utilizadas 

nos critérios de iniciação dos danos de Tsai-Hill e de Hashin.  

Tabela 4.3 – Resistências consideradas para o GFRP 

Material  

Parâmetro #$%,( #$%,' #)%,( #)%,' *$)% *),% 
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

GFRP 434.7 249.8 179.6 194.2 49.4 49.4* 

Nota: *  Valor assumido dada a inexistência de informação proveniente de ensaios de caracterização. 

As variáveis ¶h¾,�, ¶h¾,p, ¶i¾,�, ¶i¾,p, �hi¾ e �i¹¾ representam, respetivamente, as resistências à tração (�) e à compressão (p) segundo a direção longitudinal (h), as resistências à tração e compressão 

segundo a direção transversal (i), e, por último, as resistências ao corte no plano (hi) e transversal 

ao plano (i¹) da face de GFRP. 

Por fim, foram definidas as energias de fratura para a caracterização do modelo de progressão do dano. Na 

ausência de dados relativos às energias de fratura dos laminados de GFRP presentes nas faces dos painéis 

sanduíche, foram considerados os valores propostos por Nunes et al. [65], apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Valores adotados para as energias de fratura do GFRP [65] 

Material 
Parâmetro 6.( 6.' 64( 64' 

[N/mm] [N/mm] [N/mm] [N/mm] 

GFRP 2.38 5.28 0.424 0.948 

Os índices x e q referem-se, respetivamente, à rotura pelas fibras (longitudinal) ou pela matriz 

(transversal), sendo que os índices � e p remetem, respetivamente, para a rotura à tração e à 

compressão. Os valores em causa, determinados para perfis pultrudidos de GFRP com secção em I23, 

foram obtidos por integração das curvas força-deslocamento resultantes dos ensaios de caracterização 

referentes a cada um dos quatro modos de rotura identificados no critério de Hashin.  

 

4.4 Resultados e discussão 

Na presente secção, que se divide em duas subsecções, apresentam-se e discutem-se os resultados 

dos modelos numéricos. Numa primeira fase, analisam-se os resultados correspondentes à fase 

elástica, seguindo-se a análise da determinação da força correspondente ao 1º dano, obtida através 

dos dois critérios de dano anteriormente referidos. 

Refira-se que os resultados dos modelos foram validados através da comparação entre as deformações 

medidas, com os defletómetros, durante a realização dos ensaios e as deformações obtidas nos modelos. 

As referidas comparações foram efetuadas para um deslocamento do ponto de aplicação da carga de 

2 mm e podem ser consultadas no anexo D.  

                                                     
23 Em futuros desenvolvimentos deverão ser obtidos valores mais fidedignos para as energias de fratura dos 
laminados de GFRP utilizados nas faces dos painéis sanduíche em estudo.  
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4.4.1 Fase elástica 

Primeiramente, como seria de esperar, é importante referir que as curvas força-deslocamento obtidas 

por via numérica, contrariamente às curvas experimentais, não incluem uma região inicial não-linear, 

resultante da fase de ajustamento entre o equipamento/sistema de ensaios e o material, como 

ilustrado na Figura 4.5 para o painel PUR 10P (a título de exemplo). Como tal, existem desvios entre 

as curvas obtidas por via numérica face às obtidas nos ensaios, mesmo quando a rigidez da resposta 

força vs. deslocamento é bem prevista pelos modelos.  

 
Figura 4.5 – Contribuição da fase de ajustamento inicial para as diferenças entre os valores de rigidez 

Na Tabela 4.5 apresentam-se os valores de rigidez obtidos por via experimental e numérica para os 

diferentes materiais de núcleo e indentadores, sendo também referidos os respetivos rácios. 

Tabela 4.5 – Valores de rigidez obtidos por via experimental e numérica (em kN/mm) 

Núcleo  
Rigidez  

Experimental Numérica Rácio 

PUR 10P 3.4 3.7 1.09 

PET 10P 5.8 6.1 1.05 

BAL 10P 9.5 18.9 1.99 

PUR 20P 3.9 4.7 1.21 

PET 20P 5.3 7.4 1.40 

À semelhança do que se verificou nos ensaios experimentais, nos modelos numéricos, os painéis 

sanduíche com materiais de núcleo de maior rigidez apresentaram um comportamento mais rígido. No 

entanto, comparativamente ao que se observou na campanha experimental, nos modelos numéricos 

verificou-se um maior impacto do aumento do diâmetro do indentador na variação do valor de rigidez. 

Por outro lado, conclui-se que os valores de rigidez obtidos através dos modelos numéricos foram 

globalmente superiores aos obtidos por via experimental, o que seria expectável, uma vez que possíveis 

imperfeições do material e efeitos locais resultantes não são representadas nos modelos numéricos. É 

possível observar que existem alguns resultados bastante razoáveis (PUR 10P e PET 10P), para os quais 

os valores de rigidez obtidos por via numérica apresentam diferenças pouco significativas face aos obtidos 

por via experimental (5% e 9%). Contudo, para a maioria dos cenários, registam-se diferenças 

consideráveis entre os valores de rigidez obtidos pelos dois métodos (entre 21% e 99%).  
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Destaca-se o valor obtido para a madeira de balsa (BAL 10P), cuja rigidez do modelo foi muito superior 

à obtida por via experimental (praticamente o dobro). Este resultado não seria inesperado, uma vez 

que o núcleo de balsa é constituído por blocos de madeira muito heterogéneos, sendo suscetível de 

exibir comportamentos distintos em função da qualidade da madeira efetivamente presente no local de 

carregamento. As propriedades globais do núcleo de balsa referem-se a resultados obtidos através de 

ensaios de caracterização cujo resultado reflete as propriedades médias de um conjunto de blocos e 

não de um em particular. 

 

4.4.2 Definição de dano 

4.4.2.1 Curvas força-deslocamento 

Nos modelos com implementação do critério de Tsai-Hill não se verifica (nem simula) a diminuição da 

rigidez, não sendo, por isso, possível determinar o momento correspondente ao 1º dano através do 

gráfico força-deslocamento. Como tal, para determinar o momento correspondente ao 1º dano é 

necessário analisar o índice de rotura do critério de Tsai-Hill Õ¿�_ÀÁÖ. Na Figura 4.6, apresentam-se os 

gráficos força-deslocamento, obtidos por via experimental e numérica, com indicação da força 

correspondente ao 1º dano (circulo vermelho) determinada através do critério de Tsai-Hill Õ¿�_ÀÁ = hÖ.  

