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Resumo
Atualmente, a crescente necessidade de elementos estruturais leves, de elevada rigidez e resistência,
nomeadamente na área da reabilitação de edifícios, tem proporcionado o desenvolvimento de soluções
compósitas, nas quais se inclui a presente dissertação, inserida no projeto “EasyFloor”. O objetivo deste
projeto é contribuir para o desenvolvimento de painéis sanduíche interligados por um sistema de encaixe
“snap-fit” como uma nova técnica de reabilitação de pisos de edifícios. Nesta dissertação, apresenta-se
um estudo sobre painéis multicelulares existentes no mercado (SF75H da Kookmin) e os painéis
sanduíche EasyFloor em desenvolvimento, ambos interligados com recurso a uma ligação por encaixe
vertical “snap-fit”, para os quais foi desenvolvido (i) um estudo experimental, numérico e analítico sobre o
comportamento mecânico do seu encaixe e desencaixe; e (ii) um estudo experimental e numérico relativo
ao seu comportamento em flexão transversal. Em cada estudo, executou-se, primeiramente, uma análise
experimental vs. numérica dos painéis SF75H da Kookmin para validação da modelação numérica, e,
posteriormente uma previsão do comportamento dos painéis EasyFloor. O objetivo do estudo analítico foi
aferir a validade da metodologia analítica descrita na literatura, que fornece uma metodologia simplificada
e célere para avaliar o comportamento de encaixe “snap-fit” das ligações. Os estudos desenvolvidos na
presente dissertação comprovaram a viabilidade da ligação “snap-fit” dos painéis EasyFloor para
aplicação em pisos de edifícios, tanto no que diz respeito ao seu comportamento de encaixe e desencaixe,
como no que diz respeito ao comportamento em flexão transversal, nomeadamente no que se refere à
sua resistência, rigidez e deformabilidade em regime elástico.

Palavras-Chave
Painel sanduíche, ligação por encaixe “snap-fit”, GFRP, comportamento de encaixe e desencaixe,
comportamento de flexão na direção transversal, ensaios, análise numérica.
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Abstract
In the last few years, the growing need for light structural elements, with high stiffness and strength,
especially in building rehabilitation, has fostered the development of composite solutions, including the
present dissertation, inserted in the "EasyFloor" project. The main goal of this project is to contribute to the
development of sandwich panels interconnected by a snap fit system as an innovative technique in building
floor rehabilitations. This dissertation presents a study of existing multicellular panels on the market
(Kookmin SF75H panels) and the EasyFloor sandwich panels (still in development). Both panels are
interconnected using a vertical snap-fit connection, for which it was developed (i) an experimental,
numerical and analytical study about the mechanical assembly and disassembly behaviour; and (ii) an
experimental and numerical study concerning its behaviour in transverse bending. Each study comprised
an initial experimental analysis vs. a numerical one of Kookmin SF75H panels to validate the numerical
modelling, followed by a numerical prediction for the behaviour of EasyFloor panels. In the analytical study
of the assembly behaviour, the objective was to verify the validity of the analytical methodology described
in the literature, which provides a simplified and fast methodology to evaluate the snap-fit assembly
behaviour. Finally, based on the aforementioned studies, it was possible to attest the viability and potential
of the EasyFloor sandwich panels for building floors, regarding their assembly and disassembly behaviour,
and also their bending behaviour in the transverse direction, namely with respect to strength, stiffness and
deformability of the panels and their connections.

Keywords
Sandwich panel, snap-fit connections, GFRP, assembly and disassembly behaviour, bending behaviour
in transverse direction, experiments, numerical analysis.
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1. Introdução
1.1. Enquadramento geral e motivação
Atualmente, um dos reptos mais importantes que a Engenharia Civil enfrenta está associado aos custos
significativos de manutenção / reparação de estruturas construídas com materiais tradicionais, como o
aço, o betão armado e a madeira [1]. A problemática da durabilidade destas estruturas, juntamente com
as necessidades de maior eficiência e aumento das exigências de funcionalidade na construção, tiveram
um efeito estimulante no desenvolvimento de soluções estruturais compostas por novos materiais, com
elevado desempenho mecânico e, ao mesmo tempo, mais leves, menos propensos à degradação
causada por agentes ambientais agressivos e manutenção durante a sua vida útil, como é o caso dos
materiais compósitos de polímeros reforçados com fibras (FRP, do inglês fibre reinforced polymer) [1, 2].
A reabilitação reveste-se de grande importância, especialmente na América do Norte e Europa, dada
a antiguidade de um número significativo estruturas. No contexto nacional, é um problema particularmente
grave, pois existe cerca de 1 milhão de edifícios com necessidade de reabilitação [3], em particular os
edifícios construídos antes de 1945, tipicamente constituídos por paredes resistentes em alvenaria e pisos
em madeira, que, em muitos casos, se encontram num estado de conservação precário, devido à falta de
manutenção e/ou reabilitação [4]. Hoje em dia, muitas das soluções de reabilitação utilizadas neste tipo
de edificado envolvem a substituição dos pisos de madeira por lajes em betão ou mistas de aço-betão.
Contudo, estas soluções apresentam diversos inconvenientes, destacando-se (i) o elevado peso que
transferem às paredes resistentes de alvenaria e fundações (agravando a vulnerabilidade sísmica da
estrutura) e (ii) os constrangimentos práticos associados à sua execução em meio urbano, em especial o
espaço limitado de manobra e trabalho. Em consequência, é necessário desenvolver novas soluções
construtivas com bom desempenho estrutural e funcional, sem, contudo, introduzir grandes solicitações
à estrutura original, permitindo a reabilitação de edifícios sem reforços estruturais complementares [3, 4].
Nos últimos anos, têm sido propostas soluções de reabilitação baseadas em materiais compósitos,
nomeadamente à base de painéis sanduíche constituídos por lâminas de polímeros reforçados com fibras
de vidro (GFRP, do inglês Glass Fibre Reinforced Polymer) e materiais de núcleo de baixa densidade,
interligados com recurso a adesivos [5, 6]. Apesar das importantes vantagens, tais como a leveza, o
elevado desempenho mecânico e a durabilidade, este tipo de solução apresenta alguns inconvenientes,
tais como os custos iniciais relativamente elevados, o comportamento ao fogo, a fluência, os modos de
rotura tipicamente frágeis, ou a falta de elementos normativos para a sua conceção e aplicação.
Adicionalmente, a tecnologia das ligações para estes sistemas estruturais ainda se encontra
relativamente pouco desenvolvida, sendo necessário conceber sistemas práticos e eficientes para a
ligação entre painéis, e entre os painéis e os restantes elementos estruturais, uma vez que os painéis
sanduíche devem ser adequadamente interligados, com o objetivo de constituir um piso monolítico e
proporcionar um comportamento de diafragma, mas, ao mesmo tempo, um processo construtivo eficiente.
Portanto, a conceção e dimensionamento das ligações é um dos maiores desafios para o
desenvolvimento destes sistemas na reabilitação e construção de pisos de edifícios [5, 7]. Atualmente,
existem já sistemas de ligação entre painéis compósitos adjacentes, contudo, no geral, não são
adequados para aplicações estruturais, e os sistemas até agora propostos para aplicações estruturais em
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pisos de edifícios recorrem a adesivos [5], o que acarreta alguns inconvenientes em termos de facilidade
de execução em obra e comportamento a temperatura elevada.
Neste contexto, existe um grande potencial para o desenvolvimento de sistemas de ligação por encaixe
sem adesivos, para a aplicação destes painéis compósitos para fins estruturais ao nível da construção de
pisos de edifícios. Com o intuito de colmatar as vulnerabilidades e limitações das atuais soluções de
reabilitação existentes no mercado referidas nos parágrafos anteriores, foi desenvolvido o projeto
EasyFloor, em consórcio entre o Instituto Superior Técnico (IST), a Universidade do Minho (UM) e a
empresa ALTO – Perfis Pultrudidos. A presente dissertação insere-se neste projeto, o qual se propõe
desenvolver uma nova geração de painéis sanduíche, produzidos através de um processo automatizado
de pultrusão, permitindo um custo competitivo relativamente às soluções tradicionais. O objetivo principal
é o desenvolvimento e otimização de painéis sanduíche compostos por lâminas de GFRP e núcleo em
espuma de poliuretano (PUR), cujo sistema de interligação de painéis é baseado no encaixe do tipo “snapfit” vertical sem adesivos. Face às soluções correntes, o produto a desenvolver tem como objetivo criar
um sistema construtivo de painéis sanduíche com um custo competitivo e com desempenho melhorado
ao nível de parâmetros como: (i) leveza; (ii) facilidade de transporte/manuseamento; (iii) celeridade e
facilidade de montagem/desmontagem (pelo sistema de ligação por encaixe “snap-fit” e rigor geométrico
conferido pelo processo de fabrico); (iv) cumprimento das exigências regulamentares de segurança
estrutural e de desempenho térmico, acústico e em situação de incêndio; (v) reduzida manutenção;
(vi) durabilidade; (vii) possibilidade de reutilização (sustentabilidade e ecologia); (viii) custos no período
de vida útil do produto [8]. Por conseguinte, o resultado final é garantir um sistema fiável de ligação por
encaixe “snap-fit” vertical sem adesivo entre painéis compósitos adjacentes, tanto do ponto de vista
estrutural como ecológico, e com bom desempenho mecânico para a aplicação de pisos de edifícios [6].

1.2. Objetivos e metodologia
O principal objetivo da presente dissertação é contribuir para o desenvolvimento de painéis compósitos
de 2.ª geração, compostos por lâminas de GFRP e núcleo de espuma de PUR, em particular, na
investigação do comportamento do sistema de ligação entre painéis adjacentes por encaixe vertical sem
adesivos, do tipo “snap-fit”, com o intuito de: (i) avaliar a sua viabilidade para utilização em pisos de
edifícios e a sua influência sobre a rigidez, a distribuição de tensões e mecanismos de rotura do conjunto
de painéis interligados; e (ii) contribuir para mitigar algumas lacunas existentes na literatura atual no
âmbito da tipologia de ligação por encaixe geométrico sem adesivos entre painéis compósitos de GFRP.
Neste contexto, o presente trabalho constitui um estudo preliminar associado ao desenvolvimento e
validação do sistema de ligação dos painéis EasyFloor. Para esse efeito, foram analisados a nível
experimental os painéis multicelulares SF75H da empresa sul-coreana Kookmin Composite Infrastructure,
Inc. (KCI), disponíveis comercialmente. Estes painéis incorporam uma ligação por encaixe vertical sem
adesivos do tipo “snap-fit”, comparável ao sistema em desenvolvimento para os painéis sanduíche
EasyFloor (apesar de os dois sistemas de ligação apresentarem configurações ligeiramente diferentes).
Desta forma, foi possível inferir aspetos essenciais do comportamento deste sistema de ligação e calibrar
e validar as técnicas e modelos utilizados na sua modelação numérica.
No desenvolvimento do presente trabalho, foram definidos objetivos específicos com a finalidade de
atingir o objetivo principal, nomeadamente: (i) efetuar uma revisão da literatura de publicações existentes
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sobre estudos experimentais, numéricos e analíticos, sobre a utilização de painéis sanduíche e painéis
multicelulares na Engenharia Civil, assim como a utilização do sistema de ligação por encaixe “snap-fit”;
(ii) simular numericamente o comportamento em flexão na direção transversal dos painéis multicelulares
em compósito de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP) da Kookmin; (iii) caracterizar
experimentalmente e simular numericamente o mecanismo de encaixe (tipo “snap-fit”) entre painéis
adjacentes, em particular para o sistema já existente nos painéis SF75H da Kookmin; (iv) simular
numericamente o comportamento em flexão na direção transversal e o mecanismo de encaixe (tipo “snapfit”) existente entre painéis adjacentes do tipo EasyFloor; (v) simular analiticamente o comportamento do
mecanismo de encaixe “snap-fit” existente nos painéis multicelulares SF75H da Kookmin e nos painéis
EasyFloor. Para a concretização destes objetivos, numa primeira fase, efetuou-se um levantamento do
estado da arte sobre o tema em questão, em particular sobre as características gerais dos painéis
sanduíche e multicelulares, nomeadamente, as diferentes tipologias e formas estruturais existentes, os
principais materiais constituintes, os processos de fabrico e os sistemas de ligação existentes entre
painéis adjacentes e, em particular, dos sistemas de encaixe do tipo “snap-fit”, assim como um breve
resumo das mais emblemáticas aplicações destes painéis compósitos na construção civil. Ainda dentro
desta revisão, é abordada a temática das metodologias numéricas e analíticas utilizadas e existentes na
literatura para análise do comportamento deste tipo de ligações por encaixe “snap-fit”.
Numa segunda fase, foram realizados ensaios experimentais com o intuito de analisar o
comportamento do sistema de encaixe “snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin, principalmente no que
diz respeito à força de encaixe e desencaixe durante o encaixe e desencaixe, à abertura das abas durante
o encaixe e à análise dos potenciais danos no material durante os processos de encaixe e desencaixe.
Após a campanha experimental, para aprofundar o conhecimento tanto ao nível do processo de
encaixe “snap-fit” nos painéis SF75H da Kookmin e EasyFloor, como ao nível do seu comportamento em
flexão transversal, foram desenvolvidos modelos numéricos bidimensionais. Para além da análise do
comportamento no que diz respeito às forças e deformações já referidas, foram também estudados os
mecanismos de rotura envolvidos na iniciação e propagação do dano nos painéis SF75H da Kookmin e
EasyFloor, tanto para a simulação do processo de encaixe e desencaixe, como para a simulação da
flexão transversal dos painéis interligados. Para simular a iniciação e propagação do dano no material
compósito de GFRP dos painéis, foi utilizado o critério de iniciação de dano de Hashin, tendo os resultados
numéricos sido comparados com os resultados obtidos na campanha experimental do processo de
encaixe e desencaixe e em resultados experimentais existentes na literatura para os painéis SF75H da
Kookmin em flexão transversal. Um dos principais objetivos do estudo numérico consistiu na comparação
dos resultados numéricos vs. experimentais para os painéis SF75H da Kookmin, com o intuito de validar
a metodologia de modelação utilizada, permitindo posteriormente inferir algumas considerações acerca
do comportamento dos painéis EasyFloor assente na mesma tipologia de modelação, tanto ao nível do
processo de encaixe e desencaixe, como ao nível do comportamento em flexão transversal.
Por fim, dentro do âmbito do processo de encaixe e desencaixe deste tipo de ligação “snap-fit”, foi
elaborado um estudo analítico com base em expressões simplificadas utilizadas na literatura para estimar
o comportamento do encaixe ao nível da força de encaixe e da abertura máxima das abas durante o
processo de encaixe, uma vez que estas grandezas dependem em grande parte dos parâmetros
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geométricos da ligação “snap-fit”. O objetivo deste estudo analítico consistiu na validação das expressões
analíticas existentes na literatura para a previsão, de forma simples e célere, das forças e abertura das
abas durante o processo de encaixe, em comparação com os resultados experimentais e numéricos.

1.3. Estrutura da dissertação
A presente dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos. No presente capítulo, apresenta-se
uma breve contextualização da motivação e introdução ao objeto de estudo desta dissertação, seguida
dos principais objetivos e metodologia adotada.
No capítulo 2, é elaborada uma revisão do estado da arte sobre a temática abordada na presente
dissertação. Primeiramente, apresenta-se uma breve introdução e caracterização dos materiais
compósitos pultrudidos de GFRP, a que se sucede uma caracterização genérica dos sistemas de painéis
sanduíche e multicelulares de GFRP existentes na literatura, em particular com aplicação no âmbito da
Engenharia Civil, como sistemas estruturais e não estruturais, nomeadamente no que se refere aos
materiais e arquiteturas usuais, processo de fabrico por pultrusão e às aplicações mais enigmáticas.
Neste capítulo, são ainda apresentados os principais sistemas de ligação existentes entre painéis
compósitos, em especial o sistema de ligação por encaixe “snap-fit”, a par de metodologias numéricas e
analíticas existentes na literatura para a análise do comportamento deste tipo de ligações.
No capítulo 3, numa primeira parte, apresenta-se o estudo experimental desenvolvido nesta
dissertação, em que se caracteriza o procedimento de encaixe e desencaixe da tipologia de ligação “snapfit” existente nos painéis SF75H da Kookmin. Para tal, recorreu-se à análise do comportamento da ligação,
no que diz respeito à força de encaixe e desencaixe, deformações e extensões envolvidas no processo.
Numa segunda parte, são apresentados e discutidos os principais resultados associados ao processo
experimental referente ao encaixe e desencaixe da ligação “snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin.
No capítulo 4, apresenta-se a modelação numérica das duas grandes problemáticas estudadas nesta
dissertação: (i) o comportamento do processo de encaixe e desencaixe dos respetivos painéis; e (ii) o
comportamento dos painéis interligados sujeitos à flexão na direção transversal. Neste capítulo, começase por apresentar uma descrição pormenorizada de toda a metodologia utilizada na simulação numérica
das duas problemáticas anteriormente referidas. Por fim, são apresentados e analisados os principais
resultados numéricos em comparação com os respetivos resultados experimentais, com o intuito de
validar e calibrar a metodologia de modelação utilizada para a simulação numérica dos problemas
anteriormente referidos. Neste capítulo importa ainda referir a descrição dos critérios de dano existentes
na literatura para materiais compósitos, em particular, o critério de iniciação de dano de Hashin utilizado
no estudo numérico apresentado (descritos em Anexo), para prever a iniciação e propagação do dano.
No capítulo 5, é apresentada e descrita a metodologia analítica existente na principal bibliografia para
a análise simplificada deste tipo de sistemas de ligação “snap-fit”. Posteriormente, são apresentados os
resultados da aplicação da metodologia analítica para a simulação do comportamento dos sistemas de
encaixe “snap-fit” existentes nos painéis SF75H da Kookmin e EasyFloor e a respetiva validação em
comparação com os resultados numéricos e experimentais obtidos nesta dissertação.
No capítulo 6, resumem-se as principais conclusões do trabalho efetuado e apresentam-se ainda
propostas de desenvolvimentos futuros, tendo por base algumas lacunas da literatura atual neste domínio.
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2. Estado da Arte
2.1. Considerações iniciais
O presente capítulo tem como objetivo introduzir o tema dos painéis de sanduíche, com especial
enfoque nos painéis com faces em GFRP e nos sistemas de ligação entre painéis adjacentes (existentes
e em desenvolvimento) para esta tipologia de painéis e, em particular, visando a sua utilização na
reabilitação de pisos de edifícios. Assim sendo, é feita uma revisão mais exaustiva dos sistemas de
ligação em painéis compósitos, abordando-se os vários sistemas de ligação, em especial os sistemas de
encaixe geométrico. Esta revisão é complementada com uma caracterização geral dos materiais
pultrudidos de GFRP e, em particular, dos painéis sanduíche e multicelulares. Por fim, são tecidas
algumas considerações finais.

2.2. Caracterização geral dos pultrudidos de GFRP
A durabilidade dos materiais tradicionais, a par da crescente exigência na velocidade de construção,
tem provocado alterações nas práticas de dimensionamento e na regulamentação, tornando-se, um fator
estimulador no desenvolvimento de novos materiais estruturais, mais leves, menos sujeitos à degradação
causada pelos agentes agressivos e com menores exigências de manutenção [9].
Os compósitos de GFRP são materiais de matriz polimérica constituídos por duas fases: (i) um reforço
com fibras de vidro, responsável pelo desempenho mecânico do material, garantindo a maior parte da
resistência e rigidez; e (ii) uma matriz polimérica, em geral, uma resina de poliéster ou viniléster, na qual
as fibras são embebidas e que tem as seguintes funções: garantir a transferência de cargas entre fibras,
resistir a tensões transversais e de corte interlaminar [10], manter as fibras na sua posição e protegê-las
dos agentes de degradação ambiental. Para além da resina, a matriz costuma incluir um material de
enchimento, designado por filler ou carga, e aditivos, que permitem reduzir os custos do material e
melhorar certas propriedades específicas e o próprio processo de fabrico [11]. Os materiais compósitos
de GFRP possuem um grande potencial de aplicação na construção, apresentando como principais
benefícios as elevadas relações resistência e rigidez/peso próprio, durabilidade, transparência
eletromagnética e possibilidade de produção de variadas formas. Na Tabela 1 e na Figura 1, apresentamse os intervalos de valores indicados por Correia [2] para as propriedades usuais dos pultrudidos de GFRP
e a relação constitutiva de tensão última em tração vs. módulo de elasticidade dos pultrudidos de GFRP
em comparação com outros materiais tradicionais.

Físicas
e
térmicas

Mecânicas

Tabela 1 - Intervalos de valores típicos para as propriedades dos pultrudidos de GFRP, adaptado de [2].
Propriedades

Un.

Resistência à tração
Resistência à compressão
Resistência ao corte
Módulo de elasticidade
Módulo de distorção

MPa
MPa
MPa
GPa
GPa

Teor em fibras
Massa Volúmica
Coeficiente de dilatação térmica
Coeficiente de condutividade térmica

Direção da solicitação
Paralela ao reforço
Perpendicular ao reforço
200 – 400
200 – 400

50 – 60
70 – 140
25 – 30

20 – 40

5–9
3–4

%
g/cm3
10−6 /°K
W/°K. m
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50 – 70
1,5 – 2,0
8 – 14

16 – 22
0,20 – 0,58

Relação Constitutiva

Tensão última à tração

Módulo de elasticidade em flexão

Massa volúmica

Coeficiente de dilatação térmica

Coeficiente de condutividade térmica

Figura 1 - Relação entre tensão última em tração vs. módulo de elasticidade em flexão dos pultrudidos de GFRP em
comparação com outros materiais tradicionais, adaptado de [2].

Da análise da Figura 1 destacam-se as seguintes propriedades dos pultrudidos de GFRP em relação
aos seus principais concorrentes, o aço e a madeira [2]: (i) relação constitutiva aproximadamente elástica
linear até à rotura, em contraste com o comportamento dúctil do aço e à semelhança do que acontece
com a madeira; (ii) tensão última comparável à dos aços estruturais e bastante superior à da madeira; (iii)
módulo de elasticidade reduzido, cerca de 15% do aço e semelhante ao da madeira; (iv) material bastante
leve, com uma massa volúmica cerca de 4 a 5 vezes inferior à do aço e cerca de duas vezes superior à
da madeira; (v) coeficiente de dilatação térmica semelhante ao do aço e da madeira; (vi) coeficiente de
condutividade térmica bastante menor que o do aço e ligeiramente superior ao da madeira.
Em geral, as propriedades e características dos pultrudidos de GFRP, que definem o seu
comportamento a curto e longo prazo, à semelhança do que se verifica nos FRP em geral, dependem
dos seguintes aspetos [12]: (i) relação fibra/matriz (teor volumétrico das fibras de reforço); (ii) geometria
e disposição das fibras; (iii) interação entre as fibras e a resina (microscópica e interlaminares
(macroscópica); (iv) propriedades intrínsecas dos materiais constituintes (fibras de reforço e matriz).
Ao longo da história dos FRP, têm sido desenvolvidos vários processos de fabrico, tendo como intuito
principal melhorar algumas características específicas do produto final e reduzir os custos de produção.
Segundo Zureick e Scott [13], pela sua eficácia e economia de produção, a pultrusão é, atualmente, o
processo de produção de GFRP predominante no fabrico de varões, laminados, perfis e painéis
multicelulares de GFRP.
A pultrusão1 é um método automatizado de produção contínua de peças com secção constante,
podendo esta ser aberta (ex. em I, H, L ou U), fechada (isto é, tubulares, circulares ou quadrangulares)
e multicelular fechada. Atualmente, com recurso a ligeiras modificações ao processo tradicional de

1

Pultrusão - processo de fabrico de peças compósitas também designada como extrusão por tração.
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pultrusão, existe a possibilidade de produção de peças curvas e de secção variável, onde o comprimento
é apenas limitado pelo processo de transporte [14].
Relativamente ao processo de pultrusão, existem duas técnicas alternativas: (i) a pultrusão tradicional
(Figura 2), um processo contínuo e automatizado, que consiste em posicionar e puxar as fibras de reforço
que, posteriormente, são impregnadas pela matriz, num sistema de banho aberto; e (ii) a pultrusão por
injeção, em que não existe um sistema de banho aberto, sendo, em alternativa, as fibras conduzidas até
ao molde aquecido, onde são impregnadas pela matriz polimérica, fillers e aditivos, por injeção sob
pressão. No sistema tradicional, as fibras embebidas pela matriz são colocadas em pré-formas nas quais
se retiram os excessos de resina, passando de seguida num molde aquecido, no qual ocorre a cura
(polimerização) da matriz e se impõe a forma final do elemento. No sistema de pultrusão com injeção de
resina sob pressão, é possível obter uma melhoria no controlo de qualidade das peças, ao nível das
quantidades, configurações e posição das fibras de reforço e da matriz injetada, sendo também possível
introduzir rapidamente alterações na composição da matriz e reduzir a evaporação de solventes da matriz,
nocivos para o ambiente laboral [15]. Em ambos os processos, como consequência do processo de cura,
o elemento pultrudido retrai e separa-se das paredes do molde, saindo do seu interior como um produto
acabado com estabilidade dimensional, sendo finalmente cortado com as dimensões pretendidas [15].
A utilização de materiais pultrudidos, sobretudo de GFRP, tem sofrido um aumento bastante superior
ao verificado para compósitos produzidos através de outros processos de fabrico. Entre as várias
aplicações de pultrudidos, a área da construção ocupa o 2.º posto no ranking das áreas de aplicação dos
materiais pultrudidos [16]. Este facto deve-se à grande variedade de produtos pultrudidos de GFRP em
expansão na área da construção.

Figura 2 - Esquema tipo do processo da Pultrusão tradicional, adaptada de [8].

Para o caso particular dos pultrudidos de GFRP, as primeiras formas adotadas pelos produtores foram
tipicamente inspiradas na construção metálica, reproduzindo sobretudo secções abertas (ex. I, U e L)
(Figura 3). No entanto, estes perfis de 1.ª geração apresentam algumas limitações, como, por exemplo,
suscetibilidade a fenómenos de instabilidade quando sujeitos a compressão, em particular, os banzos
esbeltos de peças fletidas, que acabam por encurvar antes de ser atingida a capacidade resistente do
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material, limitando assim a aplicação prática destes perfis e o seu eficaz aproveitamento como elementos
estruturais [17].

Figura 3 - Perfis pultrudidos de 1.ª geração, adaptado de [18].

Contudo, tal como sucedeu outrora com outros materiais de construção, as peças pultrudidas têm vindo
a sofrer, nos últimos anos, um processo de adaptação das formas estruturais às propriedades dos
materiais, para melhorar o aproveitamento das capacidades de resistência e a rigidez dos elementos.
Com isto, e fruto da evolução natural da indústria dos compósitos, a par da inovação científica, têm-se
recriado novos sistemas estruturais para aplicação na construção, tais como (Figura 4) [17, 19]: (a) e b)
varões e cabos pultrudidos de GFRP; (c) perfis pultrudidos de GFRP de secção melhorada; (d) painéis
sanduíche que combinam lâminas finas de GFRP com núcleos de material de densidade inferior, para
aplicação em edifícios e pontes; (e) painéis modulares constituídos por um conjunto de peças pultrudidas
de GFRP interligadas, que formam elementos de secção transversal multicelular fechada.
a)

c)

a)

a)

b)

d)

a)

a)

e)

a)

Figura 4 - Novos sistemas estruturais para aplicação na construção: a) e b) varões e cabos pultrudidos de GFRP,
adaptado de [19, 20]; c) perfis pultrudidos de GFRP de secção melhorada, adaptado de [19, 21]; d) Painel
sanduíche (Sistema DURASHIELD® Strongwell), adaptado de [22]; e) montagem final de tabuleiro constituído por
painéis multicelulares de GFRP, sistema SF75L da Kookmin, adaptado de [23, 24].

Atualmente, há um crescente interesse na utilização de perfis pultrudidos em aplicações estruturais
relevantes, levando a um desenvolvimento e adaptação dos perfis de secção fechada, já existentes, a
elementos estruturais de placa, formando painéis multicelulares, estimulando a sua utilização na
reabilitação e construção nova de tabuleiros de pontes e de pisos de edifícios. À semelhança destes
elementos de placa, surgem também os painéis sanduíche [25]. De seguida, descrevem-se as principais
caraterísticas destes sistemas de painéis compósitos com aplicação em tabuleiros de pontes e edifícios.
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2.3. Sistemas de painéis sanduíche em compósito GFRP
A utilização dos painéis sanduíche tem sofrido um progressivo aumento ao nível de várias áreas de
aplicação, em especial na indústria da construção. Em particular, tem-se demonstrado a viabilidade e
potencial destes sistemas, não só como elementos estruturais de coberturas e painéis de fachada [26],
mas também em tabuleiros de pontes e pisos de edifícios [27]. Contudo, existem ainda alguns aspetos
técnicos que têm limitado a aceitação destes sistemas como elementos estruturais de maior escala. Um
desses aspetos é a viabilidade das tecnologias de ligação, quer ao nível da assemblagem entre painéis,
quer na ligação destes a outros elementos estruturais e não estruturais [28].
Nesta secção é apresentado um enquadramento histórico, assim como uma caracterização geral dos
painéis sanduíche e multicelulares de GFRP. Em seguida, são apresentadas as várias tipologias e formas
estruturais destes sistemas e as principais características e configurações dos seus constituintes. Por fim,
são identificados os principais campos de aplicação dos painéis sanduíche na Engenharia Civil.

2.3.1. Caracterização geral
Um painel sanduíche é um tipo de estrutura compósita, constituída essencialmente por uma estrutura
de três camadas: duas lâminas finas, rígidas e resistentes de material denso (no presente caso, em
material pultrudido de GFRP), separadas por um núcleo de um material de reduzida densidade e
geralmente menos rígido e resistente do que as lâminas. O núcleo de um painel sanduíche pode assumir
várias formas, tais como favos de mel (núcleos estruturados) e núcleos sólidos poliméricos ou de madeira
(núcleos homogéneos), e, tipicamente, confere ao painel as suas propriedades de isolamento térmico e
de absorção sonora [29]. Para garantir uma perfeita ligação entre o núcleo e as lâminas, são utilizados
adesivos que, dependendo do tipo de material das lâminas e do núcleo e do método de fabrico, podem
ser suprimidos, sendo a sua função assegurada por um dos outros dois constituintes 2(Figura 5) [30].
Segundo Allen [31], tirando partido das potencialidades de cada material, e dependendo do fim a que
se destinam, podem ser criadas várias tipologias de painéis sanduíche, através da combinação de
diversas formas e materiais das lâminas e do núcleo, com o objetivo de aumentar a versatilidade destes
sistemas e as suas propriedades mecânicas, físico-químicas, térmicas, entre outros fatores. De acordo
com Tita et al. [32], as lâminas têm a função de suportar as tensões normais de tração e compressão
associadas à flexão, enquanto o núcleo deve manter o afastamento entre as lâminas e suportar as
tensões de corte, devendo ainda ser suficientemente rígido na direção perpendicular às lâminas do painel,
a fim de evitar o esmagamento localizado em zonas de carregamento concentrado. A utilização de painéis
sanduíche como sistema estrutural tem o potencial de proporcionar boas características de resistência,
isolamento térmico, amortecimento acústico3 e de durabilidade, afirmando este tipo de construção como
uma alternativa vantajosa em relação a outros materiais e sistemas estruturais tradicionais.

2

No caso dos painéis sanduíche com lâminas de GFRP executados por pultrusão, é a própria matriz das lâminas que garante esta
ligação ao impregnar a camada superficial do núcleo.
3 Apesar do amortecimento acústico fornecido por esta tipologia de painéis, não significa que estes sejam também bons isoladores
acústicos, pelo contrário, a sua reduzida massa faz com estes sejam potencialmente pouco isolantes acusticamente.
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Materiais do Núcleo homogéneo:

Lâmina
Núcleo
Núcleo de madeira

Adesivo

Núcleo de espuma

Materiais do Núcleo estruturados:

Lâmina

Painel Sanduíche

Núcleo em favo Núcleo corrugado
de mel

Núcleo têxtil

Figura 5 - Constituição tradicional de painéis sanduíche e tipologias do núcleo, adaptada de [8, 33].

Este conceito não é de todo novo, visto que historicamente foi identificado que os primeiros desenhos
de estruturas sanduíche foram encontrados nos trabalhos de Leonardo da Vinci (1452-1519) [31].
Contudo, a primeira pessoa a descrever o conceito de painel sanduíche foi o francês Delau, em 1820,
conceito esse retomado por Fairbain (1849) e que persistiu até à atualidade, passando por fortes fases
de desenvolvimento que culminaram no estado de arte atual [34]. Em 1919, aparece o primeiro registo
da utilização dos painéis sanduíche na aeronáutica, em particular na construção de pontões para os
hidroaviões e, em 1930, no âmbito de um programa experimental, é também conhecida uma aplicação
no casco de uma embarcação de médio porte [25].
Porém, só durante a II Grande Guerra é que surgiram as primeiras grandes aplicações dos painéis
sanduíche, como foi o caso da aeronave “Mosquito” (Figura 6a)), que é considerada a primeira grande
estrutura a incorporar uma estrutura de lâminas de madeira folheada com um núcleo em madeira de
balsa. Segundo Leite et al. [33], o excelente desempenho demonstrado por este avião convenceu vários
projetistas de aeronaves da superioridade e eficiência das estruturas em sanduíche na construção de
aeronaves. Entre 1940 e 1950, começou a desenvolver-se a tecnologia dos painéis sanduíche, devido à
perceção das vantagens da sua aplicação, assim como os favos de mel como nova configuração de
núcleo [35]. A partir de 1950, este desenvolvimento acentuou-se e estendeu-se à indústria naval, devido
às suas exigências, nomeadamente no que respeita à agressividade ambiental e aos consequentes
problemas de corrosão. A grande importância que os painéis sanduíche ganharam nesta época, em
aplicações aeroespaciais e navais, deveu-se sobretudo ao ganho conseguido na leveza e na durabilidade,
os quais se vinham a tornar fatores cada vez mais importantes nestes setores, mas também ao
desenvolvimento na produção de adesivos estruturais e da indústria dos plásticos e das fibras, que
introduziram os compósitos de origem polimérica (FRP). Na década de 1960, surgiram os núcleos de
espumas, que permitiram obter maiores relações de rigidez e resistência/peso próprio, impulsionando
novas aplicações para os painéis sanduíche, nomeadamente na indústria automóvel, na prefabricação
de elementos para variadas utilizações e na indústria da construção [36]. Em 1969, a aplicação bemsucedida de painéis sanduíche na engenharia aeroespacial, contribuiu para o sucesso da missão Apolo
11. A nave espacial foi construída usando tecnologia sanduíche para ser leve e, ao mesmo tempo, com
resistência adequada para suportar as ações induzidas pela aceleração e aterragem [37] (Figura 6b)).
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a)

b)

a)

a)

Figura 6 - a) bombardeiro inglês da Segunda Guerra Mundial De Haviland DH-98 “Mosquito”; (b) cápsula da nave
Apollo com duas carapaças sanduíche interligadas, adaptado de [33, 37].

A partir de 1990 e até aos dias de hoje, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico e a necessidade
de renovar e reabilitar as infraestruturas devido a novas exigências funcionais e de durabilidade, têm-se
desenvolvido vários projetos-piloto. Tem também crescido o esforço de investigação na área da
construção civil, no sentido de atingir estruturas mais leves, rígidas e resistentes, assim como técnicas de
produção mais económicas e eficientes. Por tudo isto, cada vez mais se observam aplicações dos painéis
sanduíche, quer para aplicações não estruturais ou semiestruturais, quer para aplicações estruturais,
como tabuleiros de pontes e elementos estruturais em edifícios [38]. Segundo Triantafillou e Gibson [39],
à medida que os custos de mão-de-obra aumentam e que os processos de construção se tornam mais
automatizados, a viabilidade das aplicações estruturais de painéis sanduíche na construção aumentará
significativamente, face às vantagens deste sistema compósito em relação aos materiais tradicionais.
Hoje em dia, a aceitação dos painéis sanduíche como solução construtiva está cada vez mais
associada às suas inúmeras vantagens relativamente aos materiais tradicionais, das quais se destacam
as seguintes: (i) peso próprio reduzido - a reduzida densidade do núcleo permite soluções mais leves em
comparação com as de betão armado, no caso de lajes e de alvenarias cerâmicas, no caso de paredes
[29]; (ii) elevada rigidez - o núcleo evita a instabilidade das lâminas, funcionando como elemento de
reforço e conferindo ao painel uma elevada rigidez [40]; (iii) elevada resistência - ajustando as dimensões
das lâminas e do núcleo, de acordo com as necessidades, consegue-se uma solução com elevada rigidez
de flexão e capacidade de carga [40]; (iv) boas propriedades de isolamento térmico - a escolha de bons
isolantes térmicos para materiais do núcleo permite uma solução muito mais eficiente do que a tradicional
laje em betão armado ou a parede em alvenaria cerâmica [29]; (v) boa capacidade de absorção sonora a escolha de um material de núcleo de célula aberta confere uma maior absorção sonora face a outras
soluções leves com núcleos de células fechadas [29]; (vi) possibilidade de economia de produção em
massa de elementos com dimensões pré-definidas, assegurando a boa qualidade do produto [37];
(vii) facilidade de transporte, montagem e aplicação - a rápida elevação dos painéis dispensa o recurso a
pesados equipamentos de elevação, permitindo reduzir os custos de colocação e montagem em obra
[37]; (viii) durabilidade - o acabamento das lâminas possibilita a estanqueidade dos painéis à água e ao
ar, conferindo-lhes uma boa resistência em ambientes agressivos; aliado à facilidade de reparação e
substituição dos painéis em caso de danos, este fator permite economizar nos custos de manutenção e
aumentar o período de vida útil da estrutura; alguns painéis, como os constituídos por lâminas de materiais
compósitos, apresentam uma boa resistência à corrosão [41]; (ix) ecologia e sustentabilidade considerando o ciclo de vida e a necessidade de manutenção destes painéis, obtêm-se importantes
poupanças energéticas relacionadas com o aumento da eficiência global do sistema, o que se traduz em
benefícios ambientais; da mesma forma, a redução dos consumos energéticos, durante o ciclo de
exploração da estrutura, pode resultar em importantes poupanças monetárias [42];
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No entanto, os painéis sanduíche apresentam algumas desvantagens, podendo limitar a sua opção
como solução construtiva: (i) os painéis com núcleos ou lâminas constituídas por materiais plásticos
rígidos apresentam reduzida resistência a temperaturas elevadas, um deficiente comportamento ao fogo
e um reduzido isolamento acústico comparativamente a materiais como o betão – necessitando desta
forma de medidas de mitigação destes efeitos [41]; (ii) falta de informação e regulamentação específica
relativamente à utilização de painéis sanduíche como solução estrutural [41]; (iii) comportamento frágil e,
no caso das lâminas de GFRP, módulos de elasticidade reduzidos [43]; (iv) possibilidade de ocorrência
de deformações excessivas por exposição ao calor, nomeadamente devido à exposição solar [29];
(v) necessidade de desenvolvimento de sistemas de ligação mais práticos e eficientes [43].

2.3.2. Tipologia e formas estruturais
Nesta subsecção, apresenta-se uma síntese geral dos processos de fabrico mais usuais e das
principais tipologias de painéis compósitos. Os painéis utilizados na construção civil dividem-se em dois
tipos (Figura 7): (i) painéis multicelulares, produzidos essencialmente por pultrusão; e (ii) painéis
sanduíche, usualmente produzidos por moldagem por infusão de resina sob vácuo (VARTM, do inglês
Vacuum assisted resin transfer moulding) ou por moldagem manual. Estes apresentam vantagens face à
pultrusão, pois possibilitam a execução de painéis com espessuras variáveis, inclinação transversal e o
ajuste do painel ao comprimento do vão e à largura da placa. No entanto, foi demostrado que tanto para
painéis sanduíche como para painéis multicelulares de secção constante, a pultrusão apresenta melhor
estabilidade dimensional, uniformidade e eficiência do que o método de VARTM ou a moldagem manual,
assim como um custo de produção mais reduzido. Desta forma, dado que o custo final destes elementos
é determinante para a sua aplicabilidade no setor da construção, é essencial o recente desenvolvimento
da pultrusão na produção industrializada de painéis sanduíche. O atual fabrico de painéis sanduíche
consiste essencialmente em duas fases, a produção das lâminas e a produção do núcleo. Consoante o
tipo de material do núcleo, este pode ser produzido em placas, unidas às lâminas de GFRP através de
um adesivo ou da sua própria matriz, ou, no caso das espumas, o material que constitui o núcleo pode
ser diretamente introduzido na cavidade formada pelas duas lâminas e eventuais perfis de bordo [41].

.
Figura 7 - Tipologia de painéis compósitos existente na construção civil: a) painéis multicelulares; b) painéis
sanduíche, adaptada de [44].

De seguida, mostram-se as tipologias e formas estruturais de painéis usuais no mercado da construção
civil. Quanto aos painéis multicelulares de GFRP, existem várias formas estruturais4, como se mostra na
4DuraSpan:

fabricado por pultrusão (Martin Marietta Composites, USA).
Delta deck: fabricado por pultrusão (Kookmin Composite Infrastructure, Inc. (KCI)).
EZ-Span: fabricado por pultrusão (Creative Pultrusion Inc, USA).
ACCS: fabricado por pultrusão (Strongwell, USA).
Superdeck: fabricado por pultrusão (Creative Pultrusion Inc, USA).
ASSET: fabricado por pultrusão (Fiberline Composites A/S, DK).
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Figura 8. Os painéis multicelulares podem ser definidos como perfis de secção tubular fechada, com ou
sem preenchimento das células, formando elementos modulares de laje através da sua associação por
encaixe (“Interlock” ou “snap-fit”), colagem ou aparafusamento [45].

Figura 8 - Sistemas estruturais de painéis multicelulares de GFRP, adaptada de [43].

No que diz respeito às tipologias de painéis sanduíche existentes na construção civil, estas são
geralmente divididas em dois grupos (comerciais), dependendo do tipo de preenchimento utilizado como
núcleo (Figura 9): painéis sanduíche constituídos por núcleos homogéneos (tipo Hardcore e EasyFloor5)
e painéis sanduíche com um núcleo estruturado (tipo Kansas) [17]. As possíveis combinações dos
materiais envolvidos na constituição das lâminas e núcleo são geradoras das diferentes propriedades que
é possível conferir a este tipo de painéis. Estes painéis apresentam, normalmente, um comportamento
bidirecional, ao contrário dos multicelulares anteriormente descritos, que funcionam essencialmente na
direção da pultrusão (unidirecional) [46], assim como uma maior flexibilidade geométrica, vantagem
técnica associada ao facto de a espessura do painel poder ser variável e ajustada em função do vão e da
largura da placa (200 a 700 mm no tipo Hardcore e 100 a 600 mm no tipo Kansas)6 [47].

Figura 9 - Sistemas de painéis sanduíche comercializados para aplicações na construção civil: a) sistema comercial
Hardcore; b) sistema comercial Kansas, adaptado de [48, 49].

No âmbito desta dissertação, é ainda importante referir que a tipologia de painel que será estudado, e
em particular, o seu sistema de ligação por encaixe “snap-fit”, se baseia num painel sanduíche fabricado
por pultrusão, com lâminas de GFRP e núcleo homogéneo de espuma rígida de poliuretano (PUR). O
núcleo é introduzido já de forma consolidada em forma de placas na cavidade entre as duas lâminas e os
perfis de bordo de GFRP, durante a sua linha de fabrico por pultrusão, sem a necessidade de adesivos.

5

Sistema EasyFloor: em desenvolvimento no âmbito do projeto em co-promoção EasyFloor - “Desenvolvimento de painéis
sanduíche compósitos para a reabilitação de pisos de edifícios”.
Sistema Hardcore: fabricado por VARTM (Hardcore Composites, USA).
6 Sistema Kansas: fabricado por laminação manual (Kansas Structural Composites Inc., USA).
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2.3.3. Campo de aplicação dos painéis sanduíche na Engenharia Civil
Os painéis sanduíche e multicelulares têm vindo a ser utilizados nas mais diversas aplicações e
indústrias, especialmente onde as relações rigidez e resistência/peso próprio, durabilidade e melhoria do
desempenho térmico e acústico são da maior importância [50]. Além disso, a construção em sanduíche
é bastante versátil em termos dos diferentes tipos de materiais e geometrias que pode incorporar,
permitindo várias gamas de propriedades mecânicas, integração de funções não estruturais (ex.
isolamento térmico, iluminação diurna, produção de energia) e integração de diversas opções de
acabamento/estética [5]. Na indústria da construção, os painéis sanduíche começaram por ter um carácter
maioritariamente não estrutural ou semi-estrutural, suportando cargas relativamente reduzidas em vãos
razoavelmente elevados, tendo sido utilizados principalmente em revestimento de fachadas de edifícios
e coberturas industriais [51]. Como exemplos da construção em sanduíche, sem função estrutural, referese a aplicação de painéis sanduíche em GFRP translúcidos nas fachadas laterais do edifício de escritórios
“Eyecatcher” (1998, Basileia, Suíça) (Figuras 10a) e 10b)), constituídos por duas faces finas de GFRP,
separadas por um laminado com ondulações trapezoidais (Figura 10c)) [52]. Refere-se, também, a
utilização de cerca de 35.000 m2 de painéis sanduíche de GFRP aplicados como paredes divisórias não
estruturais num dos hoteis mais alto do mundo, o “Arabian Tower” (Dubai, 2009) (Figura 10d)).

Figura 10 - a) vista geral do edifício “Eyecatcher" em Basileia (Suíça) [52]; b) pormenor dos painéis translúcidos das
fachadas laterais [52]; c) configuração dos painéis sanduíche em GFRP [51]; d) Arabian Tower, no Dubai.

O crescente interesse na aplicação de materiais compósitos na reabilitação e construção de novas
estruturas tem proporcionado uma excelente oportunidade para o desenvolvimento e a
implementação de estruturas primárias em sanduíche [48]. Como elemento estrutural, é de referir a
aplicação deste tipo de painéis em estruturas de tabuleiros de pontes e passadiços, na reabilitação
ou na substituição de pontes de betão, com as vantagens de apresentarem custos e tempos de
execução significativamente mais reduzidos do que as soluções tradicionais. Deve também ser
referido o seu uso ao nível de coberturas, fachadas, pavimentos ou até mesmo construções
habitacionais totalmente executadas em material compósito e onde os painéis sanduíche têm cada
vez maior aplicabilidade [26]. Um exemplo que ilustra a utilização dos painéis sanduíche como
sistema estrutural primário em coberturas é o edifício Novartis Campus Entrance (Figura 11a)),que
apresenta uma cobertura em painel sanduíche com laminados em GFRP e núcleo de espuma PUR.
Esta construção em sanduíche contempla várias funções estruturais, entre as quais a transferência
vertical da carga e o travamento das fachadas em vidro [5]. Outro exemplo é a cobertura do aeroporto
internacional de Carrasco, no Uruguai, o qual possui uma cobertura com 22.000 m 2 de painéis com
faces em GFRP e núcleos de poliestireno expandido (EPS) e PUR, colados com adesivos estruturais
de elevado desempenho (Figura 11b)).
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Figura 11 - Estruturas sanduíche em compósitos com função estrutural: a) edifício “Novartis Campus Main Gate” em
Basileia (Suíça,2006) [53]; b) cobertura do aeroporto internacional de Carrasco, em Montevideu (Uruguai,2009) [54].

Quanto à aplicação em tabuleiros de pontes, os painéis sanduíche e multicelulares também têm cada
vez maior relevância, existindo já um vasto número de exemplos bem sucedidos por todo o mundo. Um
exemplo é a substituição do tabuleiro degradado em betão armado da ponte sobre o rio Avançon, perto
de Bex (Suíça), em 2012, por um tabuleiro em painel sanduíche com laminados em GFRP e madeira de
balsa como material de núcleo (Figura 12a)); este tabuleiro é apoiado sobre os banzos de dois perfis em
aço galvanizado [47]. Outro exemplo é o caso da ponte rodoviária instalada sobre o rio Mill em Delaware
(1999, EUA), cujo tabuleiro pré-fabricado de 8 m é composto por painéis sanduíche do tipo Hardcore
apoiado sobre uma estrutura de perfis metálicos [55, 56] (Figura 12b)).

Figura 12 - Tabuleiros de pontes em painéis sanduíche: a) colocação do tabuleiro da ponte sobre rio Avançon perto
de Bex (Suíça) [5]; b) tabuleiro pré-fabricado no sistema sanduíche do tipo Hardcore de tabuleiro de ponte [56].