  
Figura 4.6 – Curvas força-deslocamento experimentais e numéricas obtidas através da utilização do critério de Tsai-Hill 

com os resultados dos ensaios designados: (a) PUR 10P, (b) PET 10P, (c) BAL 10P, (d) PUR 20P e PET 20P  

 

Os resultados da modelação numérica com recurso ao critério de Tsai-Hill apresentam previsões bastante 

conservativas da força correspondente ao 1º dano (entre 44% e 72% dos valores obtidos por via 

experimental). Este resultado está de acordo com outros trabalhos onde o critério foi aplicado a elementos 
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de GFRP para simular a ação de cargas localizadas [65, 66], em que também se obtiveram previsões 

muito conservativas. Segundo Nunes et al. [65], o facto do critério de rotura de Tsai-Hill não considerar a 

capacidade de redistribuição de esforços do GFRP resulta numa previsão prematura da falha do material, 

especialmente em casos em que se gera uma grande concentração de tensões próxima do ponto de 

aplicação da carga. 

Os modelos implementados com recurso ao critério de Hashin permitem identificar o desenvolvimento 

dos diferentes tipos de dano através da monitorização dos índices de rotura (à semelhança do critério 

anterior), mas também através da degradação da rigidez que se regista nos gráficos força-

deslocamento. Na Figura 4.7 apresenta-se uma comparação dos gráficos força-deslocamento obtidos 

por via experimental e por via numérica do ensaio designado PUR 10P24, com indicação dos pontos 

correspondentes à iniciação dos danos para os diferentes modos de rotura do critério de Hashin. 

 
Figura 4.7 – Comparação dos gráficos força-deslocamento obtidos mediante a utilização do critério de Hashin 

com os resultados do ensaio designado PUR 10P 

Ao longo do andamento da curva força-deslocamento obtida por via numérica, foram observados três 

modos de rotura distintos: (1) rotura por tração e (2) rotura por compressão, ambas na direção 

transversal, e ainda (3) rotura por tração na direção longitudinal.  

Relativamente à rotura por tração na direção transversal, presume-se, pela ordem de grandeza das forças 

correspondentes, que esta possa estar associada aos primeiros “estalidos” audíveis durante a realização 

da campanha experimental (cf. referido na secção 3.4.2). Seguiu-se a rotura por compressão segundo 

a direção transversal, para a qual não é possível estabelecer nenhuma comparação com eventos 

observados durante a campanha experimental. Por fim, a rotura por tração segundo a direção 

longitudinal, o último modo de rotura previsto no modelo, ocorre para uma força de 88% do valor carga 

correspondente ao 1º dano determinado por via experimental (para o qual é notória uma redução 

significativa da rigidez). Contundo, dever-se-á sublinhar que este 1º dano resulta do um processo de 

delaminação do laminado de GFRP, fenómeno que não é considerado no critério de Hashin.  

                                                     
24 Devido à exigência computacional, às dificuldades de convergência experienciadas e ao tempo disponível para 
a realização desta dissertação, optou-se pela seleção do único caso de estudo para o qual se obtiveram resultados 
suficientes para o desenvolvimento da análise da adequabilidade dos modelos.  
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4.4.2.2 Campos de tensões 

Na análise que se segue, apresenta-se a evolução da distribuição do índice de Tsai-Hill (Figura 4.8) e 

dos campos de tensões longitudinais (Figura 4.9), transversais (Figura 4.10) e de corte (Figura 4.11) 

entre a força correspondente ao 1º dano determinada por via analítica e por via experimental. 
  

 
 

Figura 4.8 – Distribuição do índice de Tsai-Hill para a força correspondente o 1º dano determinada por via: 

(a) numérica e (b) experimental 

  
Figura 4.9 – Distribuição das tensões longitudinais para a força correspondente o 1º dano determinada por via: 

(a) numérica e (b) experimental 

 
Figura 4.10 – Distribuição das tensões transversais para a força correspondente o 1º dano determinada por via: 

(a) numérica e (b) experimental  

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 4.11 – Distribuição das tensões de corte para a força correspondente ao 1º dano determinada por via: 

(a) numérica e (b) experimental 

As figuras anteriores ilustram a ação de um indentador plano num painel sanduíche em compósito FRP, 

da qual resulta uma concentração de tensões que se gera em torno da periferia do indentador.   

Na Figura 4.12 apresenta-se um gráfico da evolução do índice de Tsai-Hill e das componentes de 

tensão normalizadas (ä) em função do deslocamento aplicado. As componentes de tensão 

normalizadas foram calculadas considerando a razão entre as tensões25 resultantes da carga aplicada (¶f) e as respetivas resistências do material (¶¾,f).  

Figura 4.12 – Evolução do índice de Tsai-Hill e das tensões normalizadas ao longo do carregamento 

Da análise da figura anterior, conclui-se que as tensões transversais (S22) e de corte (S12) se apresentam 

como as componentes mais influentes para a iniciação de dano, segundo o critério de Tsai-Hill. 

Na Figura 4.13, Figura 4.14 e Figura 4.15 apresenta-se a evolução do dano determinado segundo o 

critério de Hashin e provocado, respetivamente, por tensões de tração segundo a direções longitudinal, 

transversal e por tensões de corte. Os momentos de análise são o instante para o qual se atinge a força 

correspondente ao 1º dano determinada por via numérica (F= 7.65 kN) e o ponto para o qual o modelo 

deixou de convergir (F= 7.79 kN, após o 1º dano numérico e antes do 1º dano experimental).  

                                                     
25 Medidas no ponto para o qual se atinge, em primeiro lugar, o índice de rotura unitário segundo o critério de  
Tsai-Hill Õ¿�ÀÁ = hÖ. 
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Figura 4.13 – Evolução do dano provocado por tensões de tração segundo a direção longitudinal para: (a) a força 

correspondente ao 1º dano, determinada por via numérica, e (b) após o 1º dano 

  
Figura 4.14 – Evolução do dano provocado por tensões de tração segundo a direção transversal para: (a) a força 

correspondente ao 1º dano, determinada por via numérica, e (b) após o 1º dano 

  
Figura 4.15 – Evolução dos danos provocados por ações de corte para: (a) a força correspondente ao 1º dano, 

determinada por via numérica, e (b) após o 1º dano 

(a) (b) 

(a) (b) 
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As figuras anteriores sugerem, à semelhança das figuras apresentadas para o critério de Tsai-Hill, que 

a iniciação do dano ocorre devido a uma concentração de tensões que se gera em torno da periferia 

do indentador. Além disso, o modelo em que foi utilizado o critério de Hashin permite compreender que 

o dano tende a evoluir preferencialmente segundo a direção longitudinal, o que seria de esperar, uma 

vez que a face de GFRP possui uma menor resistência à tração segundo a direção transversal e a 

propagação das fissuras ocorre na direção perpendicular à direção das tensões de tração transversais. 