Por fim, é importante fazer referência aos recentes projetos desenvolvidos no âmbito da aplicação dos
painéis sanduíche e multicelulares em estruturas habitacionais, como por exemplo o sistema “Spacebox”
(Figuras 13a) e 13b)), desenvolvido pela Holland Composites Industrials em 2004, um sistema de
construção em sanduíche para fornecer módulos individuais de habitação autossuficientes. Devido à sua
conceção leve e modular, os módulos “Spacebox” podem ser empilhados até três andares, para criar uma
pequena habitação individual sem a necessidade de fundações especiais [57]. Pode ainda referir-se o
protótipo de um módulo habitacional, desenvolvido no âmbito do projeto “ClickHouse - Desenvolvimento
de um protótipo de casa de emergência pré-fabricada feita de materiais compósitos” (Figura 13c)), em
que a estrutura projetada é constituída por pórticos em perfis pultrudidos GFRP e painéis sanduíche
constituídos por um núcleo de espuma de poliuretano (PUR) e lâminas de GFRP [25].

Figura 13 - Estruturas habitacionais em construção sanduíche: a) e b) sistema “Spacebox” (Holland Composites
Industrials) [58]; c) protótipo de casa de emergência em material compósito “Click House” [25].
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Os exemplos aqui apresentados ilustram o potencial dos painéis sanduíche para aplicações estruturais
na Engenharia Civil, em particular, como alternativa para construção e reabilitação de pisos de edifícios
degradados, essencialmente devido à combinação do seu reduzido peso adicional transmitido à estrutura
com a elevada durabilidade e resistência deste sistema. Porém, esta aplicação ainda está pouco
explorada na indústria da construção civil, o que, consequentemente, a torna uma área com elevado
potencial de desenvolvimento, quer para atividades de investigação, quer em termos de industrialização
no domínio da Engenharia Civil [59, 60]. Ligada a esta oportunidade, surge uma das principais limitações
que se vem impondo neste âmbito, ou seja, a viabilidade dos sistemas de ligação existentes entre painéis,
de forma a possibilitar uma montagem rápida e segura dos painéis sanduíche no local [61, 62].

2.4. Sistemas de ligação entre painéis sanduíche e multicelulares
À semelhança das estruturas convencionais constituídas por materiais tradicionais, o desempenho e
eficiência dos sistemas de ligação entre painéis sanduíche constitui-se como um dos maiores desafios
para a sua aplicação no setor da Engenharia Civil. De facto, tais ligações são inevitáveis, quer devido às
dimensões limitadas dos painéis, quer por restrições de produção e limitações associadas às operações
de transporte e manuseamento dos painéis, sobretudo em obra [63].
Hoje em dia, há um interesse crescente em encontrar formas económicas e duráveis para ligar painéis
sanduíche. Segundo Mara et. al [64], os sistemas de pisos executados em painéis sanduíche devem ser
projetados para garantir uma montagem rápida e segura no local, permitindo desta forma economizar
tempo e mão de obra e, especialmente, constituir um piso monolítico e proporcionar o comportamento de
diafragma, estando estes aspetos fortemente dependentes do sistema de ligação entre painéis.
Têm sido estudadas e aplicadas no setor da construção várias soluções de ligações, estando grande
parte delas associadas a painéis sanduíche não estruturais, o que significa que ao nível dos sistemas de
ligação entre painéis com função estrutural, a experiência industrial é limitada. Este é um dos motivos da
investigação desenvolvida no âmbito desta dissertação, pois o comportamento global de painéis
sanduíche interligados e o seu sistema de ligação deve ainda ser otimizado, em especial em relação aos
seus efeitos sobre a rigidez, distribuição de carga e mecanismos de rotura dos painéis interligados [65].
Existem diversas soluções de ligação ao nível do painel (PLC, do inglês panel level connection). As
ligações utilizadas em painéis compósitos são comummente divididas, em função do seu carácter, nas
seguintes categorias: (i) mecânica, por aparafusamento, fixação de conectores ou junta mecânica fixa
(tarugo); (ii) química, por colagens adesivas; (iii) encaixe geométrico (“interlock” e “snap-fit”); (iv) mista,
por combinação de ligação aparafusada com adesivo; (v) soldadura (fusão). As primeiras três técnicas
são, geralmente, as mais utilizadas, pois a soldadura, apesar de, do ponto de vista conceptual, ser o
método mais adequado para juntar materiais compósitos, com vantagens económicas e técnicas, está
limitada a materiais FRP que utilizem resinas termoplásticas [66]. Quanto ao sistema de ligação misto, a
maioria dos testes sugerem que a combinação entre parafusos e adesivos é bastante interessante, uma
vez que os parafusos podem fornecer suporte e pressão durante a montagem e cura da ligação mista,
prevenir os efeitos de uma execução deficiente da colagem ou da deterioração do adesivo durante a fase
de serviço e limitar a propagação do dano no caso de a ligação adesiva estar danificada, tornando desta
forma o sistema mais redundante e fiável [43, 67]. No entanto, este sistema é geralmente menos
económico e não melhora significativamente a resistência da ligação em comparação com a ligação
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adesiva, porque a rigidez que é fornecida à ligação pelos adesivos correntes é consideravelmente maior
do que a conferida pelos parafusos. De facto, apesar de estes serem também capazes de transferir uma
quantidade considerável de carga, o adesivo recebe a maior parte da solicitação, existindo uma reduzida
distribuição de carga entre os dois elementos em condições de serviço [67, 68]. Na Tabela 2, apresentase de forma resumida as principais características do tipo de ligação PLC, no que respeita às técnicas,
às finalidades e às limitações associadas a este tipo de ligação, bem como as bases de dimensionamento.
Tabela 2 - Principais características da tipologia de ligação painel-a-painel, adaptada de [19].
Tipo de ligação
Técnicas
Objetivos
Inconvenientes
Dimensionamento
• Colagem
• Transferênci • Exigência de rigor dimensional •Forças de ligação
adesiva
a de esforços no processo de fabrico
elevadas, de forma a
Ligação ao
entre painéis • Elevado controlo de qualidade
aumentar a resistência
nível do painel • Encaixe
aos ciclos das cargas
(PLC)
geométrico
• Compatibili- • Reduzida resistência e
dinâmicas, e manter a
dade das
• Ligação
eficiência na distribuição das
integridade
deformações
mecânica
cargas

Relativamente às ligações mecânicas por aparafusamento, conectores ou tarugos, a par do que
acontece na ligação dos perfis de GFRP, estas baseiam-se nos pormenores construtivos da construção
metálica, pela flexibilidade e familiaridade dos agentes construtivos face a este tipo de ligação. Porém,
esta transferência direta da tecnologia leva geralmente a um sobredimensionamento dos componentes
de GFRP, por não ter em conta as diferenças entre os dois materiais, pois o material GFRP apresenta
um comportamento elástico-linear (não exibe deformações plásticas), levando a que na zona dos
parafusos se desenvolvam tensões elevadas, comparativamente superiores às que ocorrem na
construção em aço, uma vez que o aço apresenta um comportamento dúctil e isotrópico em oposição ao
comportamento frágil e anisotrópico dos GFRP. Estas diferenças impossibilitam, portanto, a aplicação
direta dos critérios de rotura utilizados na construção metálica [2]. Contudo, existem vantagens deste tipo
de ligação em relação a outras técnicas, em particular à ligação química, no que diz respeito a guias e
regras de dimensionamento e execução já existentes e patenteadas por alguns dos maiores fabricantes
de materiais compósitos [69]. Além disso, as ligações aparafusadas permitem maior rapidez de
montagem, pois não há a necessidade de tempos de espera para a cura do adesivo e permitem a
desmontagem individual dos painéis danificados, sem ter que substituir um conjunto completo [43]. Na
Tabela 3 são apresentadas as características típicas deste tipo de ligação.
Como exemplos de aplicações (e estudos) deste tipo de ligação em painéis sanduíche e multicelulares
referem-se: (i) a solução de ligação mecânica desenvolvida pela Strongwell Corporation’s: Virginia Tech
para perfis metálicos e tabuleiros compósitos de FRP (Figura 14a)) [43]; (ii) soluções desenvolvidas no
âmbito de trabalhos de investigação científica, por Link e Zetterberg (Figuras 14b) e 14c)) [70, 71].

▪
▪
▪
▪
▪

Tabela 3 - Principais características da tipologia de ligação mecânica, adaptada de [43, 71, 72].
Conexões mecânicas
Vantagens
Desvantagens
Não requerem preparação especial da
▪ Elevada concentração de tensões na zona dos furos
superfície
▪ Práticas especiais necessárias na montagem
Permitem a desmontagem individual de painéis ▪ Necessidade de garantir a estanquidade na zona dos
Facilidade de inspeção
furos, recorrendo a vedantes
Possibilidade de comportamento quase-dúctil
▪ Necessidade de manutenção devido à possível corrosão
associado ao conector
dos conectores/parafusos
Relativa rapidez de aplicação
▪ Mais onerosas e suscetíveis a rotura por fadiga
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a)

a)

b)

c)

a)

a)

Figura 14 - a) sistema de ligação mecânica desenvolvido pela Strongwell Corporation’s, adaptada de [43]; b) ligação
aparafusada testada por Link para o sistema Strongwell [71]; c) ligação aparafusada desenvolvida e estudada por
Zetterberg para o sistema ASSET [70].

Quanto aos sistemas de ligação química, com recurso a adesivos7, estes têm-se apresentado como
prática comum na ligação de painéis com função estrutural, principalmente em tabuleiros de pontes.
Resultados de ensaios laboratoriais e de estudos anteriores indicam que a ligação adesiva parece estar
mais bem adaptada à natureza frágil e anisotrópica dos materiais FRP, permitindo uma distribuição de
tensões mais uniforme, com menos concentrações de tensões e ligações com maior eficiência e rigidez.
Esta última propriedade é especialmente importante, sobretudo pelo facto de o dimensionamento destes
painéis e da sua ligação ser normalmente condicionado por requisitos de deformabilidade [2, 73, 74]. As
ligações coladas proporcionam, para além de uma maior facilidade de projetar e aplicar, uma maior
margem de segurança em relação à ligação aparafusada. Conclui-se, portanto, que este tipo de ligação
é bastante viável para a ligação entre painéis sanduíche [74]. Contudo, este tipo de ligação também
apresenta algumas desvantagens ao nível da aplicação em lajes sanduíche, em especial, o impedimento
da desmontagem individual dos painéis para eventuais reparações, levando a que a reparação de um
painel implique a substituição do conjunto de painéis interligados, o que acarreta custos bastante
significativos. Na Tabela 4, apresentam-se, de forma resumida, as vantagens e desvantagens das
ligações adesivas, por comparação com as ligações mecânicas.
As mais recentes aplicações e estudos deste tipo de ligação em painéis sanduíche e multicelulares,
em especial em tabuleiros de pontes, estão associadas a sistemas de ligação geométrica “macho-fêmea”
com película adesiva. Estes sistemas têm demonstrado um eficiente desempenho ao nível da
transferência de cargas e capacidade resistente da ligação, sendo, porém, exigida uma maior estabilidade
dimensional dos painéis individuais para facilitar a instalação in situ [5]. Além disso, a integração destes
sistemas em linhas de produção pode, em alguns casos, ser também um desafio. De seguida,
apresentam-se alguns exemplos de ligações geométricas “macho-fêmea” adesivas entre painéis
compósitos, como é o caso do sistema DuraSpan (Figura 15a)), que requer que os painéis adjacentes
sejam deslocados horizontalmente com a ajuda de macacos hidráulicos, tornando esta solução
impraticável para a construção de pisos em edifícios, sobretudo no contexto da reabilitação [73].

7

Adesivos comuns utilizados na interligação de painéis sanduíche: epóxi, acrílico e poliéster.
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Tabela 4 - Principais características da tipologia de ligação adesiva (química), adaptada de [43, 70, 72, 75, 76].
Conexões adesivas
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vantagens
Maior eficiência e rigidez do conjunto
em relação às ligações mecânicas
Maior eficiência na transferência de
carga e resistência à fadiga
Problemas de corrosão minimizados,
devido a ausência de conetores e
parafusos suscetíveis de corrosão
Superfícies exteriores mais lisas
Ligeiramente mais fácil de aplicar e
projetar do que as ligações mecânicas
Distribuição de tensões mais uniforme
Menos onerosas do que as mecânicas

Desvantagens
▪ Dificuldade/ impossibilidade de desmontagem e separação das
juntas para reparações futuras
▪ Exigem preparação especial da superfície a colar
▪ Comportamento à rotura frágil
▪ Dificuldade de inspeção
▪ Tempo de cura do adesivo e tratamento especial
▪ Dificuldade em garantir as necessárias condições de qualidade em
obra, especialmente a correta espessura do adesivo
▪ Incertezas sobre a durabilidade dos adesivos a longo prazo e o seu
desempenho a temperaturas elevadas ou em situação de incêndio
▪ As regras de dimensionamento ainda continuam em fase de
desenvolvimento

Outro caso é o sistema de ligação que utiliza uma junta adesiva em forma de Z para a conexão dos
painéis sanduíche adjacentes, aplicado na Ponte Avançon, em Bex, Suíça (Figura 15b)), onde a
geometria da ligação em Z nas extremidades do painel foi incorporada com o intuito de eliminar a
necessidade de outros elementos de conexão que não o próprio adesivo [47]. Devido à sua fácil instalação
em espaços confinados e integração no processo de produção dos painéis, esta tipologia de ligação
também já foi aplicado em estudos recentes para aplicação na construção de pisos de edifícios [5].
a)

b)

Componente

Painel

a)
de cavidade

a)

dual
Componentes
do Painel

Superfície adesiva

Negativo

Figura 15 - a) sistemas ligação geométrica “macho-fêmea” com película adesiva no sistema DuraSpan, adaptado de
[77, 78]; b) sistema de ligação adesiva com junta em Z do tabuleiro sanduíche da ponte sobre o rio Avançon, na
Suíça, adaptado de [47].

Contudo, também outros sistemas de painéis sanduíche e multicelulares aplicam o sistema de ligação
adesiva para interligar painéis adjacentes (Figura 16) [43, 79].

Figura 16 - Outros sistemas sanduíche e multicelulares com ligação adesiva: a) Hardcore; b) Delta Deck; c) Kansas;
d) DURASHIELD (Strongwell); e) Superdeck; f) ASSET, adaptadas de [43, 79].
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Com o intuito de otimizar os sistemas de ligações PLC, têm-se desenvolvido ligações por “interlock” e
“snap-fit”, que funcionam por encaixe geométrico, com ou sem pressão das extremidades dos painéis a
interligar. Para além do efeito de atrito gerado entres as abas de extremidade interligadas, ambos os tipos
de ligação podem ser reforçados com adesivo. Contudo, o uso de adesivo é algo que se pretende evitar,
de forma a não comprometer as principais vantagens deste sistema, ou seja, a capacidade de construção
modular que a técnica simples macho-fêmea/encaixe permite, assim como a rapidez de execução da
ligação e que, consequentemente, está associada a custos de aplicação mais reduzidos [19, 77].
As ligações por “interlock” funcionam essencialmente por encaixe geométrico e pelo efeito do atrito
entre a superfície das peças a ligar, podendo ainda ser reforçadas por colagem e aparafusamento. Estes
sistemas construtivos modulares têm como grande vantagem a rapidez na execução das ligações, no
entanto, exigem um grande rigor dimensional na geometria das peças a ligar [2]. Como exemplos deste
sistema construtivo modular, referem-se: (i) o sistema ACCS (Figura 17a)), utilizado em diversos
tabuleiros de pontes pedonais [15] e construções modulares, como o caso da primeira construção
habitacional temporária, contruída em 1998 com a função de gabinete de apoio para a construção da
ponte Second Severn Crossing [57]. Esta tipologia de sistema “interlock” é basicamente constituída por
painéis multicelulares, unidos por perfis de ligação que deslizam em reentrâncias dos painéis (Figura
17b)) [15]. No entanto, este tipo de ligação por “interlock” requer que os painéis adjacentes sejam
deslocados horizontalmente, tornando esta solução impraticável para a construção de pisos,
especialmente no contexto de reabilitação, onde as limitações espaciais são condicionantes [5, 25]; (ii) o
sistema “interlock”, sem adesivo, desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento de Mara para o
sistema estrutural ASSET (Figura 17c)), com a principal finalidade de desenvolver juntas de ligação que
permitissem uma montagem rápida e eficiente para a construção modular de lajes multicelulares [66].
Todavia, de acordo com Garrido [5], neste sistema “interlock” desenvolvido por Mara, a junta de bloqueio
introduz uma significativa flexibilidade na junção e, além disso, esta não é projetada para lidar com cargas
de tração horizontais, tornando esta tipologia de ligação inadequada para a construção de pisos de
edifícios, à semelhança do sistema anterior.

Figura 17 - Ligação por “interlock”: a) sistema “interlock” (ACCS) adaptado de [15]; b) gabinete técnico para a
construção da ponte Second Severn Crossing, adaptado de [57]; c) sistema “interlock” desenvolvido por Mara para
o sistema ASSET, adaptado de [66].

Porém, ao invés da ligação por “interlock”, o sistema de ligação “snap-fit” vertical surge cada vez mais
como o principal concorrente à ligação geométrica macho-fêmea com película adesiva, para a construção
de pisos de edifícios, uma vez que a metodologia de interligação entre painéis adjacentes permite fazer
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face à limitação espacial, que ocorre no âmbito da reabilitação de pisos de edifícios [5, 80]. A metodologia
de ligação dos painéis está intimamente ligada ao facto de a geometria do sistema de conexão ser
antissimétrica, para que os painéis possam ser simplesmente baixados para a sua posição, não sendo
necessário nenhum movimento horizontal na ligação dos painéis adjacentes. Este ajuste mecânico de
encaixe vertical, sem a necessidade de recorrer a grandes meios mecânicos, ferramentas e fixadores, é
possível uma vez que as duas partes são facilmente montadas, forçando o encaixe das mesmas e,
consequentemente, o bloqueio do painel na sua posição final interligada (Figura 18). Devido a este
procedimento simples, este tipo de ligação “snap-fit” pode ser facilmente aplicado e automatizado,
permitindo uma instalação rápida de grandes áreas de pavimento [81].
a)

b)

a)

a)

Figura 18 - Ligação “snap-fit”, por encaixe vertical sob pressão: a) esquema de interligação; b) pormenor do “snapfit”, adaptado de [19].

Conceptualmente, este tipo de ligação consiste numa ligação do tipo macho-fêmea, em que a
deformação temporária das abas de encaixe, com recurso à elasticidade do material compósito, facilita o
ajuste das duas peças. Após esta operação de encaixe, na qual se desenvolvem tensões significativas
na ligação, com o painel bloqueado na sua posição final, as abas retornam ao estado inicial, sem tensões
significativas nas peças de ligação dos painéis [6, 82]. É importante referir que estas tensões, que se
desenvolvem aquando da montagem ou desmontagem dos painéis e que definem a força necessária
para a mesma, dependem dos parâmetros geométricos das abas de encaixe. Por conseguinte, as abas
são essencialmente dimensionadas e projetadas tendo em conta a força necessária para a sua montagem
e a deformação temporária permitida pelas abas, com intuito de evitar danos no material [83].
Segundo Lee [84], as plataformas desenvolvidas com o sistema de ligação “snap-fit” melhoram
significativamente a capacidade e velocidade de construção, assim como a sua qualidade, reduzindo o
tempo de instalação e os custos associados, sendo por isso uma técnica cada vez mais viável, eficiente
e económica de conectar dois painéis adjacentes. Como principais vantagens, particularmente em relação
à ligação adesiva, podem-se referir a capacidade de uma fácil montagem e capacidade de desmontagem
para posterior reparação ou reutilização na construção modular, mas, também, os reduzidos tempos de
montagem e requisitos de equipamento. Além disso, este sistema aumenta significativamente a
resistência e rigidez ao corte da ligação e é facilmente aplicável em plataformas curvas [77, 84].
Hoje em dia, pode-se constatar já algumas aplicações bem sucedidas desta técnica de ligação PLC,
essencialmente em tabuleiros de pontes pedonais ou ciclovias. O caso mais conhecido desta aplicação
foi a expansão do passadiço da Hangang Grand Bridge em Seul (2008), de uma largura de 2,5 m para
5,0 m, tendo-se substituido o tabuleiro existente em betão armado por um tabuleiro multicelular de GFRP
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[77]. Este projecto foi desenvolvido pela Kookmin Composite Infrastructure, Inc. (KCI), recorrendo ao
sistema estrutural Delta Deck™ SF75L, interligado com recurso à ligação “snap-fit” (Figura 19).

Figura 19 - Passadiço da Hangang Grand Bridge: a) expansão do passadiço; b) sistema estrutural Delta Deck™
SF75L com ligação “snap-fit”; c) pormenor da ligação “snap-fit” entre painéis, adaptado de [77].

Também em Portugal, existe uma aplicação deste sistema de ligação por encaixe “snap-fit”, no
tabuleiro da ponte pedonal que atravessa o rio Paiva, construído no ano de 2013, em Viseu. Este tabuleiro
consiste na associação de 19 painéis prefabricados multicelulares de GFRP (sistema Delta Deck™
SF75H da Kookmin), ligados entre si por encaixe vertical sob pressão (“snap-fit”) (Figura 20) [19].

Figura 20 - Tabuleiro da ponte pedonal sobre o Rio Paiva: a) associação dos painéis Delta Deck™ SF75H; b) e
c) pormenor construtivo da ligação “snap-fit” dos painéis Delta Deck™ SF75H, adaptado de [19, 77].

Estas aplicações notáveis fazem prever que o sistema “snap-fit” recém-desenvolvido abrirá o caminho
para aplicações mais amplas de painéis compósitos no futuro, particularmente no âmbito da construção
e reabilitação de pisos de edifícios. Note-se que esta técnica está especialmente aplicada em painéis
multicelulares pultrudidos, como o caso do sistema produzido pela empresa sul coreana Kookmin, referido
na Figura 20. Contudo, para pisos de edifícios, em que o isolamento térmico e amortecimento acústico
são fatores importantes, esta tipologia de ligação deve ser trasposta e estudada na ligação de painéis
sanduíche [5], estudo esse que constitui uma das finalidades da presente dissertação de mestrado.

2.5. Simulação do comportamento da ligação “snap-fit”
O método de ligação por encaixe “snap-fit” é o método mais simples, rápido e económico para a ligação
de duas partes, sem a necessidade de recorrer a outros componentes ou fixadores adicionais. Quando
projetado adequadamente, as peças de ligação “snap-fit” podem ser montadas e desmontadas várias
vezes sem qualquer efeito adverso na integridade da ligação, com recurso unicamente à força de trabalho
manual [85, 86]. Além disso, as ligações “snap-fit” são uma das formas de ligação mais ecológica devido
à capacidade de desmontagem, o que permite a reutilização e reciclagem das partes conectadas [85]. A
maioria das juntas “snap-fit” são encontradas em peças de plástico, devido à sua elasticidade e
flexibilidade, contudo, esta tecnologia também já foi utilizada em peças feitas noutros materiais, como a
madeira ou o metal [82, 87]. Segundo Spahr [88], as principais razões que tornam este tipo de ligação
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das mais vantajosas para materiais compósitos são: (i) a redução dos custos associados à ligação de
duas partes; (ii) o facto de ser geralmente projetado para facilitar a montagem automatizada, substituindo
a necessidade de parafusos ou soldaduras; (iii) a fabricação como um componente integrante das
lâminas, não necessitando de soldaduras ou adesivos; (iv) a possibilidade de desencaixe, se necessário.
Existem várias variações do sistema de encaixe “snap-fit”. Os três tipos mais comuns são encaixes
“snap-fit” em consola (reta e em forma de U ou L), de torção e encaixe de pressão anular. Contudo, todas
as variações baseiam-se no princípio de que uma protrusão, parte saliente de uma das peças a ligar (ex.
um trinco ou gancho), é deformada temporariamente durante a operação de montagem e encaixada numa
depressão designada por componente de retenção, devido à interferência entre ambas as partes [89].
O desenvolvimento de equações para o dimensionamento do encaixe “snap-fit” e a previsão da sua
resposta pode ser realizado utilizando métodos analíticos, numéricos ou experimentais. Os critérios chave
para projetar este tipo de ligação são: (i) a força necessária de montagem; (ii) a deformação das abas
durante a operação de montagem e os consequentes esforços e tensões que se desenvolvem na mesma
[6]. Contudo, é importante referir que, atualmente, a causa principal que restringe o uso deste tipo de
encaixes rápidos num número maior de produtos compósitos e em maior escala é a falta de confiança no
seu processo de dimensionamento e atributos de desempenho. De facto, a informação disponível na
literatura sobre o dimensionamento e utilização deste tipo de ligações em produtos de grande escala,
como é o caso dos painéis estudados nesta dissertação, é ainda reduzida [90]. De seguida, são referidas
as metodologias analítica e numérica utilizadas para o estudo dos critérios chave referidos.

2.5.1. Simulação analítica
A simulação analítica do comportamento da ligação “snap-fit” baseia-se na teoria clássica de vigas
(Euler-Bernoulli), que é usada para pré-dimensionamento dos parâmetros geométricos do “snap-fit” e cujo
principal objetivo é o equilíbrio entre a facilidade de encaixe e a resistência/ rigidez das juntas de encaixe
[85]. Com recurso a expressões simplificadas, é possível estimar a força necessária para o encaixe (W),
as deformações e deflexões do componente de encaixe durante o processo de montagem, uma vez que
estas grandezas dependem, essencialmente, para além de outros fatores, dos parâmetros geométricos
do “snap-fit” [6]. Esta metodologia analítica para a previsão do comportamento de encaixe “snap-fit” será
descrita em detalhe no Capítulo 5. Os parâmetros geométricos utilizados como variáveis nas expressões
simplificadas são os seguintes: (i) espessura da aba (t); (ii) comprimento da aba (L); (iii) largura da aba
(b); (iv) comprimento da saliência do trinco (Y); e (v) ângulo de entrada do trinco (α) (Figura 21) [89, 91].

Figura 21 - Parâmetros e detalhes geométricos da tipologia “snap-fit” em consola, adaptado de [89, 91].

Quanto aos manuais de dimensionamento existentes, que incluam equações de previsão da
resposta do encaixe “snap-fit”, importa fazer referência às principais empresas com conhecimento no
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desenvolvimento e utilização de tais sistemas de ligação: (i) Snap-fit Design Manual by BASF [89];
(ii) Snap-fit Joints for Plastics by Bayer [83]; (iii) Snap-fit Latch Design by SOLVAY [91].
Refere-se também a investigação efetuada por Proença et al. [6], no âmbito do projeto de
investigação EasyFloor, em que se realizou um estudo paramétrico sobre a influência dos detalhes
geométricos da conexão “snap-fit” entre painéis sanduíche adjacentes no comportamento da ligação,
assim como uma avaliação das forças e deformações que são desenvolvidas durante o procedimento
de montagem e consequente relação com os detalhes geométricos do “snap-fit”. Neste estudo,
recorreu-se às expressões simplificadas baseadas na teoria clássica de vigas (Euler-Bernoulli) [6]. É
ainda importante referir a existência de um estudo da ligação “snap-fit” em painéis de madeira [6, 82],
no qual se desenvolveu um sistema de encaixe “snap-fit” em madeira com recurso às expressões
analíticas utilizadas nos manuais de dimensionamento da BASF [89] e da Bayer [83].

2.5.2. Simulação numérica
Como referido anteriormente, a ligação “snap-fit” pode ser pré-dimensionada com recurso a um estudo
analítico, que se baseia em expressões simplificadas. Contudo, estas expressões podem não ser
completamente válidas, uma vez que se baseiam apenas nos parâmetros geométricos do encaixe, assim
como num comportamento elástico e linear do material [91]. Desta forma, como complemento a um estudo
analítico, em geral utilizado como um método expedito de análise, a simulação numérica com recurso a
um software de elementos finitos permite analisar com maior precisão os principais critérios chave para
o dimensionamento deste tipo de ligação. Esta metodologia de análise numérica permite explorar outros
fatores com maior pormenor, algo que é impossível com o recurso a expressões analíticas simplificadas,
especialmente para geometrias mais complexas de “snap-fit”. Uma outra vantagem da análise numérica
deste tipo de ligação refere-se à possibilidade de aligeirar estudos experimentais, e em consequência o
custo relacionado com o fabrico de amostras e o tempo envolvido na realização de ensaios experimentais.
O recurso à simulação numérica permite estudar fenómenos como a iniciação e progressão do dano
na ligação, estimar os modos de rotura e otimizar os principais parâmetros geométricos da ligação que
condicionam o dimensionamento do “snap-fit”, fornecendo ainda uma estimativa das tensões e
deformações que se desenvolvem no processo de encaixe. Devido a todas estas possibilidades da
análise numérica para a otimização da ligação “snap-fit”, surge como altamente recomendável utilizar
uma análise numérica em complemento e validação de um estudo analítico deste tipo de ligação, em
especial sempre que não haja uma análise experimental do sistema de encaixe [6]. De seguida, no
Capítulo 4 serão descritas as ferramentas numéricas utlizadas no estudo numérico desta dissertação.
No estudo de Proença et al. [6], no âmbito do projeto EasyFloor, recorreu-se ao software comercial de
elementos finitos Abaqus®, para otimizar o estudo paramétrico sobre a influência dos detalhes
geométricos da conexão “snap-fit” entre painéis no comportamento da articulação. O estudo focou-se nas
aberturas máximas das abas, na abertura da junta de encaixe na parte inferior e a relação
tensão/deformação da ligação. O objetivo deste estudo foi avaliar como os parâmetros geométricos do
“snap-fit” influenciam a rigidez transversal dos painéis adjacentes e a facilidade de ligação entre painéis
(isto é, a força de encaixe necessária). Paralelamente, o estudo numérico foi utilizado para estimar as
tensões e deformações associadas ao processo de montagem e o objetivo principal foi avaliar o potencial
dano no material GFRP durante as operações de conexão [6].
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Também Wang e Gabriele [92] criaram um modelo numérico no Abaqus® referente à tipologia de
encaixe “snap-fit” em consola fixa. O modelo foi usado para simular os processos de encaixe e retenção
da ligação. A simulação foi comparada com resultados experimentais, onde se obteve uma correlação
razoavelmente precisa entre os resultados numéricos e experimentais do procedimento de encaixe.
Contudo, também os principais fabricantes deste tipo de ligações, no âmbito da otimização dos seus
produtos, utilizam softwares de elementos finitos para obter um conhecimento mais aprofundado do
comportamento das respetivas ligações “snap-fit”, assim como para validar as expressões analíticas
desenvolvidas como método expedito de análise [91].
A par dos fabricantes, foi recentemente publicado um estudo numérico sobre o sistema de encaixe
“snap-fit” em consola reta fixa baseado nos manuais da Bayer [83]; o objetivo foi validar a análise
numérica com base no método dos elementos finitos (MEF) para simulações destes encaixes rápidos em
polímeros, comparando os resultados numéricos com os dados experimentais apresentados no manual
Bayer [83]. Desta comparação concluiu-se que os resultados foram bastante satisfatórios face à
semelhança dos resultados numéricos com os experimentais, nos que diz respeitos às principais
grandezas estudadas8; desta forma, comprovou-se a importância e fiabilidade de uma análise numérica
no estudo deste tipo de ligações para a otimização da geometria do sistema de encaixe, quantificação da
força suportável e sob que condições [93].

2.6. Considerações finais
A revisão da literatura apresentada no presente capítulo ilustra como a utilização de materiais
compósitos, em particular, as novas tipologias de painéis sanduíche em GFRP vem emergindo como uma
possível solução estrutural em várias áreas de aplicação, em particular na Engenharia Civil, face às
sucessivas aplicações bem sucedidas. O seu notável desempenho mecânico, boa durabilidade, facilidade
de conformar geometrias complexas, reduzido peso próprio, possibilidades de isolamento térmico e
amortecimento acústico, bem como a grande diversidade em termos de funções, tipologias e materiais
dos painéis consoante a funcionalidade e as exigências regulamentares a que têm de obedecer, torna-os
cada vez mais uma solução tecnicamente viável e com grande potencial em alternativa aos matérias
tradicionais, em particular para a reabilitação de pisos de madeira ou betão armado, mas também, e já
com variadas aplicações, em tabuleiros de pontes, paredes ou coberturas estruturais. Atualmente,
inúmeras investigações incidem no aprofundamento do conhecimento relativo ao comportamento
mecânico e ao dimensionamento estrutural de painéis sanduíche compósitos. Em paralelo, procura-se
obter custos de produção mais reduzidos, com o intuito de permitir que estes materiais venham a ter uma
maior aplicabilidade como elementos estruturais no setor da construção e, em particular, no âmbito da
reabilitação de pisos de edifícios.
Contudo, apesar do grande potencial dos painéis sanduíche, a reabilitação e construção de pisos ainda
não constitui uma das suas aplicações correntes. Na verdade, ainda é necessário desenvolver e estudar
aspetos tecnológicos relacionados com essa aplicação específica, particularmente no que diz respeito à
fiabilidade das técnicas de ligação, quer ao nível da ligação entre painéis adjacentes, quer na ligação a
uma estrutura de suporte ou a outros elementos estruturais e não estruturais. Atualmente, o desempenho

8

As principais grandezas estudadas foram a força de encaixe e a deflexão máxima da aba no processo de encaixe.
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e eficiência dos sistemas de ligação entre painéis sanduíche constitui-se como um dos maiores desafios
para a sua aplicação no setor da Engenharia Civil, uma vez que o sistema de ligação entre painéis
adjacentes é indispensável, quer devido às dimensões limitadas dos painéis, quer por restrições de
produção e limitações associadas às operações de transporte e manuseamento dos painéis. Com o
interesse crescente em encontrar formas económicas, duráveis e eficientes para interligar os painéis
sanduíche compósitos e, em particular, de otimizar os seus sistemas de interligação, têm-se desenvolvido
ligações que funcionam por encaixe geométrico, com ou sem pressão das extremidades dos painéis a
interligar, em particular o sistema de ligação “snap-fit” vertical. Esta tipologia de ligação apresenta
importantes benefícios para a interligação de painéis sanduíche na construção ou reabilitação de pisos
de edifícios, onde as limitações espaciais de trabalho são um fator importante, uma vez que para além de
ter reduzidos custos associados ao processo de produção, permite economizar tempo ao nível da
aplicação e equipamentos necessários para a interligação destes painéis, o que resulta num sistema
estrutural menos oneroso. Para além disso, este sistema é uma das formas de ligação mais ecológicas,
devido à capacidade de montagem e desmontagem que lhe é inerente (sem necessidades de materiais
adicionais, como adesivos), o que se traduz em maior sustentabilidade do sistema de lajes sanduíche
interligadas com o sistema “snap-fit” vertical.
Porém, no contexto do estudo e aplicação destes sistemas de encaixe “snap-fit” vertical a painéis
compósitos com funções estruturais, ainda existem poucos desenvolvimentos relatados na bibliografia.
Tanto quanto é do conhecimento do autor, somente para os painéis multicelulares SF75H da Kookmin
com aplicação estrutural em pontes pedonais é que foram elaborados estudos, essencialmente focando
o comportamento longitudinal dos painéis interligados, assim como o comportamento na direção
transversal recorrendo à tipologia de ligação por encaixe “snap-fit” com adesivo. Quanto ao estudo do
procedimento de encaixe, não foi encontrado na bibliografia nenhum estudo descritivo do comportamento
de encaixe e desencaixe desta tipologia de ligação aplicada a painéis compósitos.
De facto, em consequência da evolução tecnológica e científica, os materiais compósitos em geral e
especialmente os sistemas constituídos por painéis sanduíche vêm a ganhar lentamente a confiança dos
agentes da indústria da construção, sendo paulatinamente considerados como uma opção
tecnologicamente avançada para resolver desafios estruturais e arquitetónicos que, de outra forma,
seriam dificultados utilizando materiais tradicionais. Deste modo, com o objetivo de minimizar as principais
limitações de estudos anteriores, surge como essencial o desenvolvimento e a melhoria do conhecimento
ao nível do comportamento deste tipo de ligação na interligação de painéis compósitos.
Esta dissertação teve como objetivo primordial estudar o comportamento mecânico transversal de
painéis compósitos de GFRP interligados com ligações por encaixe vertical “snap-fit” sem adesivo, dando
resposta a questões que ainda não estão bem esclarecidas na literatura, assim como validar a viabilidade
e potencial da aplicação deste tipo de ligações entre painéis em elementos estruturais, em particular em
pisos de edifícios. Para tal, recorreu-se a ensaios experimentais, modelos analíticos e numéricos para
estudar de forma pormenorizada os painéis compósitos interligados com ligações do tipo “snap-fit” no que
diz respeito tanto ao seu comportamento no procedimento de encaixe e desencaixe, assim como ao seu
comportamento em flexão na direção transversal e, em particular, a relação entre o carregamento
aplicado e a iniciação e propagação do dano no material compósito GFRP dos painéis em estudo.
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3. Estudo experimental
3.1. Considerações iniciais e objetivos
À semelhança das estruturas convencionais, o desempenho das ligações entre elementos de GFRP e
entre estes e os materiais tradicionais, ou igualmente compósitos, representa um dos maiores desafios
no desenvolvimento de soluções de ligação que assegurem um comportamento adequado aos painéis
pré-fabricados interligados, tanto na direção transversal, como na direção longitudinal [19]. No sentido de
aperfeiçoar as técnicas de ligação na direção transversal entre painéis compósitos com aplicabilidade em
tabuleiros de pontes e pisos de edifícios, a par de aumentar a sua fiabilidade, rapidez de aplicação e
montagem no local, surgiram as ligações por encaixe geométrico “snap-fit” sem adesivo. Neste contexto,
face ao pouco conhecimento relatado na literatura sobre a tipologia de ligação “snap-fit” na interligação
de painéis compósitos adjacentes, torna-se fundamental proceder à caraterização experimental do
desempenho mecânico do procedimento de encaixe e desencaixe da tipologia de encaixe “snap-fit” sem
adesivos, com intuito de verificar se este sistema de ligação em painéis compósitos permite uma fácil e
rápida aplicação de forma manual e se, também, constitui um sistema de ligação seguro e fiável após o
processo de encaixe, em particular para constituição de pisos de edifícios (fiabilidade no que diz respeito
ao comportamento da ligação na direção transversal, quando solicitada com as principais cargas de flexão
que atuam em pisos de edifício). O foco desta análise experimental incide na caracterização do
comportamento do sistema de encaixe “snap-fit” existente nos painéis SF75H da Kookmin. Esta
caracterização engloba a determinação das principais grandezas estáticas e cinemáticas envolvidas no
processo de encaixe e desencaixe dos painéis, tais como: (i) força máxima de encaixe e desencaixe; e
(ii) deformações e deflexões sofridas pelas abas no processo de encaixe.
Desde já, é importante referir que esta tipologia de ensaios referente à campanha experimental foi
executada para o sistema de ligação por encaixe “snap-fit” existente nos painéis SF75H da Kookmin, uma
vez que este apresenta um sistema de ligação por encaixe (“snap-fit”) comparável ao existente nos
painéis sanduíche EasyFloor, ainda em desenvolvimento. Desta forma, é possível uma melhor
compreensão da ordem de grandeza das forças e deformações envolvidas na ligação durante o processo
de montagem e desmontagem dos painéis EasyFloor, através de uma extrapolação do comportamento
da ligação existente nos painéis SF75H da Kookmin, para o esperado nos painéis sanduíche EasyFloor.

3.2. Programa experimental
A presente secção descreve o programa experimental realizado no Laboratório de Estruturas e
Resistência de Materiais (LERM) do IST, no âmbito do estudo local do sistema de encaixe “snap-fit” sem
adesivo existente nos painéis SF75H da Kookmin. Como objetivo final, os ensaios executados permitiram
caracterizar e avaliar o comportamento da ligação na direção transversal, em particular o desempenho
para a interligação de dois painéis SF75H da Kookmin, no que diz respeito às aberturas sofridas pelas
abas no processo de encaixe (deformada do sistema de ligação no processo de encaixe), à força de
encaixe e desencaixe necessária na interligação de dois painéis adjacentes e às deformações/extensões
que se desenvolvem nas abas da ligação durante o encaixe e desencaixe.
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Os ensaios basearam-se na medição da força necessária para proceder ao encaixe e desencaixe em
cada provete, assim como das aberturas necessárias nas abas para permitir o encaixe dos provetes
ensaiados. Contudo, é importante referir a ausência de normalização específica para este tipo de ensaios
de encaixe e desencaixe em painéis multicelulares com recurso à ligação “snap-fit”. Nesse sentido, toda
a metodologia do ensaio, assim como o modo de instrumentação resultaram dos objetivos definidos para
o estudo, mas também do equipamento disponível e dos resultados esperados para o comportamento do
encaixe e desencaixe da ligação.
Numa primeira fase, nas subsecções 3.2.1 e 3.2.2. apresenta-se a caracterização geométrica dos
painéis SF75H da Kookmin utilizados, assim como da configuração dos ensaios considerada para o
estudo do comportamento transversal de encaixe e desencaixe dos módulos utilizados. Nesta descrição,
inclui-se a definição dos provetes utilizados para o ensaio, no que diz respeito à sua caracterização
geométrica e número de provetes ensaiados. Na subsecção 3.2.3., numa primeira parte, relata-se os
principais objetivos e princípios associados à tipologia de ensaios executados para o estudo do encaixe
e desencaixe do sistema de encaixe “snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin. Numa segunda parte,
descreve-se os ensaios e o procedimento experimental utilizado para atingir os objetivos definidos, no
que diz respeito à preparação dos provetes, aos equipamentos utilizados, instrumentação e forma de
registo dos resultados.
Os resultados experimentais relativos ao comportamento de encaixe e desencaixe dos painéis, em
especial ao nível das forças máximas envolvidas no processo de encaixe e desencaixe, têm dois
objetivos: (i) utilização no desenvolvimento e validação dos modelos numéricos e analíticos apresentados
respetivamente nos Capítulo 4 e 5; e (ii) responder a uma pregunta de investigação inerente ao objetivo
primordial desta dissertação, já introduzido na secção 2.6.; verificar a viabilidade da aplicação deste tipo
de ligação entre painéis compósitos, de forma fácil e rápida, em particular para a constituição de pisos de
edifícios, recorrendo apenas à força de trabalho manual (sem equipamentos específicos).

3.2.1. Geometria dos painéis SF75H da Kookmin
Os painéis pultrudidos de GFRP que servem de base a esta investigação experimental são constituídos
por fibras de vidro (vidro-E) e uma matriz de poliéster ortoftálica, e foram produzidos pela empresa
Kookmin Composite Infrastruture, Inc. (Seul, Coreia do Sul), tendo como principal objetivo o
desenvolvimento de tabuleiros pré-fabricados para pontes pedonais. O seu princípio construtivo baseiase na sua justaposição, transversalmente à direção longitudinal da ponte, interligando-se através de um
sistema de encaixe “snap-fit” (Figura 22).

Figura 22 - Esquema e etapas progressivas da conexão “snap-fit” para a associação dos painéis adjacentes SF75H
da Kookmin, adaptado de [19].

Relativamente à sua geometria, estes painéis compósitos multicelulares, com massa volúmica de
1800 kg/m3 e 2500 mm de comprimento na direção de pultrusão (direção 1), apresentam uma secção
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transversal multicelular de parede fina com 7 células tubulares de dimensões 90 x 75 mm e dois sistemas
antissimétricos de ligação por encaixe vertical “snap-fit” ao longo das extremidades laterais do painel. As
paredes dos banzos e almas apresentam espessuras nominais que variam entre 4 e 5 mm (Figura 23).

Figura 23 - Secção transversal do painel (dimensões em mm): B - largura; H - altura; 𝑡𝐹/𝑊 - espessura do
banzo/alma, adaptada de [19].

3.2.2. Configuração dos ensaios experimentais
A configuração dos ensaios elaborados no LERM do IST foi desenvolvida para promover o encaixe
entre dois painéis adjacentes através de um movimento vertical, aplicado monotonicamente com recurso
a uma máquina universal de ensaios hidráulica Instron 8800D. Conforme os modelos ilustrados nas
Figuras 24, 25a) e 25b), os ensaios consistiram em submeter cada um dos 6 provetes9 a 2 sucessivos
encaixes e desencaixes até à posição final de encaixe e desencaixe, por meio de um deslocamento
imposto, a velocidade constante, com recurso à prensa hidráulica INSTRON 8800D existente no LERM.
Para tal, foi desenvolvido um sistema de apoio e fixação dos provetes ensaiados, consistindo num
sistema estrutural composto por perfis HEA 100, aos quais foram aparafusadas chapas metálicas com
espessura constante de 10 mm, rígidas e planas, permitindo a fixação dos painéis na posição horizontal
e a transferência das cargas de encaixe e desencaixe a toda a superfície dos provetes.

Figura 24 - Sistema de ensaio utilizado na prensa hidráulica INSTRON 8800D existente no LERM.

a)

b)

Deslocamento imposto de encaixe (𝑭𝒆 )

Deslocamento imposto de desencaixe (𝑭𝒅 )

Figura 25 - Configurações do ensaio utilizadas na campanha experimental: a) encaixe; e b) desencaixe.
9

Cada provete é constituído por dois módulos individuais de painel dispostos de forma antissimétrica um em relação ao outro.
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Uma vez que a investigação se centrou no comportamento e desempenho experimental de encaixe e
desencaixe da ligação “snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin, foram então definidas as duas
configurações de ensaios ilustradas nas Figuras 25a) e b), e respetivamente, duas séries de ensaios. A
primeira série de ensaios consistiu no primeiro encaixe e sucessivo desencaixe dos 6 provetes. A segunda
série de resultados abrangeu, em sucessão ao primeiro encaixe e desencaixe, o segundo encaixe e
sucessivo desencaixe dos mesmos 6 provetes anteriormente utilizados. A utilização dos mesmos
provetes para as duas séries de ensaios de encaixe e desencaixe sucessivos teve como objetivo a
verificação da influência de possíveis danos incorridos durante o primeiro encaixe e sucessivo desencaixe
dos provetes (1.ª série) na força de encaixe e desencaixe necessárias na 2.ª série de ensaios.
Cada módulo individual de painel utilizado apresenta uma profundidade de 300 mm. Esta dimensão foi
definida tendo em conta a necessidade de medição de forças de encaixe e desencaixe de valor
suficientemente elevado para a sua leitura pela célula de carga da máquina universal de ensaios utilizada,
a par também da necessidade de minimização do consumo de material. Na Tabela 5 são apresentadas
as dimensões médias de cada provete de acordo com as configurações dos ensaios descritas.
Tabela 5 - Definição geométrica dos provetes utilizados nos ensaios.
Nomenclatura do painel utilizado
SF75H Kookmin
Dimensões médias de cada conjunto de provetes ensaiados
L* [mm]
H [mm]
B [mm]
a [mm]
300
75
387,5
72,5

b [mm]
90

Dimensões em (mm)
* comprimento do painel na direção perpendicular ao plano da secção trasnversal (direção da pultrusão)

3.2.3. Descrição dos ensaios e procedimento experimental
Face à quantidade limitada de material disponível para a realização dos ensaios e à ausência de
procedimentos de ensaio normalizados para o encaixe e desencaixe de painéis compósitos interligados
com recurso à ligação “snap-fit”, foram preparados 6 provetes de ensaio (12 módulos individuais de
painéis), de acordo com a configuração de ensaio e de provetes descritos anteriormente. O foco do
procedimento experimental foi garantir que os resultados obtidos nos ensaios de encaixe e desencaixe
fossem representativos do comportamento de encaixe e desencaixe dos painéis SF75H da Kookmin.
Numa primeira fase, cada painel completo SF75H da Kookmin foi cortado longitudinalmente em função
da largura requerida para cada provete (B = 387,5 mm), recorrendo-se a uma serra de disco.
Posteriormente, foram realizados cortes transversais dos painéis em função da profundidade pretendida
(L = 300 mm), com recurso a uma serra de fita. Após o corte dos provetes, estes foram sujeitos a um
processo de secagem em câmara seca durante 1 semana. Finalizado este período, cada módulo foi
preparado e pintado para a marcação de pontos-alvo na superfície das células da ligação “snap-fit”. Estes
pontos foram utilizados para a análise das deformações das abas durante o processo de encaixe de cada
módulo, recorrendo a um vídeo-extensómetro (Figura 26b)).
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Como referido, os ensaios foram realizados numa máquina universal de ensaios com sistema de garras
de aperto hidráulico regulável (Figura 26a)), com 250 kN de capacidade de carga e uma célula de carga
integrada com precisão de 0,01 kN. Os ensaios foram realizados em controlo de deslocamentos, tendo o
deslocamento imposto sido aplicado monotonicamente com uma velocidade de 9,96 mm/min. Cada um
dos módulos foi carregado monotonicamente até se atingir o encaixe/desencaixe completo dos módulos
ensaiados. Em cada ensaio teve-se também em conta a temperatura e humidade relativa do ar a que os
ensaios foram realizados. A temperatura ambiente dos ensaios variou entre 24 e 26 ºC e a humidade
relativa do ar variou entre 53 e 58 %. Os deslocamentos dos diferentes pontos-alvo marcados em cada
provete foram medidos durante o ensaio, a uma frequência de 5 Hz, utilizando um vídeo-extensómetro
de alta definição, constituído por uma câmara Sony XCG-5005E e por uma lente Fujinon – Fujifilm
HF50SA-1, apoiado num tripé (Figura 27a) e b)). Por fim, quanto à instrumentação relativa às extensões
nas abas da ligação “snap-fit”, foram utlizados dois extensómetros10 elétricos de 6 mm por aba, aplicados
numa zona intermédia em profundidade, nas abas interiores de cada módulo individual, como ilustra a
Figura 26c). Neste aspeto, é importante referir que, devido aos resultados numéricos e a condicionantes
de tempo e espaço face aos resultados esperados, optou-se por instrumentar apenas os dois últimos
provetes de cada uma das séries (provete 5 (P5) e 6 (P6)).
Quanto à leitura e registo do valor da carga aplicada pela máquina de ensaios Instron 8800D para o
encaixe e desencaixe, dos deslocamentos registadas pelo vídeo-extensómetro e das extensões (dos
provetes P5 e P6), esta foi efetuada em PC através de uma unidade de aquisição de dados de 8 canais,
da marca HBM, modelo QUANTUM X, utilizando o software LabVIEW.
a)

a)

b)

c)

a)

a)

Figura 26 - Equipamentos utilizados nos ensaios de encaixe e desencaixe: a) máquina universal de ensaios
hidráulica Instron 8800D e vídeo-extensómetro de alta definição; b) pontos-alvos; e c) extensómetros elétricos.