Após ser atingido o ponto correspondente ao 1º dano, verifica-se o desenvolvimento de fissuras 

segundo outras direções, para além da direção longitudinal. O facto da evolução do dano não ser 

perfeitamente simétrica pode estar associada (i) à ortotropia do material e (ii) ao facto da distribuição 

da malha adotada não ser perfeitamente regular. 

Na Figura 4.16, ilustra-se a distribuição de tensões ao longo de um corte que atravessa a região central 

do núcleo para momentos homólogos aos das figuras acima apresentadas.  

 

 

 
Figura 4.16 – Distribuição de tensões de Von Mises num corte que atravessa a região central do núcleo para: 

(a) a força correspondente ao 1º dano, determinada por via numérica, e (b) após o 1º dano  

De acordo com a figura anterior, as tensões desenvolvem-se no núcleo segundo um bolbo de tensões 

e verifica-se que, para a carga correspondente ao 1º dano, já foi ultrapassada a resistência à 

compressão do núcleo. Na Figura 4.17 apresenta-se o andamento da curva força-deslocamento com a 

indicação do ponto correspondente à falha do núcleo, considerando para o efeito o instante em que, no 

modelo numérico, um nó do núcleo atinge pela primeira vez a resistência à compressão.  

 
Figura 4.17 – Indicação do ponto de falha do núcleo 

Neste ponto, não é percetível nenhuma alteração significativa do gráfico força-deslocamento, o que 

poderá, eventualmente, ser explicado (i) pelo facto das faces dos painéis sanduíche serem constituídas 

por laminados de espessura elevada, resultando numa contribuição pouco significativa do núcleo para a 

resistência à indentação, e (ii) pelo extenso patamar de ductilidade deste tipo de núcleo em compressão. 

Compressão núcleo
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4.5 Considerações finais 

Os modelos numéricos apresentados foram, em alguns casos (PUR 10P e PET 10P), capazes de 

descrever com um grau de precisão bastante razoável (com diferenças de 5% e 9% face aos valores 

obtidos por via experimental) a rigidez do comportamento em indentação de painéis sanduíche em 

compósito FRP, isto é, quando sujeitos à ação de cargas pontuais. 

Relativamente à previsão da força correspondente ao 1º dano, conclui-se que a utilização do critério de 

Tsai-Hill para a modelação do comportamento de painéis sanduíche em compósito FRP sujeitos à ação 

de cargas pontuais não é o método mais indicado, uma vez que apresenta resultados bastante 

conservativos (da força correspondente ao 1º dano) comparativamente aos resultados obtidos na 

campanha experimental. 

Por sua vez, o critério de Hashin, em particular no caso de estudo selecionado (PUR 10P), foi capaz 

de prever de forma bastante razoável e conservativa a força correspondente ao 1º dano, registando-se 

uma diferença de 12% (por defeito) face ao valor obtido por via experimental. Por outro lado, deverá 

ser referido que o modelo em que foi utilizado o critério de Hashin apresentou problemas de 

convergência, devendo esta questão ser considerada em futuros desenvolvimentos. 

Por fim, observou-se que o início da rotura por compressão do núcleo não conduz a uma alteração 

significativa do andamento do gráfico força-deslocamento, presumivelmente devido à espessura 

elevada das faces de GFRP e, também, ao tipo de comportamento não linear do material de núcleo. 
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 Modelação analítica 

A modelação analítica permite, à semelhança da modelação numérica, obter uma representação teórica 

do comportamento de painéis sanduíche face a ações de impacto. Quando comparados com modelos 

numéricos de elementos finitos, os modelos analíticos geralmente permitem reduzir amplamente o peso 

computacional, assim como o tempo despendido na sua resolução. Nesse sentido, a modelação analítica 

assume um papel fundamental, uma vez que permite proceder ao dimensionamento dos painéis 

sanduíche, beneficiando de uma economia de tempo e recursos durante a fase de projeto.  

 

5.1 Considerações iniciais 

A modelação do comportamento dos painéis sanduíche em compósito FRP é complexa. São inúmeras 

as combinações que podem ser utilizadas para os elementos constituintes (desde alterações nos 

materiais que compõem as faces, à utilização de diferentes materiais de núcleo), que, por sua vez, 

resultam em alterações no comportamento dos painéis. Para além disso, as ações de impacto/indentação 

em painéis sanduíche com faces em compósito resultam no desenvolvimento de modos de rotura 

internos, o que dificulta a visualização da iniciação e progressão do dano26.  

Por conseguinte, os modelos analíticos do comportamento de painéis em compósito sujeitos à ação de 

cargas de pontuais existentes na literatura são escassos. Alguns autores apresentaram modelos que 

procuram prever a resistência ao 1º dano, parâmetro que, segundo Sutherland e Soares [57], pode ser 

considerado um dos parâmetros chave no dimensionamento de materiais compósitos sujeitos à ação 

de cargas pontuais. Os modelos de Olsson [7] e Fatt e Park [50], brevemente apresentados na revisão 

de literatura, procuram prever a resistência à delaminação de painéis sanduíche em compósito. 

Contudo, a modelação analítica da indentação em painéis sanduíche compósitos é ainda um tema 

pouco explorado e que necessita de estudos científicos adicionais. 

Na secção que se segue, apresenta-se, em maior detalhe, os modelos anteriormente referidos bem 

como os pressupostos assumidos pelos autores na sua formulação.  