3.3. Análise e discussão dos resultados
A análise dos resultados dos ensaios experimentais de encaixe e desencaixe do sistema de ligação
“snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin incidiu na determinação das seguintes gradezas: (i) força
máxima necessária para o encaixe e desencaixe; e (ii) deformações sofridas pelas abas no processo de

10

Extensómetros elétricos da marca TML (resistência de 120±0,5 Ω e comprimento de grelha de 6 mm).
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encaixe. A par desta caracterização, foi ainda analisada a influência dos possíveis danos associados aos
processos de encaixe e de desencaixe no comportamento do sistema de ligação.
Na Tabela 6 são apresentadas as principais grandezas referidas, obtidas com base nos gráficos de
força-deslocamento vertical de encaixe e desencaixe da máquina de ensaios (F-𝛿) resultantes do
respetivo tratamento dos dados dos ensaios experimentais (Figura 28a) e b) e Anexo A). Relativamente
à medição das grandezas registadas na Tabela 6, a força máxima de encaixe e desencaixe (𝑭𝑴𝒂𝒙 )
corresponde, no caso do processo de encaixe, aos momentos em que a aba tem a sua abertura máxima
𝑺𝒖𝒑

𝑰𝒏𝒇

(𝒂𝑴𝒂𝒙 e 𝒂𝑴𝒂𝒙 ) e, no caso do processo de desencaixe, aos momentos em que ambas as abas vencem a
saliência de retenção ou o dano registado nas abas da ligação atinge a sua propagação máxima, tal como
se verifica na análise conjunta das Tabelas 6 e 7 e da Figura 28a) e b). Quanto à medição da abertura
𝑺𝒖𝒑

𝑰𝒏𝒇

máxima das abas (𝒂𝑴𝒂𝒙 𝑒 𝒂𝑴𝒂𝒙 ), esta foi executada apenas para o 1.º encaixe dos 5 primeiros provetes
com base nos resultados dos deslocamentos dos pontos-alvo registados pelo vídeo-extensómetro, em
particular para os pontos assinalados na Figura 27. Estes pontos foram escolhidos por corresponderem
à zona de maior espessura da aba e serem, portanto, os pontos mais representativos da zona onde é
aplicada a força horizontal que provoca a abertura da aba durante o processo de encaixe e do local onde
se pretende medir a deflexão horizontal da aba para, posteriormente, se comparar com os resultados
𝑰𝒏𝒇

𝑺𝒖𝒑

numéricos e analíticos. As extensões (𝜺𝑴𝒂𝒙 , 𝜺𝑴𝒂𝒙 ) foram obtidas através dos resultados de pico máximo
registados pelos extensómetros utlizados na zona da aba à compreensão dos provetes 5 e 6 (Figura 26c)
e Tabela 6).

Figura 27 - Deslocamento do conjunto de pontos-alvo registados pelo vídeo-extensómetro.
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Tabela 6 - Tabela resumo da análise dos resultados experimentais.

Desencaixe
2

Desencaixe
1

Encaixe 2

Encaixe 1

SF75H
da
Provete
Kookmin
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P1
P2
P3
P4
P5
P6

𝑭𝑴𝒂𝒙
[kN]
1,69
1,28
1,27
0,76
1,67
1,17
1,72
1,35
1,30
0,55
1,70
1,16
4,86
3,45
3,57
0,71
2,67
2,24
1,95
1,57
1,01
0,70
1,66
0,97

𝑭̅
[kN]

1,41±0,24

𝑺𝒖𝒑

𝑰𝒏𝒇

0,65
0,35
0,40
0,21
0,64
-

0,63
0,82
0,73
0,41
0,47
-

𝑰𝒏𝒇

𝑺𝒖𝒑

𝒂𝑴𝒂𝒙 𝒂𝑴𝒂𝒙 𝜺𝑴𝒂𝒙
𝜺𝑴𝒂𝒙
[mm] [mm] [μm/m] [μm/m]

-1259
-753,1

-2084,5
-1649,7

-1160,1
-715,5

-2033,1
-1634,5

-3404,3
-951,3

-1345,1
-1441,9

-2213,1
-580,1

-1784,2
-1454,3

1,45±0,23

3,95±0,80

a)

1,51±0,48

Tabela 7- Descrição de pontos chave observados no comportamento de
desencaixe.
Pontos chave no processo de desencaixe (1.ª série)
1
Desencaixe da primeira aba do provete 2
2
Iniciação do dano no provete 2 e provete 6
2⤍3 Propagação do dano e respetivos picos de força para o provete 2
Máxima propagação do dano (máxima abertura da fenda) no
3
provete 2
Desencaixe da segunda aba dos provetes 2, 3, 5 e 6 (desencaixe
4
total)
5
Iniciação do dano + desencaixe de uma das abas do provete 3 e 5
6
Iniciação do dano + desencaixe instantâneo das abas do provete 1

b)
Figura 28 - Gráficos F-𝛿 resultantes do procedimento de: a) encaixe; e b) desencaixe.
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Relativamente aos resultados do provete 4, estes foram incluídos na análise e discussão dos
resultados, no entanto, não foram considerados nos cálculos dos valores médios por se tratar de um
provete que apresentava imperfeições geométricas e folgas excessivas, facilmente identificáveis a olho
nu, em comparação com as dimensões geométricas de base da ligação “snap-fit” destes painéis, e uma
vez que os resultados deste provete apresentaram uma grande disparidade em relação aos dos restantes
provetes. Este facto mostra desde já a influência que as imperfeições geométricas e folgas nas abas da
ligação têm nos resultados de força, deflexão e rigidez, tanto para o encaixe, como para o desencaixe.
Relativamente aos gráficos de F-𝛿 ilustrados na Figura 28a) e b), interessa primeiramente fazer a
referência ao seu andamento geral, em particular para os momentos anteriores e posteriores ao pico de
força máxima. No processo de encaixe, para ambas as séries analisadas, observa-se para a fase anterior
ao pico de força máxima um aumento gradual da força de encaixe, fruto de uma abertura gradual da aba
de encaixe até ao instante de abertura máxima da mesma. Após o pico de força máxima, instante em que
as abas atingem a sua abertura máxima, a força sofre uma redução tão gradual como a que ocorre
durante o aumento da força até ao pico de força máxima; esta redução gradual deve-se ao facto de que,
após a aba atingir a sua deflexão máxima (necessária para vencer a saliência de entrada do sistema de
encaixe - força máxima de encaixe), esta, por imposição da geometria do “snap-fit”, vai perdendo deflexão
de forma gradual até ao instante em que ocorre o encaixe final de ambas as abas. Esta observação
permite concluir que existe uma relação entre a força de encaixe e a deflexão da aba durante o encaixe,
e que quanto maior a deflexão da aba necessária para o encaixe, maior é a força de encaixe associada.
Quanto ao desencaixe, observou-se um comportamento ligeiramente diferenciado entre provetes.
Considerando apenas o comportamento observado na 1.ª série de ensaios, por ser o mais representativo
do comportamento de desencaixe, verifica-se um comportamento diferenciado entre provetes (fruto das
imperfeiçoes geométricas e folgas de cada provete em relação à geometria de base da ligação), no que
diz respeito ao momento dos danos, desencaixes das abas e forças associadas a esses instantes
(Tabelas 6 e 7). O provete 1 apresentou um andamento linear até ao pico de força máxima, que, como
observado, resultou do momento de desencaixe instantâneo das abas e iniciação de dano nas abas. No
provete 2, antes do segundo pico de força, que correspondeu à abertura de uma fenda no material (dano),
verifica-se um primeiro pico de força resultante do desencaixe de umas das abas. Por fim, ainda no
provete 2, os últimos dois picos de força resultam da máxima propagação do dano na aba de “snap-fit” e
consequente desencaixe da última aba encaixada. Quanto aos provetes 3 e 5, os dois picos de força
observados estão associados ao desencaixe da 1.ª das abas e à iniciação do dano na aba oposta, e ao
desencaixe da 2.ª aba, respetivamente. Relativamente ao provete 6, contatou-se que uma das abas do
painel inferior desencaixou precocemente, uma vez que esta apresentava folgas excessivas. Este efeito
fez-se notar na redução da força do 1.º desencaixe e nas extensões registadas para o painel inferior.
Recorrendo aos gráficos da Figura 28a) e b) e às observações feitas durante a realização dos ensaios,
é ainda importante tecer algumas considerações acerca do comportamento de encaixe e desencaixe
verificado. No que diz respeito ao processo de encaixe, e para as duas séries de ensaios, verificou-se, à
exceção dos resultados do provete 4, um encaixe normal, de forma gradual e sem danos macroscópicos
significativos nos painéis. Como é possível constatar na Tabela 6 e na Figura 28a) e b), tanto a força
máxima para o encaixe, como o andamento geral das curvas de F-𝛿 são bastante semelhantes em ambas
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as séries de ensaios, constatando-se, desta forma, que os sucessivos encaixes e desencaixes não
alteram de forma significativa o comportamento de encaixe. Quanto às aberturas máximas das abas
𝑺𝒖𝒑

𝑰𝒏𝒇

registadas para o 1.º encaixe (𝒂𝑴𝒂𝒙 e 𝒂𝑴𝒂𝒙 ), e em comparação com a geometria real de base das abas
do “snap-fit”, os valores registados para as mesmas são equivalentes aos medidos na geometria de base
destes painéis, permitindo validar os resultados da medição destas deformações com base no vídeoextensómetro. No que diz respeito ao desencaixe, como se verifica para os resultados da força de
encaixe, constata-se logo à partida pela observação da Figura 28b), uma relativa variabilidade de
resultados entre os vários provetes de cada série e, em especial, entre os resultados das duas séries de
ensaios. Este facto pode ser facilmente explicado pela influência que pequenas imperfeições
geométricas, folgas ou efeitos locais (como a possível variabilidade do atrito entre a superfície dos painéis
ensaiados) têm nesta variabilidade dos resultados registados. Como se observa nos dados da Tabela 6,
houve uma grande redução da força de desencaixe necessária do 1.º para o 2.º desencaixe, e que, no
essencial, se deveu aos danos macroscópicos significativos nas abas da ligação verificados no 1.º
desencaixe (Figura 29). Consequentemente, este dado mostra a influência que os danos resultantes do
1.º desencaixe podem ter nos desencaixes seguintes do mesmo painel, assim como a relação inerente
entre a força de desencaixe e os danos registados no 1.º desencaixe, mostrando que esta perda de
“rigidez” do sistema de ligação, associada aos danos existentes nas abas, leva a uma maior flexibilidade
das mesmas e, consequentemente, a uma maior facilidade de desencaixe e respetiva redução da força
de desencaixe necessária nas desmontagens posteriores à primeira (1.ª série).
Relativamente às extensões de compressão, verificou-se que, no encaixe, as extensões máximas
foram registadas para o extensómetro junto ao septo de ligação da aba do painel superior dos provetes
5 e 6, e com um valor cerca de duas vezes superior ao registado no painel inferior. No desencaixe, no
provete 5 a extensão máxima ocorreu no painel inferior, enquanto no provete 6 a extensão máxima
ocorreu no painel superior (pelo facto de uma aba do painel inferior ter uma folga excessiva).
Outros aspetos importantes para o processo de encaixe e desencaixe são a influência das imperfeições
geométricas e das folgas e a incerteza quanto ao efeito do atrito (fruto da ligeira variabilidade de
rugosidade verificada na superfície das abas de ligação dos painéis testados) na variabilidade dos
resultados entre os provetes de uma mesma série. Tal variabilidade foi observada, em particular, para o
1.º encaixe e desencaixe do provete 1, onde foi registada uma força de encaixe e desencaixe ligeiramente
superior à dos restantes provetes, permitindo constatar a influência que estes parâmetros podem ter nos
resultados, uma vez que este provete foi o que permitiu uma encaixe final mais ajustado (menos
imperfeições geométricas e folgas entre as abas e, consequentemente, maiores forças de encaixe e
desencaixe).

Provete 3

Provete 2

Figura 29 - Zonas de registo de danos significativos no processo de desencaixe.
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Por outro lado, outro especto verificado nos ensaios experimentais, e que poderá ter influência nos
resultados de desencaixe registados, foi a deformação geral do sistema no desencaixe dos painéis
(Figura 30); de facto, o nível de dano nos elementos e a facilidade de desencaixe estão intimamente
relacionados com a flexibilidade permitida pelo sistema de ensaio à ligação no momento do desencaixe.

Figura 30 - Deformação geral das abas e lâminas de GFRP durante o desencaixe.

Por fim, comparando os resultados dos processos de encaixe e de desencaixe, constata-se a influência
das imperfeições geométricas, folgas e efeitos locais na variabilidade dos resultados entre os provetes de
uma mesma série. No que diz respeito aos danos verificados, apenas no desencaixe é que se verificaram
danos significativos nas abas, aspeto esse que está, em consequência, relacionado com os seguintes
fatores verificados no 1.º desencaixe: (i) grande deformação geral do painel (abas e lâminas da célula da
ligação); (ii) nível de força máxima necessária para o desencaixe, em particular para o 1.º desencaixe
(cerca de 3 vezes superior à do encaixe); (iii) “rigidez” média ligeiramente superior para o sistema de
desencaixe (na ordem dos 25% a 70% superior, em comparação com a “rigidez” do sistema no encaixe).
Quanto ao efeito dos danos provocados no desencaixe da 1.ª série (1.º desencaixe), é ainda importante
referir dois aspetos: (i) o primeiro está relacionado com o facto de os danos registados no 1.º desencaixe
apenas influenciarem de forma negativa os resultados de força registada no processo de desencaixe
subsequente (2.ª série de ensaios), sendo que para o processo de encaixe da 2.ª série não se verificou
qualquer influência destes danos na força de encaixe; (ii) o segundo aspeto está relacionado com os
"dentes de serra” registados nos gráficos de F-𝛿, em particular para todos os encaixes da 2.ª série (2.º
encaixe), para o qual se supõe ser devido aos danos provenientes do desencaixe da 1.ª série e aos
deslizamentos sucessivos resultante do atrito de contacto das superfícies, apesar de este efeito não afetar
negativamente a força de encaixe necessária para os provetes desta 2.ª série em comparação com a 1.ª
série.

3.4. Considerações finais
No que diz respeito à viabilidade real deste sistema “snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin, aspeto
importante para esta dissertação, interessa fazer uma correlação entre o comportamento experimental e
o comportamento real em obra observado na execução da ponte projetada no trabalho de Sá [19]. O
interesse está em extrapolar os resultados obtidos neste estudo experimental, em particular para o
processo de encaixe, para o que se esperaria na realidade; a este respeito, é de referir que este sistema
de interligação dos painéis SF75H da Kookmin foi executado em painéis completos com uma
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profundidade 2500 mm (vão típico), em vez dos 300 mm considerados neste estudo experimental e, a
posteriori, comparar com o comportamento de encaixe observado na realidade aquando da aplicação
destes painéis naquela ponte [19].
Desta forma, extrapolando de forma diretamente proporcional os valores obtidos experimentalmente
para os esperados em obra (para o vão típico dos painéis utilizados em obra), seria de esperar uma força
de encaixe na ordem de 12 kN (1200 kgf), valor que em obra seria limitador para a sua aplicação manual,
sem equipamento especifico e que, em consequência, limitaria a viabilidade deste sistema de ligação
“snap-fit” para a aplicação em sistemas de painéis compósitos interligados de forma simples e rápida,
sem a necessidade de equipamento específico. Contudo, esta proporcionalidade utilizada para extrapolar
os valores do estudo experimental para o comportamento real em obra, nomeadamente no que diz
respeito à força de encaixe, não deve ser executada diretamente a partir dos valores experimentais, uma
vez que, tal como observado para aplicação da ponte realizada no trabalho de Sá [19], o procedimento
de encaixe executado a nível experimental não é exatamente representativo do procedimento de encaixe
observado na realidade, uma vez que, na aplicação real deste sistema, todos os painéis foram aplicados
manualmente sem dificuldades acrescidas. Por conseguinte, estas diferenças de comportamento
esperado com base na extrapolação dos resultados experimentais vs. observado na realidade devem-se
no essencial às diferença existentes entre o procedimento de encaixe real e o utilizado nos ensaios
experimentais: (i) os ensaios foram realizados em regime quase-estático e de forma completa, enquanto
que na realidade (em obra) o encaixe pressupõe um efeito dinâmico aplicado gradualmente a partir do
encaixe de uma das extremidades, amplificando, deste modo, o efeito da força de encaixe; logo, este
comportamento existente na realidade facilita o processo de encaixe, para o qual se verificou o potencial
deste sistema de ligação na interligação simples e célere destes painéis compósitos em obra sem a
necessidade de equipamento especifico; e (ii) em obra, aquando do encaixe dos painéis, estes
encontram-se apenas apoiados nas suas extremidades, enquanto que a nível experimental, devido às
chapas utilizadas no sistema de ensaio do procedimento de encaixe, os módulos individuais de painel
encontravam-se apoiados em toda a sua superfície, tornado o sistema de encaixe bastante mais rígido
do que acontece na realidade e, tendo como consequência, a necessidade de aplicar uma força maior.
Por conseguinte, face aos resultados obtidos, nomeadamente no que diz respeito às forças de encaixe
obtidas nos ensaios experimentais e, sobretudo, no comportamento verificado aquando da aplicação
deste sistema de interligação “snap-fit” nos painéis adjacentes SF75H da Kookmin utilizados na ponte
projetada por Sá [19], é possível concluir sobre a viabilidade de aplicar em obra este sistema de ligação
“snap-fit” para painéis compósitos, de forma simples e rápida, sem a necessidade de equipamento
específico.
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4. Estudo Numérico
4.1. Considerações iniciais
Este capítulo apresenta o estudo numérico desta dissertação, o qual assenta em duas grandes fases
de análise. Numa primeira fase (subsecções 5.3.1 e 5.3.2), descreve-se a simulação numérica do sistema
de encaixe e desencaixe “snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin, para posterior comparação e
validação dos resultados desta tipologia de modelação, em relação aos resultados experimentais
apresentados no cap. 3.. Também nesta primeira fase do estudo, foi simulado o sistema de encaixe “snapfit” dos painéis EasyFloor, com intuito de prever o seu comportamento e avaliar a viabilidade do seu
sistema de encaixe, tendo por base a validação da modelação numérica com recurso à comparação dos
resultados experimentais e numéricos dos painéis SF75H da Kookmin. Na segunda fase (subsecção 5.3.3
e 5.3.4), descreve-se a simulação numérica do comportamento do painel SF75H da Kookmin interligado
com recurso ao sistema de encaixe “snap-fit”, quando submetido a flexão em 4 pontos (4P) na direção
transversal, com o intuito de comparar os resultados numéricos com os resultados experimentais de Sá
[19] e validar a tipologia de modelação numérica. Tal como na fase anterior, também se analisou
numericamente os painéis EasyFloor interligados em flexão em 4P na direção transversal, com o intuito
de prever o seu comportamento e analisar a viabilidade do sistema de ligação do painel EasyFloor em
flexão transversal. Para tal, consideram-se os resultados numéricos em flexão transversal (Kookmin vs.
EasyFloor) e os resultados experimentais do comportamento em flexão transversal dos painéis da
Kookmin, através da validação da tipologia de modelação verificada para os painéis SF75H da Kookmin.
Este estudo numérico teve como objetivos principais: (i) avaliar, por comparação com os resultados
experimentais descritos no cap. 3. e disponibilizados por Sá [19], a precisão da previsão numérica da
resposta dos painéis simulados em termos de força vs. deslocamento (F-𝛿), iniciação e progressão do
dano e, com isto, validar as tipologias de modelação numérica utilizadas; (ii) analisar o comportamento
mecânico transversal ao nível das tensões e deformações induzidas nas abas do sistema de encaixe
“snap-fit”, tanto pelo comportamento de flexão na direção transversal dos painéis interligados, como pelo
processo de encaixe e desencaixe “snap-fit” dos painéis e a sua relação com os modos de rotura
observados, respetivamente, nos ensaios experimentais de Sá [19] e no cap. 3.; (iii) avaliar a aptidão do
critério de iniciação de dano de Hashin (descrito no Anexo B) na previsão da carga correspondente ao 1.º
dano (carga inicial de dano e carga limite linear elástica); (iv) identificar os principais locais de dano e
modos de falha, incluindo a propagação do dano; (v) avaliar as forças envolvidas no processo de encaixe
e desencaixe dos painéis, assim como as deformações que se desenvolvem nos mesmos.
Para todos estes fins, foi utilizado o software comercial Abaqus®, na qualidade de ferramenta de
cálculo mais utilizada no meio científico para modelações bidimensionais (estados planos) estáticas e
dinâmicas com recurso ao MEF. Entre a ampla lista de tipologias e os vários módulos disponíveis para
simular o comportamento estrutural, foi utilizado o Abaqus / Standard: módulo para uma análise geral,
que emprega o sistema tradicional de integração implícita.
Antes de iniciar a descrição dos modelos propriamente dita, importa referir que, tanto a modelação
numérica do sistema de encaixe, como a do comportamento em flexão transversal dos painéis interligados
foram feitas com recurso a modelos bidimensionais, essencialmente devido à condicionante associada à
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rotina do critério de iniciação do dano de Hashin (ver adicionalmente Anexo B) que está implementada
no software Abaqus®; como referido, neste software, o critério de Hashin está apenas implementado para
elemento planos (2D).

4.2. Estudo numérico do sistema de encaixe e desencaixe “snap-fit” entre painéis
4.2.1. Descrição da simulação numérica do encaixe “snap-fit” entre painéis
Neste estudo numérico, foi simulado o sistema de encaixe “snap-fit” dos painéis SF75H da Kookmin e
dos painéis sanduíche do projeto EasyFloor. Os processos de encaixe e desencaixe “snap-fit” foram
modelados tentando reproduzir tão fielmente quanto possível as condições experimentais descritas no
cap. 3., para garantir a obtenção de resultados comparáveis, permitindo avaliar assim a razoabilidade e
precisão destes modelos numéricos. O sistema de unidades utilizado na modelação incluiu as unidades
de força F (N), de pressão (MPa), dimensões geométricas (mm), tempo t (seg) e densidade (Ton/mm3 ).

a) Painéis SF75H da Kookmin
I.

Geometria e definição do tipo de elementos e modelo de análise estrutural

O modelo dos painéis SF75H da Kookmin, é constituído por duas faces horizontais e reforços verticais
em GFRP, com massa volúmica de 1800 kg/m3 e uma espessura variável de 4 e 5 mm. Quanto às
dimensões globais, o painel simulado representa meia largura de um painel completo, correspondendo a
um comprimento de 387,5 mm e a uma altura de 75 mm no plano transversal (Figura 31).

Dimensões em (mm)

Figura 31 - Dimensões da geometria do painel SF75H da Kookmin utilizada para o estudo.

Em termos de tipo de análise, optou-se por efetuar uma análise dinâmica quase-estática (DynamicImplicit: Quasi-static), uma vez que se pretendeu simular os movimentos de encaixe e desencaixe dos
painéis aplicados nos ensaios experimentais (cap. 3.), considerando para o efeito, os efeitos
geometricamente não lineares; de facto, considerou-se ser este o tipo de análise que melhor se aproxima
da realidade face às elevadas deformações e deslocamentos envolvidos nas simulações realizadas.
Por sua vez, no que se refere à geometria e tipo de elementos finitos, considerou-se um modelo
baseado em elementos planos (2D), quadrangulares, do tipo CPS4R, de 4 nós por elemento, com
integração reduzida (2 graus de liberdade por nó) e “hourglass control” [94].
II.

Propriedades e comportamento mecânico dos materiais

O material GFRP foi modelado como um material ortotrópico com comportamento elástico não linear
que incluiu dano progressivo conforme descrito adiante, utilizando-se para as propriedades mecânicas os
valores obtidos experimentalmente por Sá [19], salvo aqueles para os quais não foram realizados ensaios,
tendo sido esses estimados com base na bibliografia consultada [95] (Tabela 8).
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Tabela 8 - Propriedades mecânicas dos painéis SF75H da Kookmin, adaptada de [19, 95].
Propriedades de rigidez: painéis SF75H da Kookmin
E1 [MPa] E2 [MPa] E3 [MPa] ʋ12 ʋ13 ʋ23 G12 [MPa] G13 [MPa] G23 [MPa]
GFRP (Lâminas)
10300
3500
28700
0,23 0,23 0,23
2800
2800
2800
GFRP (Ribs)
10300
3500
28700
0,23 0,23 0,23
2800
2800
2800

Quanto à convenção do sistema de eixos adotado, considerou-se, respetivamente, 1 e 2 como a
direção longitudinal e transversal do plano do laminado de GFRP, e 3 como direção perpendicular ao
plano do laminado, ou seja, a direção de pultrusão.
No que diz respeito ao módulo de distorção (Gij), devido ao facto de não ter sido avaliado
experimentalmente para todas as direções nos testes de caracterização de Sá, foi admitido o mesmo em
todos os planos ortotrópicos, com base nos valores correntes na literatura [19]. Quanto ao módulo de
elasticidade (E2), devido a falta de valores recorrentes das avaliações experimentais, foi considerado o
valor corrente na literatura para este tipo de material GFRP [95].
Com intuito de implementar neste estudo numérico o critério de Hashin (descrito no Anexo B) para
avaliar a iniciação e propagação de dano no material GFRP, o critério de Hashin foi empregue em
associação com um modelo de evolução de dano para descrever a degradação do material GFRP em
cada um dos quatro modos de falha considerados. No quadro do critério de Hashin [96], após o início do
dano, as variáveis de dano evoluem de acordo com os parâmetros de degradação a serem definidos por
quatro valores de energia de fratura (Gf), um por cada modo de falha, sendo através deles que é
caracterizado o modelo de progressão do dano. Nas Tabela 9 e 10 são apresentados os valores
considerados para a aplicação da rotina de Hashin no software. Porém, com o intuito de minimizar a
dificuldade de convergência e evitar problemas de convergência, considerou-se, para todos os
coeficientes de viscosidade, a utilização de um coeficiente de regularização por viscosidade,
particularmente importante na estabilização de modelos com análises de dano. Para tal, foi selecionada
a opção de estabilização de dano com o valor de 1×10-5.
Tabela 9 - Propriedades mecânicas de resistência do material GFRP, adaptado de [19].

Resistência das Fibras
Resistência à
tração na
direção 1
[MPa] (𝑿𝑻 )
34

Resistência à
compressão na
direção 1
[MPa] (𝑿𝒄 )
-114

Tabela 9 - Hashin: Dano
Resistência da Matriz
Resistência à
tração na
direção 2
[MPa](𝒀𝑻 )
8

Resistência ao Corte

Resistência à
Resistência ao
Resistência ao
compressão na
corte na direção 1 corte na direção 2
direção 2
[MPa] (𝑺)
[MPa] (𝑺𝑻 )
[MPa] (𝒀𝑪 )
-80
37
37

Tabela 10 - Energias de fratura associadas aos modos de rotura do material GFRP, adaptado de [19].

Evolução e propagação do Dano
Modo de falha das Fibras
Modo de falha da Matriz
Energia de fratura de
tração na direção 1
(Gft)
30

Energia de fratura de
compressão na direção 1
(Gfc)
50

Energia de fratura de
tração na direção 2
(Gmt)
3

Energia de fratura de
compressão na direção 2
(Gmc)
10

Quanto aos valores adotados para a resistência da matriz (valores de resistência na direção da
espessura do laminado , à tração (𝒀𝑻 ) e à compressão (𝒀𝑪 )) no plano transversal (plano 1-2), e face à
inexistência destes valores nos ensaios de caracterização de Sá [19], apenas foram encontrados na
bibliografia valores para a resistência à tração [95]. No que diz respeito à resistência à compressão da
matriz (𝒀𝑪 ), adotou-se simplificadamente um valor dez vezes superior, fruto de não haver registos de
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referência na literatura e de em ensaios anteriores este valor não ser condicionante no comportamento
global do material GFRP; para o qual o efeito de tração na matriz (𝒀𝑻 ) foi bastante mais condicionante.
No que diz respeito às restantes variáveis, 𝑿𝑻 é a resistência à tração da lâmina na direção da fibra, 𝑿𝒄 é
a resistência à compressão da lâmina na direção da fibra, 𝒀𝑻 é a resistência à tração da lâmina na direção
transversal à lâmina (direção da matriz), 𝒀𝑪 é a resistência à compressão da lâmina na direção transversal
à lâmina (direção da matriz) , 𝑺 é a resistência ao corte no plano da lâmina (plano 1-2) e 𝑺𝑻 é a resistência
ao corte transversal no plano 2-3. No que toca às energias de fratura (Gf) utilizadas, considerou-se valores
reportados recentemente na literatura para laminados de GFRP pultrudidos, e para os quais existe um
grau de incerteza associado, que futuramente deverá ser analisado de forma mais exaustiva [97].
Por fim, é ainda importante referir que para a aplicação das propriedades anteriormente referidas, tevese o cuidado de garantir que as orientações dos eixos locais das diferentes partes do modelo fossem
definidas de forma a reproduzir, da forma mais aproximada possível, as propriedades dos materiais tais
como estes se apresentam nos painéis, de acordo com as respetivas arquiteturas de fibras. Para tal,
foram consideradas as partições sobre a geometria ilustradas na Figura 32, de forma a aplicar as
diferentes orientações dos eixos às diferentes partes do painel.

Figura 32 - Partições e orientação dos eixos locais do material GFRP.

III.

Definição das propriedades de interação entre elementos

Quanto ao contacto entre os elementos de GFRP, em particular para a interação entre as abas do
sistema de encaixe, este foi definido através de um comportamento de atrito tangencial-normal para as
interações entre as várias superfícies do encaixe “snap-fit”. Para o comportamento de interação na
direção tangencial, assumiu-se uma formulação de fricção de penalidade (“Penalty”) (modelo clássico de
atrito de Coulomb), considerando coeficientes de atrito de 0,20; 0,25; 0,3 e 0,4011 [98]. Para o
comportamento na direção normal, adotou-se a opção “Pressure-overclosure” do Abaqus®, com uma
elevada rigidez de contacto (10 GPa), evitando que no modelo desenvolvido fosse permitida a

11

A variabilidade deste estudo recorrendo a uma gama de coeficientes de atrito cinemáticos surge do facto da análise do atrito entre
compósitos ser complexa, fruto de as leis clássicas de atrito serem mal sustentadas para a maioria dos compósitos e de não haver
uma definição concreta para o coeficiente de atrito dos painéis estudados. A gama de valores considerada é relativa aos valores
correntes encontrados na literatura para definir o atrito entre GFRP-GFRP.
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sobreposição entre as duas superfícies em contacto [6]. Para a aplicação destas propriedades de contacto
nas abas do encaixe “snap-fit”, foi adotado um comportamento “surface-to-surface contact (Standard)”,
com uma abordagem de rastreamento “finite-sliding”, que permite que as tensões de contacto sejam
transmitidas através das partes, evitando a penetração das várias partes umas nas outras [94], assim
como uma separação e deslizamento livre entre superfícies, em função do carregamento e dos
parâmetros de contacto, sendo a área e pressão de contacto calculadas na configuração deformada, facto
que se traduz numa análise mais rigorosa quando se pretende que estejam presentes efeitos física e
geometricamente não lineares [99]. A criação de um par de contacto exige a definição de uma “master
surface” e de uma “slave surface”, ilustradas respetivamente a vermelho e cor de rosa na Figura 33a).
Com o intuito de simular da forma mais real possível a aplicação do deslocamento imposto necessário
para o encaixe e desencaixe dos painéis ao nível experimental, foi aplicada uma “Constraint”, em que foi
considerada a tipologia “Coupling”12 entre um ponto de referência13 e a superfície do painel sujeita à
aplicação do deslocamento imposto (Figura 33b) e 33c)).
a)

b)

c)

Figura 33 - Definição das propriedades de interação existentes entre as partes que constituem o modelo.

IV.

Condições de fronteira e carregamento

Como condições de apoio, definiu-se para o encaixe e desencaixe que apenas as faces superior e
inferior do painel superior se encontrariam restringidas. Para tal, bloqueou-se a possibilidade de
movimento dos nós do painel no sentido vertical (𝒖𝟐 ), assim como a rotação ao longo do eixo

12

Função do software Abaqus® que permite estabelecer a ligação entre um conjunto de pontos.
um ponto situado na posição mais real possível ao que acontece no ensaio experimental descrito no cap. 3..

13 Representa
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perpendicular ao plano (𝒖𝑹𝟑 ), com o objetivo de simular o apoio conferido pela chapa metálica rígida
utilizada nos ensaios experimentais descritos no Capítulo 3 (Figura 34a)).
Quanto ao carregamento, este foi aplicado através de um deslocamento imposto, de forma a simular o
modo de aplicação da força nos ensaios experimentais, uma vez que este foi aplicado em controlo de
deslocamento e não em controlo de força. Para tal, aplicou-se um deslocamento imposto no ponto de
referência já referido, que devido à tipologia de interação “Coupling”, este mesmo deslocamento imposto
ao ponto de referência do respetivo modelo de encaixe e desencaixe é transferido a toda a face do painel
associada pela interação “Coupling”, resultando numa translação uniforme da face (Figura 34b) e 34c)).
a)

𝐄𝐧𝐜𝐚𝐢𝐱𝐞: 𝒖𝟐 = 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐚𝐢𝐱𝐞: 𝒖𝟐 = 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎

b)

𝒖𝟏 = 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎
𝒖𝟐 = 𝟑𝟔 𝐦𝐦
c)

𝒖𝟏 = 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎
𝒖𝟐 = −𝟑𝟔 𝐦𝐦

Figura 34 - a) definição das condições de fronteira do modelo; b) carregamento do modelo de encaixe;
c) carregamento do modelo de desencaixe.

V.

Malha de elementos finitos utilizada

No que diz respeito à malha de elementos finitos escolhida, toda a geometria e partes de GFRP foram
modeladas com os elementos do tipo CPS4R atrás referidos, utilizando um tamanho global de 0,5 mm
para as dimensões dos elementos finitos que constituem o subdomínio do problema. Contudo, na zona
do encaixe “snap-fit” optou-se por definir um subdomínio com um maior grau de refinamento e, para tal,
consideram-se elementos com 0,4 mm (Tabela 11). A par da forma dos elementos finitos foi ainda definida
como algoritmo de geração da malha, a técnica “Free” com o algoritmo de malhagem “Advancing front”,
por representar a técnica que melhor controlo permitia na qualidade da malha próxima da fronteira da
geometria e nas transições de malha entre diferentes partes. As malhas adotadas foram selecionadas
com base em testes de sensibilidade quanto à influência do refinamento da malha nos resultados obtidos,
tendo em conta a relação entre o esforço computacional e a melhoria de resultados, uma vez que após
algumas análises preliminares, verificou-se que elementos com um tamanho aproximado de 0,5 mm de
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lado eram adequados em termos de precisão, convergência e custo computacional da simulação (Figura
35).
Tabela 11 - Definição da malha e tipo de elementos finitos adotado para a discretização do problema.
Partes
Tipo de elemento finito
Elementos de GFRP
CPS4R

Nº de elementos
45372

Nº de nós
50123

Nº de graus de liberdade
99669

Elemento linear (ex. CPS4R)

Figura 35 - Definição da malha e tipo de elementos finitos adotados para a discretização do problema.

b) Painéis EasyFloor
I. Geometria e definição do tipo de elementos e modelo de análise estrutural
No que diz respeito ao modelo dos painéis EasyFloor, estes são constituídos por duas lâminas
horizontais e reforços verticais em GFRP, com massa volúmica de 1800 kg/m3 e uma espessura de 4 a
5 mm, dependendo da zona do material. Entre as lâminas de GFRP encontra-se um núcleo de poliuretano
(PUR), com massa volúmica de 40 kg/m3 e espessura de 130 mm. Quanto às dimensões globais, o painel
simulado (metade de um painel completo) apresenta 253 mm de comprimento por 140 mm de altura no
plano transversal (Figura 36).

2

1

Dimensões em (mm)

Figura 36 - Dimensões da geometria do painel EasyFloor utilizada para o estudo.

No que diz respeito ao tipo de análise, dimensão e tipo de elementos finitos e sistema de unidades,
estes foram definidos de forma semelhante à descrita na subsecção 4.2.1. a).
II. Propriedades e comportamento mecânico dos materiais
Nas propriedades dos materiais constituintes do painel EasyFloor, os elementos de GFRP foram
modelados de forma semelhante ao descrito na subsecção 4.2.1. a), enquanto o núcleo de PUR foi
modelado como um material isotrópico, elástico e linear. Quanto aos valores das respetivas propriedades,
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apresentados na Tabela 12, estes foram fruto de ensaios de caracterização material recentemente
desenvolvidos no IST, e cujos resultados ainda não se encontram publicados.
No que diz respeito ao módulo de distorção (Gij), devido ao facto de não ter sido avaliado
experimentalmente em todas as direções nos testes de caracterização (apenas foi avaliado no plano de
cada um dos laminados), foi admitido o mesmo em todos os planos ortotrópicos. Relativamente ao módulo
de elasticidade (E2) considerou-se o valor corrente na literatura [95], face ao facto de também não ter
sido avaliado nos ensaios de caracterização material recentemente desenvolvidos no IST. Quanto ao
sistema de coordenadas adotado, considerou-se 1 e 2 como a direção longitudinal e transversal do plano
do laminado, e 3 como direção perpendicular ao plano do laminado (direção de pultrusão).
Tabela 12 - Propriedades mecânicas de resistência do GFRP do painel EasyFloor.
Propriedades: painéis EasyFloor
E1 [MPa] E2 [MPa] E3 [MPa]
ʋ12
ʋ13 ʋ23 G12 [MPa] G13 [MPa] G23 [MPa]
GFRP (Lâminas)
12200
3500
33900
0,23
0,23 0,23
5100
5100
5100
GFRP (Ribs)
15500
3500
31300
0,28
0,28 0,28
5000
5000
5000
E [MPa]
ʋ
G [MPa]
PUR (Núcleo)
13,71
0,49
4,6

Tal como nos painéis da SF75H da Kookmin, os valores adotados para a resistência na direção da
espessura do laminado (valores de resistência da matriz à tração (𝒀𝑻 ) e à compressão (𝒀𝑪 )), face à
inexistência destes valores nos ensaios de caracterização realizados no IST, apenas foram encontrados
na bibliografia valores para a resistência à tração [95]; quanto à resistência a compressão, adotou-se
simplificadamente um valor dez vezes superior, pelo mesmo motivo referido na subsecção 4.2.1. a).
Relativamente às energias de fratura consideradas, estas foram baseadas em valores reportados
recentemente no IST em ensaios de caracterização para laminados de GFRP pultrudidos, cujos
resultados ainda não se encontram publicados. É de referir que estes resultados referentes às energias
de fratura estão associados a algum grau de incerteza, já que uma parte destes valores resultou da
calibração de modelos numéricos e não de ensaios experimentais; no âmbito de uma tese de
doutoramento do IST, está em curso um estudo experimental que visa a caracterização destas
propriedades (Tabelas 13 e 14).
Tabela 13 - Propriedades mecânicas de resistência do material GFRP.

Resistência das Fibras

Hashin: Dano
Resistência da Matriz

Resistência Resistência de
Material
de tração na compressão na
direção 1
direção 1
[MPa] (𝑿𝑻 )
[MPa] (𝑿𝒄 )
GFRP (Lâminas)
71
-35,5
GFRP (Ribs)
97
-48,5

Resistência
de tração na
direção 2
[MPa] (𝒀𝑻 )
8
8

Resistência de
compressão na
direção 2
[MPa] (𝒀𝑪 )
-80
-80

Resistência ao Corte
Resistência
de corte na
direção 1
[MPa] (𝑺)
25
25

Resistência
de corte na
direção 2
[MPa] (𝑺𝑻 )
25
25

Tabela 14 - Energias de fratura associadas aos modos de rotura do material de GFRP.

Evolução e propagação do Dano
Modo de falha das Fibras
Modo de falha da Matriz
Energia de fratura de
tração na direção 1
(Gft)
25

Energia de fratura de
compressão na direção 1
(Gfc)
35

Energia de fratura de
tração na direção 2
(Gmt)
1

Energia de fratura de
compressão na direção 2
(Gmc)
1

Na Figura 37 ilustra-se as partições consideradas para garantir que as orientações dos eixos locais
das diferentes partes do modelo estivessem definidas de forma a reproduzir, da forma mais real possível,
as propriedades reais dos materiais e arquitetura das fibras.
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Figura 37 - Partições e orientação dos eixos locais do material de GFRP.

III.

Definição das propriedades de interação entre elementos

No que diz respeito ao contacto por atrito entre as abas do sistema, assim como ao “Coupling” aplicado
para a definição correta do deslocamento imposto para o encaixe e desencaixe, ambos foram definidos
de forma semelhante aos descritos na subsecção 4.2.1. a). Quanto à interação adesiva entre o núcleo de
PUR e as faces de GFRP, foi considerado um comportamento coesivo, tendo sido adotada a opção de
parametrização do comportamento em cenários de tração/separação entre o material do núcleo e as
faces, através do método padrão de aplicação de contactos coesivos presente no software. Este método
não permite a separação nem escorregamentos relativos significativos entre os diferentes constituintes.
IV. Condições de fronteira e carregamento
As condições de apoio foram definidas através da restrição do deslocamento vertical (𝒖𝟐 ) e da rotação
(𝒖𝑹𝟑 ) dos nós das faces do painel, procurando simular o apoio conferido pela chapa metálica utilizada nos
ensaios experimentais descritos no cap. 3.. Quanto ao carregamento, este foi aplicado através de um
deslocamento imposto implementado de igual forma ao descrito na subsecção 4.2.1. a) (Figura 38).
𝐄𝐧𝐜𝐚𝐢𝐱𝐞: 𝒖𝟐 = 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎

𝒖𝟏 = 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎

= 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎

𝐄𝐧𝐜𝐚𝐢𝐱𝐞: 𝒖𝟐 = 𝟐𝟓, 𝟒𝟓 𝐦𝐦
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𝒖𝟏 = 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎
𝐃𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐚𝐢𝐱𝐞: 𝒖𝟐 = −𝟐𝟓, 𝟒𝟓 𝐦𝐦

𝐃𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐚𝐢𝐱𝐞: 𝒖𝟐 = 𝒖𝑹𝟑 = 𝟎
Figura 38 - Definição das condições de fronteira do modelo e carregamento do modelo de encaixe (em cima) e
desencaixe (em baixo).

V.

Malha de elementos finitos utilizada

No que diz respeito à malha de elementos finitos escolhida, e tendo em conta que a malha adotada foi
selecionada com base em testes de sensibilidade quanto à influência do refinamento da malha nos
resultados obtidos, toda a geometria e partes de GFRP foram modeladas com o mesmo tipo de
= 𝒖de
=𝟎
elementos, tamanho de elementos, e segundo a técnica
𝑹𝟑 geração
de malha descrita na subsecção
4.2.1. a). Quanto à malha utilizada no núcleo, adotou-se uma malha gradualmente mais refinada do
exterior para o interior (zona em contacto com as abas do encaixe “snap-fit”) com elementos planos (2D),
quadrangulares, do tipo CPS4R com integração reduzida e “hourglass control” e um tamanho de
elementos finitos gradualmente variável de 5,0 para 0,5 mm (Figura 39 e Tabela 15).

Figura 39 - Definição da malha e tipo de elementos finitos adotado para a discretização do painel EasyFloor.
Tabela 15 - Definição da malha e tipo de elementos finitos adotado para a discretização do problema.
Partes
Elementos de GFRP
Núcleo PUR

Tipo de elemento finito
CPS4R
CPS4R

Nº de elementos

Nº de nós

Nº de graus de liberdade

74666

80189

156621

4.2.2. Análise e discussão dos resultados numéricos do encaixe e desencaixe
Nesta secção apresenta-se os resultados obtidos nos modelos numéricos de simulação do
procedimento de encaixe e desencaixe, seguido da sua análise e discussão. Numa primeira parte, são
analisados e discutidos os resultados experimentais vs. numéricos referentes aos painéis SF75H da
Kookmin com o objetivo de validar a metodologia de modelação numérica utilizada para a simulação dos
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ensaios experimentais. Na segunda parte, e fruto da validação da metodologia numérica utilizada para a
simulação do processo de encaixe e desencaixe, são analisados e discutidos os resultados numéricos
referentes aos painéis EasyFloor, com o intuito de prever o seu comportamento relativo ao processo de
encaixe e desencaixe.
Relativamente aos resultados dos ensaios experimentais vs. simulação numérica desenvolvida para
os painéis SF75H da Kookmin, pela observação dos gráficos com as curvas força-deslocamento (F-𝛿) da
Figura 40 e Anexo C e da tabela resumo dos resultados oriundos destes gráficos (Tabela 16), que
comparam os resultados experimentais com os obtidos numericamente, é possível constatar que existe
boa concordância entre os dois conjuntos de resultados, tanto para as forças de encaixe e desencaixe
máximas, como para as aberturas máximas das abas durante o processo de encaixe. Verifica-se ainda
que o coeficiente de atrito cinemático µ = 0,25 é, de uma forma geral, o que melhores resultados oferece
na comparação dos resultados, uma vez que se verifica que a principal influência da variação do
coeficiente de atrito está: (i) nas forças de encaixe e desencaixe necessárias; e (ii) nos danos registados
numericamente com base no critério de iniciação de Hashin.
Para esta comparação de resultados, consideraram-se apenas os resultados experimentais da 1.ª série
de ensaios, por serem aqueles cujo comportamento ainda não está afetado por danos provenientes do
1.º desencaixe. Por conseguinte, para a comparação das aberturas das abas e força de desencaixe, é
importante referir que os modelos numéricos são ligeiramente mais “rígidos” e conservativos que os
experimentais, o que seria expectável, uma vez que os possíveis efeitos das imperfeições geométricas,
folgas e efeitos locais existentes nos provetes ensaiados não são representados nos modelos numéricos,
visto que estes apenas utilizam a geometria do painel “standard” SF75H da Kookmin.
Para além disso, é ainda importante referir que a nível experimental, fruto da ligeira variação de
rugosidade apresentada pelos provetes e dos efeitos anteriormente referidos, verifica-se alguma
dispersão de resultados; contudo, para a comparação dos resultados numéricos vs. experimentais,
considerou-se a média dos resultados experimentais, visto que estes, apesar de ligeiramente diferentes
entre si, foram semelhantes ao nível da ordem de grandeza dos valores. Por conseguinte, constatou-se
também uma variabilidade reduzida dos valores numéricos da deflexão da aba, o que seria de esperar,
visto que a abertura da aba depende essencialmente da geometria da mesma, algo que nos vários
modelos numéricos permanece constante, alterando-se apenas o respetivo atrito entre as superfícies em
contacto. Quanto às extensões de compressão registadas, verificam-se valores ligeiramente superiores
para os resultados numéricos em relação aos experimentais, em especial para o desencaixe.
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Tabela 16 - Resumo dos resultados experimentais vs. numéricos.