 

5.2 Descrição dos modelos analíticos 

5.2.1 Modelo de Wen et at. 

O modelo empírico que se apresenta na presente secção foi originalmente proposto por Wen et al. [8] e 

posteriormente utilizado por Fatt e Park [50]. De acordo com Fatt e Park [50], as características do dano 

inicial dependem, numa primeira instância, das condições de apoio, do tipo de indentador e da espessura 

das faces. Segundo os autores, os painéis sanduíche simplesmente apoiados ao longo do seu bordo 

apresentam uma deformação global de todo o elemento, dando origem a tensões de tração na face 

inferior do painel sanduíche e tensões de corte que se distribuem essencialmente pelo núcleo. Quando 

colocados sobre um apoio rígido em contacto com toda a superfície do painel, como no caso da presente 

dissertação, apenas se verifica uma indentação localizada da face superior do painel sanduíche.  

                                                     
26 Na terminologia inglesa são tratados como “Barely Visible Impact Damage” (BVID). 
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Por outro lado, os autores sugerem que, em painéis sanduíche com faces de espessura reduzida, o 

dano inicial resulta da fissuração da matriz polimérica. Considera-se que este modo de rotura resulta 

das elevadas tensões de tração que se geram devido às grandes deformações globais (várias vezes a 

espessura do laminado) apresentadas pela face de GFRP. Para faces relativamente espessas, o 

problema aproxima-se a uma análise de pequenas deformações (deformações inferiores à espessura 

do laminado) prevalecendo, neste caso, a fissuração provocada pelas tensões de corte que se geram 

na periferia do indentador.  

Por fim, segundo os autores, em painéis sanduíche sujeitos à ação de indentadores hemisféricos, é usual 

observar-se o aparecimento de fissuras (com um padrão radial ou circunferencial) provenientes do ponto 

de contacto entre o indentador e a face do painel sanduíche. A ação de indentadores planos resulta, 

geralmente, numa fissuração circunferencial que culmina na formação de uma cavidade sob a 

extremidade do indentador. O material que se encontra localizado sob o indentador é comprimido e 

desenvolve-se uma fratura, devida a ações de corte, em torno da periferia do indentador. 

Neste contexto, foram considerados dois modelos analíticos distintos para indentadores planos e 

hemisféricos. Na Figura 5.1 apresentam-se as conceções apresentadas no estudo de Fatt e Park [50] 

e a comparação com os modos de rotura observados na campanha experimental desenvolvida nesta 

dissertação. 

Indentadores planos Indentadores hemisféricos 

  
Figura 5.1 – Modelos para (a) indentadores planos, (b) indentadores hemisféricos com fendilhação circunferencial, 

(c) indentadores hemisféricos com fendilhação radial e modos de rotura observados experimentalmente [50] 

O modelo apresentado para indentadores planos, o único adotado no contexto da presente dissertação, 

uma vez que as expressões dos restantes modelos pressupõem a quantificação de vários parâmetros 

sobre os quais não existe informação disponível27, aplica-se a painéis sanduíche com faces 

relativamente espessas. Como anteriormente referido, tratando-se de um problema no âmbito das 

pequenas deformações, consideram-se as forças de membrana como desprezáveis e que a força 

correspondente ao 1º dano pode ser estimada através da seguinte expressão, em que se considera que 

a força correspondente ao 1º dano é determinada por uma contribuição da face (1ª parcela) e uma 

contribuição do núcleo (2ª parcela):  

                                                     
27 Para mais informações sobre as restantes expressões, recomenda-se a leitura do artigo [50]. 

(a) (b) (c) 
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 >. = 2å@ℎ*$, + ='å@)? 
 

(21) 
em que: 

Yx  Resistência ao 1º dano c  Raio do indentador b  Espessura da face �h¹  Resistência ao corte interlaminar segundo a direção longitudinal yp  Fator de constrangimento `  Resistência à compressão simples do material de núcleo 

O fator de constrangimento yp resulta, segundo os autores, do facto do núcleo que se encontra sob a 

área do indentador estar restringido pelo material envolvente. Este parâmetro deve ser tanto maior quanto 

menor for o diâmetro do indentador. Recordando as considerações finais do estado da arte (secção 2.7), 

no limite, para um indentador de raio infinito, yp deverá tomar um valor unitário, podendo considerar-se 

que se trata de um ensaio de compressão simples. Reddy et al. [67] (citado por [8]), num estudo realizado 

em painéis sanduíche com núcleos de espuma e faces compostas por elementos metálicos, com o intuito 

de comparar as resistências obtidas em ensaios de compressão simples e de indentação, concluíram que 1.7 < yp < 2.5. No estudo desenvolvido por Fatt e Park [50] assumiu-se, simplificadamente, um valor 

intermédio para yp tendo em conta o intervalo anterior (yp = 2). Uma vez que estavam em causa painéis 

sanduíche compostos para faces bastante distintas das utilizadas nesta dissertação, foi desenvolvido, no 

âmbito da presente dissertação (secção 5.3.1), um estudo paramétrico no qual se considera a influência 

do valor de yp para o cálculo da resistência correspondente ao 1º dano. 

 

5.2.2 Modelo de Olsson 

O modelo de Olsson [7] resulta de uma adaptação do modelo de Suemasu e Majima [68], que, por sua 

vez, constitui uma adaptação do modelo originalmente proposto por Robinson e Davies [69]. É aplicável 

a painéis sanduíche sujeitos à ação de indentadores hemisféricos e procura prever a força que origina 

o fenómeno de delaminação das faces de painéis sanduíche em compósito. Na formulação do 

problema, Olsson considerou a deformada de um laminado circular, com uma rigidez de flexão æx e 

uma região delaminada de raio �� (Figura 5.2).  

 

Figura 5.2 – Deformação de uma região delaminada (adaptado de [7]) 

Tendo por base a teoria de placas e membranas de Timoshenko e Woinowsky-Krieger [70], o autor 

sugere que, para pequenas deformações, o deslocamento do ponto de aplicação da carga de um 

laminado pode ser expresso em função da carga pontual aplicada �¡ e da respetiva reação distribuída ¡p� através da equação (22): 

n delaminações 
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çu =  ¦16å-. Ô�3) − 14 �'§å�3è ¦ × (22) 

Por outro lado, segundo o autor, considera-se que o número de delaminações   resulta numa 

diminuição da rigidez de flexão e que esta diminuição pode ser expressa segundo a razão: 

-./(� + 1)) (23) 

Essa diminuição da rigidez de flexão é responsável por um acréscimo da deformação do laminado, 

sendo a deformação total expressa através da equação (24). 