𝑭𝑴𝒂𝒙
[kN]

𝒂𝑴𝒂𝒙
[mm]

𝑺𝒖𝒑

𝒂𝑴𝒂𝒙
[mm]

𝑰𝒏𝒇

𝜺−
𝑴𝒂𝒙
[μm / m]

Atrito (µ= 0,20)
Atrito (µ= 0,25)
Atrito (µ= 0,30)
Atrito (µ= 0,40)
Atrito (µ= 0,20)
Atrito (µ= 0,25)
Atrito (µ= 0,30)
Atrito (µ= 0,40)

0,97
1,19
1,42
1,82
4,09
4,55
Rotura
Rotura

0,761
0,763
0,766
0,767

0,760
0,764
0,766
0,767

2741
2735
2733
2714
6428
6501
Rotura
Rotura

Desencaixe

Encaixe

NUMÉRICOS:
SF75H da Kookmin

Desencaixe 1

Encaixe 1

EXPERIMENTAIS:
SF75H da Kookmin
Provete 1
Provete 2
Provete 3
Provete 4
Provete 5
Provete 6
Provete 1
Provete 2
Provete 3
Provete 4
Provete 5
Provete 6

𝑭𝑴𝒂𝒙
[kN]
1,69
1,28
1,27
0,76
1,67
1,17
4,86
3,42
3,57
0,71
2,67
2,24

𝑺𝒖𝒑

𝑰𝒏𝒇

0,651
0,352
0,401
0,208
0,474
-

0,633
0,821
0,732
0,414
0,636
-

𝒂𝑴𝒂𝒙 𝒂𝑴𝒂𝒙
[mm] [mm]

̅
𝑭
[kN]

𝜺−
𝑴𝒂𝒙
[μm / m]

1,41±0,24
-2085
-1650

3,95±0,80
-3404
-1442

Figura 40 - Gráficos F-𝛿 dos resultados numéricos vs. experimentais do painel SF75H da Kookmin.
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Este facto está relacionado com um conjunto de fatores que tornam os modelos numéricos mais
conservativos: (i) a maior “rigidez” apresentada pelos modelos numéricos, em especial para o desencaixe,
em comparação com o comportamento real, devido à não consideração das imperfeiçoes geométricas
nestes modelos, folgas e efeitos locais que existem na realidade e cujo efeito é particularmente
significativo nos resultados das extensões; (ii) metodologia de aplicação das propriedades mecânicas dos
materiais, em particular para a zona onde se mediram experimentalmente as extensões, uma vez que as
partições consideradas resultaram apenas numa aproximação do modelo numérico ao comportamento e
propriedades reais do painel; (iii) em particular no desencaixe, o dano previsto a nível numérico nas abas
interiores que tendem a abrir para permitir o desencaixe (e que experimentalmente não se verifica), levam
a que a nível numérico as extensões de compressão nesta zona aumentem, fruto do modelo de
degradação das propriedades do material associado ao dano numérico da matriz à tração e consequente
maior necessidade de contribuição do material à compressão para a resistência das abas que abrem para
permitir o desencaixe.
Neste âmbito, é importante referir que para os resultados numéricos do processo de desencaixe
referentes aos coeficientes de atrito cinemático µ = 0,3 e µ = 0,4, não foram analisados os seus valores,
uma vez que estes levam a que sejam atingidos danos bastante significativos nas lâminas superiores e
inferiores, levando mesmo à rotura das mesmas e ao impedimento do desencaixe completo das abas.
Este foi mais um fator que apontou para a validação dos resultados para os modelos com um atrito
cinemático de µ = 0,25. Por fim, ainda sobre a análise dos resultados da Tabela 16 e da Figura 40, importa
referir que, ao contrário do observado nos resultados experimentais, nos resultados numéricos a força
máxima registada corresponde ao instante em que ocorre o desencaixe das abas de forma quase
simultânea, para além de corresponder ao momento em que o dano atinge o seu pico de propagação.
Este facto permite, uma vez mais, constatar a maior “rigidez” apresentada pelos modelos numéricos em
comparação com os ensaios experimentais e que se traduziu, de uma forma geral, num processo de
desencaixe mais difícil e “rígido” a nível numérico.
Quanto à análise da iniciação e propagação do dano nos modelos numéricos vs. resultados
experimentais, de seguida, apresenta-se a sua análise (através degradação das propriedades do
material, para cada um dos quatro modos de falha considerados) durante o processo de encaixe e
desencaixe dos painéis. Relativamente à comparação da iniciação do dano registada na simulação
numérica com os danos observados a nível experimental, como referido, esta baseou-se no critério de
iniciação de dano de Hashin em associação com um modelo de propagação do dano implementado no
software Abaqus ®. Com esta análise, é possível constatar uma boa correlação e semelhança entre os
danos observados a nível numérico e experimental, tal como se mostra na Figura 41, e de forma mais
pormenorizada nos Anexos D e E, referentes aos resultados observados para o processo de desencaixe.
É ainda importante referir que a análise numérica do dano apresentada de seguida assenta nos
modelos numéricos com o coeficiente de atrito cinemático µ = 0,25, por ter sido o modelo que, no geral,
apresentou melhores resultados em comparação com os resultados experimentais.
Para o processo de encaixe, tanto para a simulação numérica, como para os ensaios experimentais,
não foram registados danos. Quanto ao desencaixe, ao longo do andamento da curva de F-𝛿 obtida por
via numérica (Figura 40), foram observados três modos de rotura distintos segundo o critério de Hashin:
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(1) rotura da matriz por tração; (2) rotura das fibras por compressão; e (3) rotura da matriz por compressão
(para o qual é notória uma redução significativa da “rigidez” e sucessivo desencaixe completo).

Figura 41 - Comparação experimental vs. numérica da iniciação do dano relativo ao processo de desencaixe.

Por conseguinte, no desencaixe, verifica-se uma concordância satisfatória dos resultados obtidos
numericamente e experimentalmente. Como ilustrado na Figura 41, observa-se que os danos obtidos
experimentalmente são também previstos a nível numérico. Contudo, é importante referir que
numericamente, para além dos danos registados experimentalmente, foi prevista a existência de danos
em outros locais da ligação, em particular nas abas interiores que abrem para permitir o desencaixe e nas
lâminas superiores e inferiores da célula da ligação, dependendo do modo de rotura considerado no
critério de Hashin (Anexo E). No Anexo F apresenta-se a evolução do dano determinado para o modelo
com atrito cinemático de µ = 0,25, segundo o critério de Hashin, provocado, respetivamente, por tensões
de tração e compressão segundo a direção transversal e por tensões de corte. Porém, a nível
experimental, não se detetou a ocorrência de tais danos. Uma explicação para o facto de não se ter
observado experimentalmente certo danos previstos numericamente, surge do facto de, como referido,
os modelos numéricos serem mais “rígidos” do que os ensaios, fruto da não consideração dos efeitos das
imperfeiçoes geométricas, folgas e efeitos locais que podem influenciar a flexibilidade do sistema de
desencaixe e os danos no material. No entanto, também se verifica o contrário, ou seja, a existência de
dano nos ensaios em locais onde, numericamente, apesar de existirem tensões de tração significativas,
não se prevê a iniciação de dano (Anexo G). Esse local apresentado na Figura 41 (close up central) é
referente à fenda que surge no reforço vertical da célula da ligação do provete 3. Contudo, apesar de não
ser verificado numericamente, é facilmente explicado pelo facto de antes do ensaio se terem detetado
fissuras na face interior do painel em toda a sua profundidade (porventura causadas pela retração do
material durante o fabrico), facto esse que durante o processo de desencaixe terá potenciado o efeito das
tensões de tração nesse local, levando ao aparecimento de uma fenda neste reforço vertical. Este facto
é mais uma demostração da influência que pequenos efeitos locais (não considerados nos modelos
numéricos) podem ter no comportamento real do material. Por fim, com base na comparação dos
resultados numéricos com os resultados experimentais apresentados no Capítulo 3, fruto do facto de o
comportamento numérico previsto ser globalmente semelhante ao comportamento observado
experimentalmente, verifica-se a adequabilidade da metodologia de modelação numérica adotada para
simular o processo de encaixe e desencaixe dos painéis interligados com recurso à ligação “snap-fit”.
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No que diz respeito à segunda parte desta secção, tendo em conta a validação da metodologia de
modelação, em especial para o coeficiente de atrito cinemático de µ = 0,25, apresenta-se de seguida os
resultados numéricos referentes ao painel EasyFloor, com o intuito de prever o seu comportamento
relativo ao processo de encaixe e desencaixe. Pela observação da Tabela 17 e dos gráficos de F-𝛿
apresentados na Figura 42, verifica-se que o painel EasyFloor apresenta uma “resistência” e “rigidez”
significativamente superior ao painel SF75H da Kookmin, em particular no desencaixe. Relativamente ao
encaixe, constatou-se um aumento de “resistência” ao encaixe na ordem de 22%, enquanto no
desencaixe esse aumento de “resistência” ao desencaixe é da ordem de 43%. Esta diferença de
“resistência” relativa ao processo de encaixe e desencaixe entre os dois painéis está diretamente
relacionada com a diferença da geometria da ligação “snap-fit” existente em cada um dos painéis e que,
como se verifica para o painel EasyFloor, leva a que o processo de encaixe e desencaixe seja ligeiramente
mais dificultado pela necessidade de aplicar maior força para proceder ao respetivo encaixe e desencaixe.
Com base nestes resultados constata-se, portanto, que a “resistência” de ambas as tipologias de ligação
ao respetivo encaixe e desencaixe, sendo da mesma ordem de grandeza para os dois painéis, está
intimamente relacionada com três fatores: (i) as propriedades intrínsecas do material e coeficiente de
atrito cinemático da superfície; (ii) a abertura necessária das abas para permitir o encaixe e desencaixe;
e (iii) para o caso do desencaixe, a geometria da saliência de retenção.
Por conseguinte, como se verifica na Tabela 17, o facto de no painel EasyFloor haver uma maior
necessidade de abertura na aba para permitir o encaixe (cerca de 50% superior ao Kookmin), e visto as
propriedades do material utilizado serem relativamente semelhantes, leva a que seja necessária uma
força superior para o encaixe e, consequentemente, obtém-se uma maior “resistência” do sistema ao
encaixe. Porém, tal como já se verificou na primeira parte desta secção, é esperado que estes resultados
numéricos sejam ligeiramente mais conservativos que o comportamento real destes painéis, visto que
este modelo numérico não tem em conta os efeitos de imperfeições geométricas, folgas e efeitos locais
previsíveis nos painéis reais. Ainda neste contexto, é importa referir um aspeto que vem reforçar a
validade dos resultados numéricos, e que se prende com o facto de as aberturas das abas registadas
numericamente (Tabela 17) serem concordantes com a espessura que as abas de encaixe necessitam
de vencer para o encaixe/desencaixe completo (medida com base na geometria de base de cada ligação).
No que diz respeito aos resultados provenientes do estudo da iniciação e propagação do dano,
referentes ao modelo numérico de encaixe e desencaixe da tipologia de ligação “snap-fit” utilizada nos
painéis EasyFloor (ver adicionalmente Anexo H), pode-se começar por referir uma evolução do dano
distinta da verificada para os resultados numéricos do painel Kookmin. Ao contrário do que acontece no
comportamento numérico de encaixe dos painéis SF75H da Kookmin, para o encaixe dos painéis
EasyFloor, verifica-se a iniciação do dano pela rotura da matriz à tração, o que, como observado no gráfico
de encaixe da Figura 42a), produz efeitos no andamento da curva de F-𝛿, resultando numa ligeira redução
no declive da mesma. Esta diferença do comportamento de encaixe relativamente ao dano deve-se no
essencial à abertura necessária das abas para o encaixe do painel EasyFloor ser cerca de 50% superior
à necessária para o painel Kookmin, levando a maiores tensões nas abas (visto que as propriedades dos
materiais são relativamente semelhantes) e, consequentemente, a uma maior solicitação da matriz à
tração para a qual se prevê que possa ocorrer uma possível fendilhação na aba (Figura 43a) e b)).
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a)

Atrito (µ= 0,20)

Encaixe

Atrito (µ= 0,20)
Atrito (µ=0,25)
Atrito (µ=0,3)
Atrito (µ=0,4)

13,66

4,09

1,192

1,192

Atrito (µ=0,25)

15,16

4,55

1,317

1,316

Atrito (µ=0,3)
Atrito (µ=0,4)

Rotura
Rotura

Rotura
Rotura

Rotura
Rotura

Rotura
Rotura

Desencaixe

Desencaixe

Encaixe

SF75H da Kookmin

Tabela 17 - Resultados numéricos do processo de encaixe e desencaixe dos painéis SF75H da Kookmin e EasyFloor.
Resistência
Resistência
𝑭𝑴𝒂𝒙 𝒂𝑺𝒖𝒑 [mm] 𝒂𝑰𝒏𝒇 [mm]
𝑭𝑴𝒂𝒙 𝒂𝑺𝒖𝒑 [mm]
EasyFloor
[kN/m]
[kN/m]
𝑴𝒂𝒙
𝑴𝒂𝒙
𝑴𝒂𝒙
[kN]
[kN]
3,23
0,97
0,761
0,760
Atrito (µ= 0,20)
3,86
1,16
1,182
3,96
1,19
0,763
0,764
Atrito (µ=0,25)
4,82
1,45
1,187
4,73
1,42
0,766
0,766
Atrito (µ=0,3)
5,72
1,72
1,188
6,07
1,82
0,767
0,767
Atrito (µ=0,4)
7,68
2,30
1,188

1,183
1,188
1,188
1,188

Atrito (µ= 0,20)

19,55

5,87

0,835

0,834

Atrito (µ=0,25)

22,43

6,73

0,839

0,839

Atrito (µ=0,3)
Atrito (µ=0,4)

25,63
34,17

7,69
10,25

0,842
0,851

0,842
0,850

b)
Figura 42 - Gráficos F-𝛿 dos resultados numéricos do painel EasyFloor vs. SF75H da Kookmin: a) encaixe; b) desencaixe.
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𝑰𝒏𝒇

𝒂𝑴𝒂𝒙 [mm]

Esta possível fendilhação na aba é um aspeto que deve ser cuidadosamente avaliado e controlado
após a produção do primeiro protótipo do painel, para confirmar se tal dano realmente ocorre nos painéis.
Quanto ao desencaixe, ao longo do andamento da curva de F-𝛿 obtida por via numérica (Figura 42b)),
ao contrário do observado para o painel SF75H da Kookmin, apenas foi observado um dos modos de
rotura segundo o critério de Hashin (rotura da matriz por tração (1) e consequente variação do declive da
curvas F-𝛿). Tal pode constituir uma vantagem deste sistema de ligação, por apenas haver necessidade
de controlar o modo de rotura da matriz à tração. Contudo, como se observa na Figura 42b), para o
desencaixe associado a um coeficiente de atrito de µ = 0,4, foi ainda registado um dano adicional. Esta
iniciação de dano consistiu na observação de um índice de rotura unitário do critério de Hashin para os
modos de rotura referentes à matriz (1) e fibra à compressão (2) ilustrados nos close-up do gráfico de
desencaixe da Figura 42b) e no Anexo H. Contudo, porque estes modos não foram registados para os
restantes coeficientes de atrito analisados, foram considerados pouco relevantes na previsão do
comportamento real esperado destes painéis.
Na Figura 43a) e b), para o encaixe, e na Figura 44a) e b), para o desencaixe, apresenta-se a evolução
do dano determinado segundo o critério de Hashin e a sua propagação até ao momento que antecede o
encaixe e desencaixe das abas (instante em que o dano atinge a propagação máxima). Os momentos de
análise são o instante para o qual se atinge a força correspondente ao 1.º dano da matriz à tração
determinada por via numérica para o coeficiente de atrito µ = 0,25 (𝑭e = 1,09 kN; 𝑭d = 6,02 kN) e o
instante que antecede o encaixe e desencaixe total (forças máximas registadas na Figura 42a) e b)).
b)

a)

Figura 43 - Evolução do dano da matriz à tração no encaixe: a) 1.º dano; b) dano referente à força máxima de
encaixe registada.

a)

b)

Figura 44 - Evolução do dano da matriz à tração no desencaixe: a) 1.º dano; b) dano referente à força máxima de
desencaixe registada.
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4.3. Estudo numérico do comportamento de flexão transversal dos painéis
4.3.1. Descrição da simulação numérica da flexão na direção transversal
No estudo numérico do comportamento à flexão na direção transversal dos painéis SF75H da Kookmin
e dos painéis sanduíche EasyFloor, procurou-se simular, tão fielmente quanto possível, as condições dos
ensaios experimentais descritos por Sá [19], uma vez que, e em particular para a simulação numérica dos
painéis SF75H da Kookmin, se procurou garantir a obtenção de resultados comparáveis com os
resultados experimentais realizados por Sá [19] e avaliar assim a validade e precisão da modelação
numérica. Em primeiro lugar, descreve-se o modelo de flexão na direção transversal (flexão a 4P) dos
painéis SF75H da Kookmin e, numa segunda parte, descreve-se o modelo dos painéis sanduíche
EasyFloor. É importante ainda referir que, para cada tipologia de painel, foram apenas consideradas as
modelações elaboradas em termos de controlo de deslocamento. Não menos importante, tanto as
propriedades, como os conceitos definidos na subsecção 4.2.1. a) e b) relativos ao critério de iniciação
do dano de Hashin, vão ter um papel fundamental na análise dos resultados apresentados a posteriori,
no que diz respeito ao estudo do início e propagação do dano no material GFRP, em particular no que
diz respeito à identificação dos principais locais de dano, incluindo o comportamento de dano progressivo.

a)

Painéis SF75H da Kookmin
I.

Geometria e definição do tipo de elementos e modelo de análise estrutural

Com o objetivo de simular tão fielmente quanto possível as condições dos ensaios experimentais
descritos por Sá [19], adotou-se uma geometria semelhante à descrita na subsecção 4.2.1.a). Contudo,
foram acrescentados novos elementos, cujo objetivo estava associado tanto à simulação das condições
de apoio como à aplicação do carregamento/deslocamento imposto. Para simular as condições de apoio,
foram definidos elementos triangulares cuja base em contacto com os painéis apresenta 50 mm de
comprimento e 25 mm de altura. Para a aplicação da solicitação de flexão transversal, utilizaram-se
elemento triangulares de 30 mm de base por 15 mm de altura, para simular os elementos nos quais foi
aplicado o deslocamento imposto (Figura 45).

Figura 45 - Definição da geometria dos painéis SF75H da Kookmin interligados em flexão na direção transversal,
em controlo de deslocamentos.

O tipo de análise considerado foi uma análise estática “Static, General”, uma vez que se pretendeu
simular uma solicitação estática aplicada na estrutura. Em termos de parâmetros de controlo do método,
uma vez que estes parâmetros mostraram ter influência na qualidade e convergência da solução, utilizouse um incremento de tempo inicial de 1×10-5, um tamanho máximo e mínimo de incrementos de 0,01 e
1×10-10, respetivamente, e um período de incremento de 1 segundo.
Quanto ao modelo de análise a adotar para a geometria definida em termos de elementos finitos, este
foi definido com base em elementos planos (2D), triangulares e quandrangulares, do tipo CPS3 e CPS4R.
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II.

Propriedades e comportamento mecânico dos materiais

Relativamente às propriedades materiais (GFRP), partições no material GFRP e orientações dos eixos
das diferentes partes do painel, estas foram definidas de igual forma ao descrito na subsecção 4.2.1. a).
No que diz respeito aos novos elementos, que procuram simular as condições de apoio e carregamento/
deslocamento imposto, este foram simulados com as propriedades típicas do aço 14, como um material
isotrópico, elástico e linear.
III.

Definição das propriedades de interação entre elementos

Quanto ao contacto entre os elementos de GFRP, em particular para a interação por atrito entre as
abas do sistema de encaixe, este foi definido como descrito na subsecção 4.2.1. a); porém, nesta
modelação, foi considerado um único valor para o coeficiente de atrito (µ =0,25), por ser o que melhores
resultados apresentou, tanto para a análise apresentada na secção anterior, como para a presente
análise. Quanto à interação entre os elementos de GFRP e os elementos de aço utilizados para simular
as condições de apoio e carregamento/ deslocamento imposto, esta foi definida como uma interação de
comportamento coesivo, adotando a opção de parametrização do comportamento em cenários de
tração/separação entre o material GFRP e as superfícies de contacto dos elementos de aço, através do
método padrão de aplicação de contacto coesivo presente no software (Figura 46).

Figura 46 - Definição das propriedades de interação coesiva entre as partes que constituem o modelo.

IV. Condições de fronteira e carregamento
As condições de fronteira foram impostas no vértice dos elementos triangulares utilizados para simular
as condições de apoio experimentais. Para tal, foram consideradas duas secções de apoio articulado (um
fixo e outro móvel)15, mantendo o vão de ensaio em 615 mm. Quanto ao carregamento, este foi imposto
através de um deslocamento imposto nos vértices dos elementos triangulares de aço da face superior do
painel, segundo duas secções equidistantes no vão e afastadas entre si de 255 mm no plano transversal,
correspondendo ao modo de flexão a 4P (Figura 47).

14

Aço: módulo de elasticidade (210 GPa); coeficiente de Poisson (0,3).
Apoio móvel: 1 GL restringido (deslocamento vertical (𝒖𝟐 )) e 2 GL desimpedidos no nó (deslocamento horizontal (𝒖𝟏 ) e rotação
em torno do eixo 3 (𝒖𝑹𝟑 )).
Apoio fixo: 3GL restringidos com exceção da rotação em torno do eixo 3 (𝒖𝑹𝟑 ).
15
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Figura 47 - Definição das condições de fronteira e de carregamento do modelo.

V.

Malha de elementos finitos utilizada

No que diz respeito à malha de elementos finitos escolhida, toda a geometria e partes de GFRP foram
modeladas com elementos planos (2D), triangulares, do tipo CPS3, com 3 nós por elemento (2 graus de
liberdade por nó), usando um tamanho global de 0,5 mm para as dimensões dos elementos finitos que
constituem o subdomínio do problema. A par da forma dos elementos finitos, foi ainda definida a técnica
“Free” como algoritmo de geração da malha. A opção de escolha de elementos triangulares em alternativa
a elementos quadrangulares deveu-se, a par da excelente adaptabilidade deste tipo de elementos em
geometrias curvas e com saliências, como é o caso das abas do “snap-fit”, também à melhor uniformidade
de resultados registados nos testes de sensibilidade quanto à malha e ao seu refinamento. Portanto, com
o intuito de estudar em pormenor as tensões/ deformações da zona do “snap-fit” dos painéis em flexão
transversal, verificou-se, através de estudos de sensibilidade a variações da malha e da tipologia de
elementos finitos, que esta tipologia de elementos e tamanho permitiria a obtenção de resultados
suficientemente precisos e com menor custo computacional. Quanto aos elementos triangulares de aço,
estes foram modelados com elementos planos (2D), quadrangulares, do tipo CPS4R com integração
reduzida e “hourglass control”, usando um tamanho global para as dimensões dos elementos finitos de 2
mm, uma vez que, nos testes de sensibilidade quanto à influência do refinamento da malha nos resultados
obtidos, não houve uma melhoria significativa com o aumento do refinamento destes elementos (Tabela
18 e Figura 48). Porém, é importante referir que apesar de a mistura de diferentes elementos na mesma
malha nem sempre seja uma solução ideal, neste caso, com base nos estudos de sensibilidade a
variações da malha e da tipologia de elementos finitos nos resultados obtidos, esta opção apresentou-se
como aquela que garantia melhores resultados, no que diz respeito à relação convergência dos resultados
vs. custo computacional.
Tabela 18 - Definição da malha e tipo de elementos finitos adotado para a discretização do problema.
Partes
Elementos de GFRP
Elementos de Aço

Tipo de elemento finito
CPS3
CPS4R

Nº de elementos

Nº de nós

Nº de graus de liberdade

87274

50894

99820
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Figura 48 - Definição da malha e tipo de elementos finitos adotado para a discretização do problema.

b) Painéis EasyFloor
I. Geometria e definição do tipo de elementos e modelo de análise estrutural
Na simulação dos painéis sanduíche EasyFloor, com o objetivo de simular da forma mais real possível o
comportamento em flexão na direção transversal destes painéis, considerou-se as dimensões de um painel
completo composto por duas lâminas horizontais e reforços verticais em GFRP, com massa volúmica de
1800 kg/m3 e espessura de 4 a 5 mm dependendo da zona do material. Entre as lâminas de GFRP encontrase um núcleo de poliuretano (PUR), com massa volúmica de 40 kg/m3 e espessura de 130 mm. Como
dimensões globais no plano transversal, cada painel tem um comprimento de 500 mm e 140 mm de
espessura. Também aqui, tal como descrito na subsecção 4.3.1. a), consideraram-se os elementos
triangulares de aço necessários para simular as condições de apoio e carregamento (Figura 49).