ç3 = (� + 1)) çu (24) 

Por sua vez, a energia de deformação (é�) mobilizada no acréscimo da deformação (ê� − ê�), 

decorrente do número de delaminações  , pode ser expressa através da equação (25). 

ë3 = 12  ¦(ç3 − çu) = 12 �(� + 2) ¦çu = �(� + 2) ¦)32å-. Ô�3) − 14 �'§å�3è ¦ × (25) 

A taxa de libertação de energia (ì) mobilizada no desenvolvimento da área delaminada (í) é dada por: 

6 = îë3îï = 12�å�3
îë3î�3 = (� + 2) ¦)32å)-. Ô1 − 12 �'§å�3è ¦ × = (� + 2) ¦)32å)-.  Ï1 − �ð3)2 Ð (26) 

em que �ñ� é descrito pela expressão: 

�ð3 = òå�'§�3) 3  (27) 

De acordo com alguns autores [7, 49, 71], a fissuração provocada pela ação de cargas pontuais 

transversais ao plano do laminado insere-se no modo de fratura do tipo II (ver Figura 5.3). Este 

modo de fratura representa um escorregamento relativo entre duas lâminas adjacentes, em que se 

assume uma deformação conjunta das várias camadas do laminado. 

Modo I  Modo II  Modo III  

 

 

 

Tração Corte no plano Corte fora do plano 

Figura 5.3 – Modos de fratura  
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Rescrevendo a expressão (26) em ordem a ��, e especificando que a taxa de libertação de energia 

corresponde ao valor crítico da taxa de libertação de energia em modo II (ì = ì¿¿p), resulta que a carga 

para o desenvolvimento de   delaminações pode ser estimada através da expressão: 

 3 = åó 32-.677'(� + 2) É1 − �ð32 Ì (28) 

Para a delaminação inicial (  = h), o raio da região delaminada (��) pode ser considerado infinitesimal  (consequentemente, �ñ� = 0) e a expressão anterior pode ser simplificada dando origem à seguinte 

equação: 

 3 = åò32-.677'3  (29) 

A equação (29) constitui a proposta de Olsson para o cálculo da força correspondente ao início da 

delaminação do laminado, na qual o autor despreza a contribuição do núcleo para a resistência à 

delaminação. 

Na secção seguinte, apresentam-se e discutem-se os resultados dos modelos analíticos de  

Wen et al. [8] e Olsson [7] na previsão da força correspondente ao 1º dano de painéis sanduíche em 

compósito FRP sujeitos à ação de indentadores planos e hemisféricos, respetivamente. 

 

5.3 Resultados e discussão 

5.3.1 Modelo de Wen et al. 

Como referido anteriormente, o parâmetro y� é um fator que considera a contribuição de uma área 

envolvente do núcleo (semelhante a um “bolbo de tensões”) para a resistência ao 1º dano. Para um 

valor de yp > h, considera-se que não é apenas a região do núcleo que se encontra delimitada pela 

secção do indentador que contribui para a resistência ao 1º dano. Trata-se de um parâmetro empírico, 

cujos valores de referência conhecidos são os apresentados na secção 5.2.1, em que os materiais 

utilizados, em particular nas faces, são muito diferentes dos utilizados nesta dissertação. 

Na Figura 5.4 apresenta-se o resultado de um estudo paramétrico que visa compreender a influência 

do parâmetro yp na determinação da força correspondente ao 1º dano dos diferentes painéis ensaiados 

na presente dissertação. Neste estudo, foram considerados cinco valores distintos para yp, 

nomeadamente variando yp entre 0 e 4 em intervalos unitários. Note-se que a adoção de yp = � 

corresponde a negligenciar o contributo do núcleo. 

Em painéis sanduíche com materiais de núcleo de menor rigidez (PUR 10P, PUR 20P, PET 10P e 

PET 20P), observa-se que as variações do valor previsto para a força correspondente ao 1º dano, 

induzidas pela variação yp entre yp = � e yp = ô, são pouco significativas (entre 2% e 9%). 
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Figura 5.4 – Previsão, segundo o modelo de Wen et al., da força correspondente ao 1º dano para vários valores de Kc 

Já em painéis sanduíche com materiais de núcleo de maior rigidez (BAL), a variação do parâmetro yp 

conduz a alterações com alguma relevância da previsão da força correspondente ao 1º dano, em que, 

para uma variação do valor de yp entre 0 e 4, foram observadas variações de 17% no valor da força 

prevista. 

Casos como o do painel PUR 20P, em que para se obter um melhor ajuste entre o modelo e o resultado 

do ensaio seria necessário considerar um valor de yp < �, ou o do painel PET 10P, em que seria 

necessário considerar um yp muito elevado, revelam que poderá existir alguma imprecisão associada 

ao modelo (uma vez que o 1º implicaria uma contribuição negativa do material de núcleo para a 

resistência e o 2º uma contribuição de uma área superior à área do material de núcleo dos provetes, o 

que não são cenários fisicamente possíveis). Isto, juntamente com o facto de se possuir uma 

quantidade de resultados experimentais relativamente limitada, levou a que para o caso de estudo não 

tivesse sido possível determinar vários valores de yp, estabelecidos em função do material do núcleo 

e do tipo do indentador, que conduzissem a um melhor ajustamento para os diferentes cenários.  

É importante referir que tanto as incertezas associadas à variabilidade das propriedades dos materiais, 

nomeadamente para os valores de ` e �h¹ (apresentados, respetivamente, nas Tabelas 3.3 e 3.5), 

como o facto do modelo considerar apenas a resistência ao corte interlaminar segundo a direção 

longitudinal, quando na realidade este parâmetro varia de acordo com a direção considerada, poderão 

estar na origem de alguns dos desvios dos valores previstos face aos valores obtidos 

experimentalmente. 

Ainda assim, conclui-se que, de um modo geral, o modelo deu origem a estimativas com uma 

aproximação razoável, com valores que variam, nos cenários mais desfavoráveis, entre -21% e +13% 

face ao valor obtido por via experimental. 

 

5.3.2 Modelo de Olsson 

5.3.2.1 Modelo de Olsson original 

Para a aplicação da expressão de cálculo da resistência à delaminação segundo o modelo de Olsson, 

é necessário conhecer o valor da rigidez de flexão da face do painel sanduíche (æx) e o valor da taxa 

de libertação de energia crítica em modo II (ì¿¿p). 

02
46
8101214161820

PUR 10P PUR 20P PET 10P PET 20P BAL 10P
F 1ºdan

o (kN)

Kc=0Kc=1Kc=2Kc=3Kc=4Experimental
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A rigidez de flexão da face do painel sanduíche (æx) é determinada através das componentes da matriz 

de rigidez de flexão (æfÄ) que, por sua vez, dependem de propriedades mecânicas das fibras e da 

matriz, e da sua disposição geométrica no laminado. Este parâmetro pode ser obtido através das 

equações (30) e (31), apresentadas por Olsson [7]: 
 -. ≈ åö-.$$-.)) (ß + 1)/2 (30) 

em que:  

ß = (-.$) + 2-.,, )/÷-.$$-.)) (31) 

A expressão anterior pressupõe um laminado com fibras apenas orientadas segundo as direções 

longitudinal e transversal (de que resulta -$, = -), = -,$ = -,) = 0). Este não é o caso para o laminado 

de GFRP considerado na presente dissertação; contudo, para este laminado, as referidas componentes 

da matriz de rigidez assumem valores consideravelmente inferiores aos restantes. Portanto, admitiu-se 

como razoável a aproximação resultante da utilização das expressões acima indicadas. 

A determinação da taxa de libertação de energia crítica em modo II (ì¿¿p) pode ser determinada 

experimentalmente, utilizando, por exemplo, o ensaio 4ENF28 ou o ensaio ELS29. Nesta dissertação, a 

sua execução não foi possível, uma vez que ensaios em causa pressupõem a criação de uma fenda 

anterior à realização do ensaio, sendo essa fenda geralmente concebida durante a fase de produção 

do laminado com a introdução de uma película de teflon antes da injeção da resina. 

Por esse motivo, numa primeira fase, foram considerados valores apresentados na literatura para este 

parâmetro. Assim, assumiu-se um valor de øùùú = ôû� ü. ýi, tendo por base um estudo experimental 

desenvolvido por Davies e Brunellière [72] (citado por [73]). Nesse estudo foi considerado um laminado 

unidirecional, composto por fibras de vidro e uma resina epóxida, sujeito a um processo de produção 

por moldagem manual (hand lay-up). 

Nesta primeira abordagem, obteve-se o valor para a força correspondente à delaminação de þ� = ô. û� ��, o que constitui uma aproximação bastante conservativa de alguns dos valores da força 

efetivamente medidos na campanha experimental (diferenças entre 13% e 34%, face aos valores obtidos 

por via experimental). No entanto, é necessário ter em consideração que a taxa de libertação de energia 

é um parâmetro que depende de inúmeras variáveis e sobre a qual reside uma grande incerteza.  

De acordo com Baley et al. [74], a utilização de processos de fabrico, entre outros fatores, que resultem 

numa diminuição do volume de vazios e num aumento da qualidade de ligação entre as fibras e a matriz, 

contribui para uma melhoria das propriedades relacionadas com a resistência ao corte interlaminar (das 

quais ì¿¿p faz parte). Uma vez que foi utilizado um processo de infusão a vácuo na produção dos 

laminados que integram a constituição dos painéis sanduíche em estudo, presume-se que o valor 

assumido de øùùú = ôû� ü. ýi constitua uma estimativa por defeito do valor real.  

                                                     
28 Do inglês “four point End Notched Flexure”. 
29 Do inglês “End Load Split beam”. 
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Para além disso, o facto de não ser considerada a contribuição do núcleo poderá também contribuir para 

que os valores obtidos sejam inferiores aos observados experimentalmente. As diferenças observadas 

experimentalmente entre os vários núcleos levam a crer que esta contribuição poderá ser relevante e, 

portanto, seria importante alargar a formulação do modelo para incluir essa contribuição. Nesse sentido, 

na secção que se segue, apresenta-se uma proposta de alteração ao modelo de Olsson, na qual se 

considera a contribuição do núcleo para a resistência ao 1º dano.  

 

5.3.2.2 Modelo de Olsson modificado 

Como foi anteriormente referido, o modelo de Olsson negligencia a contribuição do núcleo para o 

cálculo da resistência à delaminação. No entanto, na discussão dos resultados dos ensaios de 

indentação, concluiu-se que os painéis apresentavam uma maior resistência à primeira delaminação 

para materiais de núcleo de maior rigidez. 

Numa proposta de adaptação ao critério de Olsson, considera-se a introdução de uma componente 

aditiva para o cálculo da resistência à primeira delaminação dada pela segunda parcela da expressão 

proposta por Wen et al. (eq.(21)), da qual resulta a seguinte expressão: 

 3 = åò32-.677'3 + ='å@)? (32) 

  
Para a aplicação da expressão anteriormente apresentada é necessário conhecer os valores de ì¿¿p e yp correspondentes ao caso de estudo. Não sendo conhecidos estes parâmetros e, consequentemente, 

não sendo possível a aplicação direta da expressão proposta, elaborou-se um estudo paramétrico para 

avaliar a influência destes parâmetros no valor previsto para a resistência ao 1º dano, em que foram 

seguidas as seguintes etapas: 

1. Fixação de um valor de yp; 

2. Otimização do valor de ì¿¿p; 

3. Otimização do valor de yp considerando o valor de ì¿¿p otimizado. 

Para a análise que se segue, foram considerados dois parâmetros de caracterização probabilística: (i) o 

erro quadrático médio (EQM), calculado através da equação (33), e (ii) o erro médio percentual (EMP), 

calculado através da equação (34). 

/�t = ∑ /�)�
�	$�  (33) 

  /t> = ∑ />��
�	$�  (34) 

 

Para cada cenário Ä, que representa cada uma das diferentes combinações de material de 

núcleo/indentador, os parâmetros e e eY representam, respetivamente, o erro (
�������ý�� − 
�������) 

e o erro percentual É
�������ý��Ý
�������

�������

Ì. A variável   é dada pelo somatório do número de combinações 
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de material de núcleo/indentador e define o número de previsões da força correspondente ao 1º dano,  

determinadas para cada cenário correspondente a um dado valor de ì¿¿p.  

Na Figura 5.5 apresentam-se, para cada valor de ì¿¿p, os valores de EQM e EMP calculados para um 

valor fixo de yp = i, assumindo-se o pressuposto de Fatt e Park [50] e negligenciando o facto do valor 

de yp variar com o diâmetro do indentador e com os diferentes materiais de núcleo utilizados na 

constituição dos painéis sanduíche. 

 
Figura 5.5 – Erro quadrático médio (EQM) e erro médio percentual (EMP) das estimativas da força 

correspondente ao 1º dano para diferentes valores de GIIc 

Da análise da figura anterior, em particular do EQM, conclui-se que o valor globalmente mais adequado 

para o parâmetro ì¿¿p se situa nos ûi� ü. ýi. Segundo a distribuição do EMP, em média , para valores 

de øùùú < ûi� ü. ýi, obtiveram-se estimativas conversativas da força correspondente ao 1º dano, 

comparativamente aos valores registados nos ensaios. Para valores de øùùú > ûi� ü. ýi, as estimativas 

da força correspondente ao 1º dano foram, em média , superiores aos valores obtidos por via 

experimental. 

Considerando a discussão anterior, para a análise que se segue, admitiu-se um valor de øùùú = ûi� ü. ýi. 

Na Figura 5.6 apresentam-se, para diferentes valores de yp, os resultados das previsões, segundo 

modelo de Olsson adaptado, da força correspondente ao 1º dano. São também apresentados, para 

cada ensaio, os valores determinados por via experimental. 

 
Figura 5.6 – Comparação dos resultados das previsões da força correspondente ao 1º dano com os resultados 

experimentais 
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Observando a figura anterior, conclui-se que a contribuição do núcleo para o cálculo da resistência ao 

1º dano apresenta uma maior relevância em painéis sanduíche com materiais de núcleo de maior 

rigidez (BAL) e em cenários em que foram utilizados indentadores de maiores diâmetros (PUR 30H e 

PET 20H). Para os casos anteriormente referidos, o aumento do paramêtro yp = � para yp = ô resultou 

em variações dos valores da força entre 23% e 27%, quando comparados com os valores determinados 

assumindo o pressuposto de Olsson (yp = �). Para os restantes cenários, a contribuição do núcleo 

mostrou ser pouco significativa (com variações do valor da força prevista entre 4% e 13% para um 

aumento de yp = � para yp = ô). 

À semelhança do que foi referido na discussão dos resultados previstos através do modelo de 

Wen et al. (secção 5.3.1), verifica-se a existência de alguns cenários (em particular, o de PUR 10P) em 

que apenas assumindo valores de yp que não são fisicamente possíveis seria possível obter previsões 

coincidentes com os valores experimentais.    

Ainda assim, é possível concluir que a adaptação do modelo de Olsson conduz a estimativas com uma 

aproximação razoável da força correspondente ao 1º dano (com diferenças face aos valores 

experimentais de -19% e 16% para os cenários mais desfavoráveis, tendo em conta os valores 

assumidos para yp e ì¿¿p). Em particular, para o valor yp inicialmente considerado (yp = i), o modelo 

apresenta previsões que variam entre -7% e +10% dos valores obtidos por via experimental.  

 

5.4 Considerações finais 

No capítulo 5 avaliou-se a adequabilidade dos modelos propostos por Wen et al. [8] e por Olsson [7] no 

cálculo da resistência correspondente ao 1º dano de painéis sanduiche em compósito FRP sujeitos à 

ação de indentadores planos e hemisféricos, respetivamente. Foi também avaliada uma expressão, 

proposta nesta dissertação, para o cálculo da força correspondente ao 1º dano de painéis sanduíche 

sujeitos à ação de indentadores hemisféricos, que resulta de uma adaptação do modelo de Olsson. 

Os modelos analíticos analisados foram alvo de diversos estudos paramétricos tendo em vista a 

avaliação da influência, no cálculo da força correspondente ao 1º dano, de parâmetros como o fator de 

constrangimento (yp) e a taxa de libertação de energia de fratura do laminado em modo II (ì¿¿p). 

Conclui-se que, para alguns valores de yp e de ì¿¿p, tanto o modelo de Wen et al. como a adaptação 

ao modelo de Olsson conseguiram prever, com uma aproximação bastante razoável, a força 

correspondente ao 1º dano. 

Como seria expectável, verificou-se que a influência do parâmetro yp é tanto maior quanto maior for a 

rigidez do material do núcleo e quanto maior for o diâmetro do indentador utilizado. Para valores da 

força correspondente ao 1º dano previstos com diferentes valores de ì¿¿p, foi observada uma grande 

variabilidade de resultados, tendo-se verificado que o melhor ajustamento da expressão adaptada de 

Olsson ocorre para valores de ì¿¿p = ûi� ü. ýi . É importante referir que, no estudo apresentado, não 

se considerou a variação do valor de y� com a alteração do material de núcleo nem com a variação do 

diâmetro do indentador devido ao reduzido número de resultados experimentais (combinações) 

disponíveis.



Comportamento face à ação de cargas pontuais 
de painéis sanduíche em compósito FRP  

 

    79 

 Conclusões e desenvolvimentos futuros 

6.1 Conclusões 

Na presente dissertação foi desenvolvido um estudo experimental, numérico e analítico sobre o 

comportamento de painéis sanduíche em compósito FRP com diferentes materiais de núcleo sujeitos 

à ação de cargas pontuais induzidas por indentadores com diferentes geometrias. 

Os resultados obtidos na campanha experimental, que incluiu ensaios de indentação quase estática e 

de impacto, permitiram concluir que os painéis sanduíche analisados possuem elevadas resistências à 

indentação, embora apresentem valores reduzidos de capacidade de absorção de energia 

correspondentes ao 1º dano. 

Concluiu-se também que dos parâmetros analisados, a geometria do indentador (forma e diâmetro) é o 

fator com maior influência no comportamento dos painéis sanduíche sujeitos à ação de cargas pontuais, 

tendo-se verificado que o cenário mais severo ocorre, como seria expectável, para os indentadores 

hemisféricos de menor diâmetro. Por outro lado, verificou-se que a utilização de diferentes materiais de 

núcleo traduziu-se essencialmente na variação dos valores de rigidez à indentação, tendo-se 

verificando apenas a ligeiras alterações dos valores de resistência. 

Comparando os resultados dos dois tipos de ensaio, concluiu-se que os ensaios de indentação quase 

estática fornecem uma boa aproximação do andamento da curva força-deslocamento dos ensaios de 

impacto. Tendo em conta que os ensaios quase estáticos conduzem a valores de resistência 

semelhantes ou, até mesmo, inferiores aos observados nos ensaios de impacto, considera-se que os 

primeiros (mais simples e económicos) podem ser utilizados para prever o comportamento de painéis 

sanduíche face a ações de impacto. 

Para além da componente experimental, foi também desenvolvido um estudo numérico do comportamento 

de painéis sanduíche sujeitos à ação de cargas pontuais, tendo sido considerados os critérios de Tsai-Hill e 

de Hashin para a simulação do início de dano em modelos de elementos finitos tridimensionais. Tendo em 

conta os resultados dos modelos numéricos, foi possível concluir que o critério de iniciação de dano de 

Tsai-Hill não é o método mais indicado para simular o comportamento de painéis sanduíche sujeitos à 

ação de cargas pontuais, uma vez que fornece estimativas muito conservativas da força 

correspondente ao 1º dano face aos valores obtidos experimentalmente (entre 44% e 72% do valor 

obtido por via experimental). 

Por outro lado, apesar do fenómeno de delaminação não ser simulado através da utilização do critério de 

Hashin, os resultados da previsão da força correspondente ao 1º dano com base naquele critério 

apresentaram uma aproximação bastante satisfatória aos valores experimentais (diferença relativa de 12%). 

Para além disso, verificou-se que a iniciação de dano na face do painel sanduíche resulta de uma 

concentração de tensões que se gera em torno da periferia do indentador e que o início da rotura por 

compressão do núcleo não provoca alterações significativas no andamento do gráfico  

força-deslocamento, presumivelmente devido à elevada espessura das faces. 



Capítulo 6 Conclusões e desenvolvimentos futuros  
 

80 

Por fim, no estudo analítico, foram testadas três expressões para o cálculo da resistência ao 1º dano face 

a ações de indentação quase estática: duas disponíveis na literatura e uma terceira resultante da 

adaptação de uma das anteriores, desenvolvida na presente dissertação.  

Os estudos paramétricos desenvolvidos para a análise das expressões analíticas permitiram concluir que, 

em dadas circunstâncias, os modelos de Wen et al. e o modelo de Olsson adaptado poderão fornecer 

estimativas com uma aproximação bastante razoável da força correspondente ao 1º dano. 

Para além disso, concluiu-se que a contribuição do núcleo para o cálculo da resistência ao 1º dano 

apresenta uma maior relevância em painéis sanduíche com um material de núcleo de maior rigidez e 

em painéis sujeitos à ação de indentadores de maiores diâmetros. 

 

6.2 Desenvolvimentos futuros 

Devido à quantidade limitada de material disponível para a realização dos ensaios não foi possível 

clarificar algumas questões importantes. Neste contexto, sugere-se a realização de uma campanha 

experimental que contemple um número de repetições adequado ao estabelecimento de parâmetros 

estatísticos e que permita clarificar se os resultados obtidos nesta dissertação preenchem, de facto, os 

requisitos de repetibilidade. 

Propõe-se a realização de um estudo onde se avalie a contribuição dos revestimentos de pisos e de 

camadas de proteção superficial para o aumento da capacidade de absorção de energia, em particular, 

para a energia correspondente ao 1º dano. 

Para além disso, propõe-se, no seguimento desta linha de investigação, o estudo da tolerância ao dano 

de painéis sanduíche em compósito FRP (que consiste em determinar a resistência do elemento 

estrutural na presença do dano resultante de ações de impacto). 

Para complementar e aprimorar os resultados obtidos através dos modelos numéricos sugere-se a 

determinação, por via experimental, de valores para as energias de fratura dos laminados de GFRP 

utilizados nas faces dos painéis sanduíche e a avaliação, através duma análise de sensibilidade, da 

influência da malha adotada e dos coeficientes de regularização de viscosidade utilizados. 

Uma vez que os modelos numéricos não apresentaram bons resultados em todos os cenários, 

sugere-se o desenvolvimento de modelos numéricos que consigam reproduzir com uma melhor 

aproximação o comportamento em fase elástica de painéis sanduíche sujeitos à ação de 

indentadores de maiores diâmetros e de painéis sanduíche com núcleo de balsa.  

Para além disso, sugere-se o desenvolvimento de modelos numéricos que permitam simular o 

comportamento de painéis sanduíche sujeitos à ação de indentadores hemisféricos e a introdução de 

um critério de iniciação de dano que tenha em consideração o fenómeno de delaminação. 

Para avaliar, efetivamente, a adequabilidade dos modelos analíticos referidos nesta dissertação, 

sugere-se a determinação por via experimental de valores para a taxa de libertação de energia de 

fratura em modo II (ì¿¿p) para os laminados utilizados nas faces dos painéis sanduíche, bem como a 

elaboração de um estudo experimental mais alargado que permita compreender em maior profundidade 

a influência do diâmetro do indentador e do material de núcleo dos painéis sanduíche no valor de yp. 
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Tabela  A – Resultados dos ensaios preliminares 

Dimensões do provete em planta  
Indentador  

10H 10P 20P 30H 30P 

100 x 100 mm - Inválido *Inválido *Inválido *Inválido 

150 x 150 mm   Válido Inválido *Inválido *Inválido *Inválido 

200 x 200 mm   Válido Válido Inválido Inválido *Inválido 

250 x 250 mm * Válido Válido Válido Válido Inválido 

Nota : *Invalidados/validados pelos resultados dos provetes com dimensões superiores/inferiores. 
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Definição da posição dos pontos para leitura com o vídeo-extensómetro  

 

NOTA:  A posição dos pontos para as medições com o vídeo-extensómetro depende do diâmetro do indentador 

 

Definição da posição dos defletómetros  

 

NOTA: A posição dos defletómetros depende das dimensões do provete 
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Tabela  B – Rácios entre os resultados dos ensaios de impacto e quase estáticos 

Núcleo Indentador 
 ¦+'¨ /¦+'¨ /¦�§.%§0çã¨ [kN] [kN] [kN] 

PUR 

10H 1.15 1.35 1.31 

10P 1.55 1.84 1.85 

20H 1.60 2.35 1.98 

PET 

10H 1.06 1.05 1.32 

10P 1.39 1.78 1.61 

20H 1.51 2.48 1.64 

BAL 
10H 0.96 1.31 1.27 

10P 1.57 1.83 1.62 
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Nota: Não foram efetuadas medições de deslocamento para o ensaio PUR 20P. 
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