Figura 49 - Definição da geometria dos painéis EasyFloor interligados em flexão na direção transversal.

Em termos do tipo de análise e do modelo de análise a adotar para a geometria definida em termos de
elementos finitos, estes, à exceção do núcleo, foram definidos de forma idêntica ao descrito na subsecção
4.3.1. a). O núcleo foi modelado com elementos planos (2D), quadrangulares, do tipo CPS4R com
integração reduzida, “hourglass control” e um tamanho de elementos finitos gradualmente variável.
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II.

Propriedades e comportamento mecânico dos materiais

No que se refere às propriedades dos materiais utilizados no painel EasyFloor, os elementos de GFRP
foram modelados de forma semelhante ao descrito na subsecção 4.2.1. a) e de acordo com os valores
descritos na subsecção 4.2.1. b). O núcleo de PUR foi modelado conforme descrito na subsecção 4.2.1.
b), e os elementos de aço de acordo com o referido na subsecção 4.3.1. a).
Quanto às partições necessárias para reproduzir da forma mais aproximada possível as propriedades
dos materiais, em nada se alteraram as formas ilustradas na subsecção 4.2.1. b).
III.

Definição das propriedades de interação entre elementos

Relativamente ao tipo de interação por atrito entre as abas do sistema de encaixe “snap-fit” dos
elementos de GFRP e o tipo de interação coesiva entre o núcleo e os elementos de GFRP, estes foram
definidos de forma semelhante ao descrito nas subsecções 4.2.1. a) e 4.2.1. b), porém, pelo mesmo
motivo descrito na subsecção 4.3.1. a), foi adotado um único valor para o coeficiente de atrito (µ =0,25).
Quanto à interação entre os elementos de GFRP e os elementos de aço utilizados para simular as
condições de apoio e carregamento, esta foi definida de igual forma ao descrito na subsecção 4.3.1. a).
IV. Condições de fronteira e carregamento
Tal como o referido na subsecção 4.3.1. a), as condições de fronteira foram impostas no vértice dos
elementos triangulares utilizados para simular as condições de apoio, com recurso a duas secções de
apoio articulado (um fixo e outro móvel)16, mantendo o vão de ensaio em aproximadamente 950 mm.
Quanto à simulação da solicitação de flexão a 4P na direção transversal, ao nível do controlo de
deslocamentos, este foi realizado da mesma forma que o descrito em subsecção 4.3.1. a) e como se
ilustra na Figura 50.

Figura 50 - Definição das condições de fronteira e carregamento dos modelos.

V.

Malha de elementos finitos utilizada

Quanto à definição da malha de elementos finitos utilizada, esta foi semelhante à descrita nas
subsecções 4.3.1. a) e 4.2.1. b). Tanto os elementos de GFRP como os elementos triangulares de aço
foram modelados com o mesmo tipo e tamanho de elementos, e técnica de geração de malha descrita
na subsecção 4.3.1. a); porém, em particular para os elementos de aço dos apoios, alterou-se o tamanho
dos elementos finitos para 5 mm, tendo-se verificado em testes de sensibilidade quanto à influência do
refinamento da malha nos resultados que a sua influência nos resultados era insignificante. Quanto aos
elementos do núcleo, estes foram modelados de forma semelhante ao núcleo descrito na subsecção
16

Apoio móvel: 1 GL restringido (deslocamento vertical (𝒖𝟐 )) e 2 GL desimpedidos no nó (deslocamento horizontal (𝒖𝟏 ) e rotação
em torno do eixo 3 (𝒖𝑹𝟑 )).
Apoio fixo: 3GL restringidos com exceção da rotação em torno do eixo 3 (𝒖𝑹𝟑 ).
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4.2.1. b), como se ilustra na Figura 39. Na Tabela 19 e na Figura 51 é apresentado o resultado da
implementação e discretização da malha de elementos finitos na estrutura em questão. Contudo, e à
semelhança do referido na subsecção 4.3.1. a), também neste modelo do painel EasyFloor em flexão
transversal, a mistura de diferentes elementos na mesma malha apresentou-se como aquela que garantia
melhores resultados.
Tabela 19 - Definição da malha e tipo de elementos finitos adotado para a discretização do problema.
Partes
Tipo de elemento finito Nº de elementos
Nº de nós
Nº de graus de liberdade
Elementos de GFRP
CPS3
Núcleo PUR
CPS4R
121312
131244
256480
Elementos de Aço
CPS4R

Figura 51 - Definição da malha e tipo de elementos finitos adotado para a discretização do problema.

4.3.2. Análise e discussão dos resultados numéricos da flexão transversal em
comparação com os resultados experimentais
Apesar de ser reconhecido que, em aplicações reais deste tipo de painéis pultrudidos de GFRP, a
transmissão de carga é menos relevante na direção transversal, o mecanismo de transmissão de carga
na direção transversal desempenha um papel importante na transferência da carga longitudinal ao longo
do eixo principal, sendo por isso fundamental que o sistema de ligação entre painéis seja suficientemente
resistente e rígido para permitir esta transferência de cargas no plano transversal entre painéis, até
descarregar no sistema de apoio dos mesmos [97]. Segundo Sá [97], o comportamento em flexão na
direção transversal de painéis compósitos interligados com recurso à ligação por encaixe “snap-fit” sem
adesivo, resulta, geralmente, no desenvolvimento de mecanismos de rotura internos e externos que, no
contexto de investigações experimentais, impedem a recolha de informações importantes para o estudo
destes comportamentos. Nesse sentido, a utilização de modelos numéricos assume um papel importante,
uma vez que permite simular e estudar os comportamentos de flexão na direção transversal de uma forma
mais aprofundada, especialmente no que diz respeito ao estudo da iniciação e propagação do dano no
material compósito destes painéis. 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 os resultados experimentais, devendo, para isso, ser interpretados cuidadosamente.
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Nesta secção, apresenta-se, primeiramente, a análise e discussão dos resultados da modelação
numérica realizada no âmbito desta dissertação, referentes ao comportamento de flexão a 4P na direção
transversal dos painéis SF75H da Kookmin, em comparação com os resultados experimentais reportados
por Sá [19, 97]. Um dos objetivos desta análise prende-se com a validação da metodologia de modelação
numérica utilizada para a simulação do procedimento experimental e respetivo comportamento destes
painéis em flexão transversal. Numa segunda parte, apresenta-se a previsão numérica do comportamento
de flexão a 4P na direção transversal dos painéis EasyFloor interligados, com o intuito de verificar a
viabilidade de aplicação deste sistema na construção e reabilitação de pisos de edifícios, em particular
no que diz respeito ao seu comportamento de flexão e deformabilidade na direção transversal.
Interessa ainda referir que as simulações numéricas para ambos os painéis tiveram como objetivo
simular as respostas iniciais lineares e falhas progressivas avaliadas experimentalmente, ou seja, estimar
(i) a rigidez e resistência transversal; (ii) a carga inicial de dano e carga limite linear elástica; (iii) a resposta
progressiva da falha; e (iv) os modos de falha e rotura final característica. Para tal, à semelhança do
descrito na análise do processo de encaixe e desencaixe, utilizou-se a análise de danos baseada no
critério de Hashin em associação com um modelo de evolução de dano para descrever a degradação das
propriedades do material, em cada um dos quatro modos de falha considerados naquele critério.
Relativamente à primeira parte desta secção, na Tabela 20 são resumidos os principais resultados dos
ensaios experimentais realizados por Sá [19] e da modelação numérica referentes ao comportamento em
flexão transversal. Para fins de comparação dos resultados experimentais com os numéricos resultantes
da modelação descrita na subsecção 5.3.3, consideram-se quatro grandezas chave: (i) Fe,
experimentalmente correspondente à carga associada à 1.ª fenda local visível (início de falha), e
numericamente correspondente ao momento em que se atinge o 1.º dano em ambos os modos de rotura
por tração (da matriz e da fibra) e consequente perda de rigidez visível na curva de força-deslocamento
(F-𝛿) da Figura 52; (ii) Fu, é assumido em ambos os resultados (experimentais e numéricos) como a carga
final correspondente ao nível máximo de força atingido; (iii) de e du, são os valores de deformação vertical
registada a meio vão para Fe e Fu, respetivamente; e (iv) U1, a abertura entre painéis para o momento
associado a Fe (limite elástico) e Fu (limite último), fruto da deformada provocada pela flexão na direção
transversal. Quanto aos resultados de rigidez e resistência à flexão transversal considerados para uma
largura de 1 m de painel, a rigidez elástica transversal (Kf,T) foi avaliada a partir do declive do intervalo de
comportamento linear das curvas de F-𝛿 da Figura 52, enquanto a resistência foi avaliada pela relação
de Fu para 1 m de painel na direção longitudinal ao plano transversal em análise.
Pela observação do gráfico de F-𝛿 da Figura 52 (ver adicionalmente Anexo I) e da Tabela 20, que
comparam os resultados experimentais com os obtidos numericamente para os painéis SF75H da
Kookmin, verifica-se logo à partida um comportamento ligeiramente diferente do andamento das curvas,
principalmente no que diz respeito ao andamento relativamente gradual da curva numérica, face ao
andamento das curvas experimentais, onde se verificam reduções significativas de carga. Esta diferença
estará relacionada com a forma como o aparecimento de dano no material influência os resultados
numéricos e experimentais, apesar de o modelo numérico considerar o comportamento fisicamente não
linear do material, incluindo o dano progressivo na simulação da análise estática, conforme descrito no
subsecção 4.3.1.. Outro aspeto observado, e que condiciona a análise e comparação dos resultados
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experimentais com os numéricos, é o facto de existir uma variabilidade significativa nos resultados
experimentais.

Figura 52 - Curvas de F-𝛿 relativas aos ensaios experimentais [19] (a tons de cinza) e modelação numérica (a azul).
Tabela 20 - Resultados experimentais [19] vs. numéricos do painel SF75H da Kookmin em flexão transversal.
Limite elástico
Carga

Deflexão

Limite Último
Abertura
entre
painéis
U1 [mm]

Carga

Deflexão

Rigidez
Abertura
entre
painéis
U1 [mm]

Resistência

(por m de profundidade
longitudinal)

Fe [kN]
de [mm]
Fu [kN]
du [mm]
Kf,T [kN/m/m] Rf,T [kN/m]
1,1 ± 0,5
FTn.
10,0 ± 4,0
1,5 ± 0,4
52,3 ± 2,2
611 ± 10%
7,6 ± 23%
(0,73) (1)
0,682
5,947
1,285
602,9
6,425
Numérico
1,587
23,122
8,514
(-38%) (2)
(-40,1%) (2)
(-14,3%) (2)
(-1,33%) (2)
(-18%) (2)
(1)
Carga limite elástica em relação à carga de falha (entre parênteses).
(2)
Relação percentual de redução apresentada pelos resultados numéricos em relação aos resultados médios experimentais.
(3)
Definição e identificação dos provetes utilizados nos ensaios experimentais de Sá [19].
Séries

(3)

Relativamente à força limite elástica média (Fe) considerada a nível experimental, verifica-se um
coeficiente de variação entre o valor máximo e mínimo registado de ±45,5%, enquanto que para o nível
máximo de força (Fu) aquele coeficiente foi de ±26,6%. Segundo Sá [97], estas diferenças relativas
existentes entre os resultados experimentais resultam da variabilidade inerente às propriedades
mecânicas do material (nalguns casos, entre 20% e 30%).
Relativamente aos valores apresentados na Tabela 20, verifica-se que o modelo numérico conduziu,
de uma forma geral, a resultados consistentes com os resultados experimentais, em particular para a
gama de valores médios relativos às grandezas referidas anteriormente (Fe, Fu, Kf,T, Rf,T). Em termos
globais, verifica-se ainda que os resultados numéricos são ligeiramente conservativos em relação aos
valores experimentais, algo que também seria expectável pelo facto de: (i) os modelos numéricos não
terem em consideração possíveis imperfeições geométricas, folgas e efeitos locais, ou mesmo pela
variabilidade inerente das propriedades mecânicas que a nível experimental têm um efeito significativo
na variabilidade dos resultados, que nalguns casos são relativamente superiores aos registados nível
numérico; e (ii) metodologia de aplicação das propriedades mecânicas e de dano no material,
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implementadas numericamente da forma mais aproximada possível através de partições, mas que,
contudo, não representam exatamente o comportamento real, fruto da grande variabilidade associada à
localização das fibras, inerente do processo de fabrico, e consequente variação das propriedades
mecânicas do material, explicando assim as diferenças relativas entre os resultados numéricos e
experimentais. No que diz respeito à força máxima em regime elástico e respetivo deslocamento vertical
a meio vão (Fe, de), verifica-se este carácter conservativo dos resultados numéricos em relação aos
experimentais, onde os resultados numéricos são inferiores em cerca de 40% em relação aos resultados
médios experimentais. Relativamente à força máxima registada e consequente resistência à flexão
transversal (Fu, Rf,T), este efeito faz-se sentir de forma semelhante, onde se verifica que os valores
numéricos são cerca de 14-18% inferiores em relação à média dos valores experimentais. No entanto, no
que diz respeito ao comportamento em regime elástico e, consequentemente, à rigidez transversal dos
painéis ligados, como se verifica pela observação das curvas de F-𝛿 da Figura 52, facilmente se constata
um comportamento muito semelhante, cuja diferença média entre os valores experimentais e o modelo
numérico de 1,3%. Por conseguinte, desta primeira análise de resultados numéricos, face aos resultados
experimentais obtidos por Sá, apesar das ligeiras diferenças em relação aos resultados experimentais,
observa-se, no geral, uma razoável precisão da modelação numérica, sendo esta capaz de simular, no
geral e de forma ligeiramente conservativa, o comportamento mecânico dos referidos painéis em flexão
transversal, especialmente para o comportamento em regime elástico.
Relativamente à análise da iniciação e propagação do dano, na Figura 53 (ver adicionalmente Anexo
J) mostra-se a curva de F-𝛿 dos resultados numéricos, destacando-se seis pontos notáveis dos processos
de iniciação e propagação do dano na junta inferior do painel.

Figura 53 - Curva F-𝛿 dos resultados numéricos com destaque de seis pontos notáveis relativos à iniciação e
evolução do dano.

Relativamente aos resultados numéricos, observa-se que após o primeiro dano referente à rotura por
tração da matriz (1) e das fibras (2) na aba da junta inferior, a curva perde rigidez de forma gradual,
resultando numa resposta fisicamente não linear do material. Pelo contrário, a nível experimental, após a
primeira fenda visível no material (fim do comportamento linear do material), esta é geralmente
identificável nas curvas F-𝛿 por uma redução repentina da força registada. Este aspeto mostra uma
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relação importante entre o comportamento do material após o dano numérico baseado no critério de
Hashin com o verificado experimentalmente, uma vez que se verifica que a 1.ª fenda registada
experimentalmente (momento de quebra repentina de força dos resultados experimentais) não está
associada ao 1.º dano registado numericamente (dano da matriz à tração), mas sim ao momento em que
se verifica o 1.º dano associado à rotura por tração (índices de falha da matriz (1) e da fibra (2) à tração
igualam a unidade (𝑰𝒎𝒕_𝑯 = 𝑰𝒇𝒕_𝑯 = 𝟏)) na aba da junta inferior, já que é a partir destes momentos que em
ambos os resultados se verifica a primeira perda de rigidez do painel em flexão transversal.
Como se observa na Figura 53, o modo de rotura associado à falha inicial do material (início do dano
na aba inferior da ligação (1)) é condicionado pela resistência à tração da matriz (modo de rotura da matriz
à tração (𝑰𝒎𝒕_𝑯 = 𝟏)) na aba da junta inferior. Contudo, tal como referido anteriormente, esta iniciação do
dano não provoca qualquer alteração no andamento da curva de F-𝛿, uma vez que para as solicitações
de tração, o principal elemento resistente do GFRP são as fibras. Por conseguinte, é após se atingir o
dano das fibras por tração (2) (𝑰𝒇𝒕_𝑯 = 𝟏), devido à transferência local de tensões de tração na aba da
junta inferior, que se observa uma perda de rigidez gradual do material, que se agrava com a consequente
iniciação de dano para o modo de rotura da matriz à compressão (3) na referida aba do sistema de ligação.
Todos estes modos de rotura e zona onde ocorrem inicialmente são apresentados nos close-up ao longo
da curva da Figura 53, onde o vermelho representa os elementos totalmente danificados (variável 𝑰𝒊𝒋_𝑯 =1),
enquanto a cor azul indica as áreas não danificadas (variável 𝑰𝒊𝒋_𝑯 =0). Note-se que é útil fazer a
correspondência entre estas distribuições de danos e as curvas ilustradas nas Figuras 53 e 54, bem como
com os resultados da Tabela 20. Relativamente ao modelo de propagação do dano que descreve a
degradação do material, após a iniciação do dano em cada um dos quatros modos de falha, observa-se
um efeito particularmente crítico para o modo de rotura da matriz à tração (tensile matrix damage (6)) na
mesma zona de iniciação de dano, onde se atinge um valor unitário para o respetivo índice de falha,
significando a perda total de resistência da matriz à tração em toda a espessura da aba da junta inferior.
Por conseguinte, e tendo em conta os resultados da Tabela 20 e Figura 53, interessa comparar a
validade e precisão da previsão numérica para a iniciação e propagação do dano com os resultados
experimentais. Quanto à iniciação do dano, especialmente no que diz respeito aos modos de rotura da
matriz e das fibras à tração (𝑰𝒎𝒕_𝑯 = 𝑰𝒇𝒕_𝑯 = 𝟏) ((1) e (2)), por serem os modos que maior relação
apresentam com a iniciação do dano observada experimentalmente (carga média registada a nível
experimental como limite elástico (Fe)), verifica-se que os resultados numéricos, em particular para o
critério de Hashin, são ligeiramente conservativos em relação aos resultados experimentais da 1.ª fenda
observada (entre -38% e -68% dos valores obtidos por via experimental).
Por último, interessa referir o comportamento característico de rotura registado a nível experimental e
numérico. Segundo Sá [19], nos ensaios experimentais, após o início do dano da aba inferior da ligação,
a falha progrediu de forma severa até ao colapso ou à fratura da aba devido à deformação excessiva da
junta inferior. Esta progressão do dano resultou em dois modos de rotura distintos. Nalguns casos, a
rotura deveu-se à rotação excessiva da união da aba com a correspondente nervura vertical, chegando
mesmo a provocar perda de contacto e atrito entre as abas (Figura 54a)). Noutros casos, a rotura na
união da junta inferior deveu-se a uma delaminação da respetiva nervura de ligação (Figura 54b).
Relativamente ao comportamento numérico de rotura, registado para o momento que sucede a redução
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de rigidez posterior ao nível máximo de força registado, e para o qual o modelo de propagação do dano
numérico já atingiu um índice de rotura unitária (tensile matrix damage (6)) (Figura 54c)), verifica-se uma
correlação forte com o modo de rotura (padrões de dano) ocorrido experimentalmente na Figura 54a).
Este aspeto demonstra mais uma vez os efeitos da variabilidade dos resultados experimentais, mas
também a razoável precisão dos modelos numéricos para a previsão da rotura final destes painéis sujeitos
à flexão na direção transversal, em que se observa que o comportamento em flexão transversal é, em
grande parte, dominado pela resistência e rigidez associadas à abertura das abas da junta inferior.
Desta forma, fruto da análise apresentada nesta subsecção, verifica-se, no geral, a adequabilidade dos
modelos numéricos desenvolvidos para a simulação dos ensaios experimentais em flexão transversal.

Figura 54 - Comparação do comportamento característico de rotura visualizado nos ensaios experimentais e
simulado nos resultados numéricos do painel SF75H da Kookmin: a) e b) roturas características verificadas a nível
experimental, adaptado de [19]; e c) rotura caraterística verificada a nível numérico.

Quanto ao comportamento do painel EasyFloor em flexão na direção transversal, tendo em conta a
validação da metodologia de modelação anteriormente comprovada, interessa agora analisar e discutir
os resultados numéricos em comparação com os resultados obtidos para o painel SF75H da Kookmin,
com o intuito de prever o seu comportamento de flexão em 4P na direção transversal. Antes de analisar
os resultados obtidos numericamente para o painel EasyFloor, importa referir que os painéis EasyFloor,
modelados em função do comportamento em flexão na direção transversal, têm um vão livre cerca de 2
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vezes superior ao do modelo numérico do painel SF75H da Kookmin, o que resulta num aspeto importante
a ter em conta na comparação direta dos resultados numéricos de ambos os painéis.
Pela observação da Tabela 21 e dos gráficos de F-𝛿 apresentados na Figura 55, verifica-se que o
painel EasyFloor apresenta uma resistência e rigidez significativamente superiores (15% e 116%,
respetivamente) em relação ao painel SF75H da Kookmin, o que resulta numa consequente menor
deformabilidade, reforçada pelo facto da modelação do painel EasyFloor apresentar o dobro do vão livre
em relação ao SF75H da Kookmin. Relativamente às grandezas apresentadas na Tabela 21 para a
comparação dos resultados numéricos, estas apresentam o mesmo significado das descritas nos
parágrafos anteriores, sendo, por conseguinte, obtidas de forma idêntica.
Tabela 21 - Resultados numéricos referentes ao painel SF75H da Kookmin e EasyFloor em flexão transversal.
Rigidez Resistência
𝑭

𝑭𝟏º 𝑫𝒂𝒏𝒐

𝑭𝑼

𝑫𝒂𝒏𝒐
𝑭𝒖
𝟏º 𝑫𝒂𝒏𝒐
𝒅𝟏º
𝒎𝒆𝒊𝒐 𝒗ã𝒐 𝒅𝒎𝒆𝒊𝒐 𝒗ã𝒐 𝑼𝟏

𝑼𝟏 𝑼

[kN] *
[kN] **
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
SF75H Kookmin
0,36
1,29
2,83
23,12
0,68
8,51
EasyFloor
0,54
1,48
2,03
11,80
0,59
5,12
* Força relativa ao 1 º. dano (dano da matriz à tração em ambos os modelos numéricos)
** Força máxima registada nos gráficos numéricos de F [kN] / 𝛿 [mm]

(Kf,T)
[kN/m/m]
602,9
1301,1

Rf,T
[kN/m]
6,43
7,40

Figura 55 - Curva F-𝛿 a meio vão dos resultados numéricos referentes aos painéis EasyFloor (a azul) e SF75H da
Kookmin (a cinza) em flexão transversal.

No contexto da aplicação dos painéis EasyFloor em pisos de edifícios, surge ainda a importância
associada à abertura da junta inferior da ligação (U1); da comparação dos valores registados para ambos
os modelos numéricos, a par do que foi verificado para a deformabilidade, constata-se uma clara
superioridade dos painéis EasyFloor. De facto, verifica-se que ao nível do comportamento em regime
elástico (antes do 1.º dano) previsto para o painel EasyFloor, este apresenta um valor de abertura
facilmente aceitável para a maioria dos materiais de enchimento de juntas ou vedantes expansíveis
(0,59 mm). No entanto, é importante referir que estes resultados seriam ainda mais díspares a favor do
painel EasyFloor se a comparação fosse feita para o mesmo vão livre em flexão transversal.
Por último, apresenta-se a análise relativa à previsão da iniciação e propagação do dano referente ao
painel EasyFloor. Em primeiro lugar, verifica-se que a previsão numérica relativa à iniciação do dano
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recorrendo ao critério de Hashin é governada, tal como no painel da Kookmin, pela resistência da matriz
à tração. Os dados apresentados na Tabela 21 indicam que o painel EasyFloor apresenta uma carga
associada ao 1.º dano da matriz à tração cerca de 33% superior à verificada para o painel da Kookmin
(novamente, para um vão bastante mais condicionante). No entanto, em relação ao verificado para o
painel SF75H da Kookmin, prevê-se a ocorrência da rotura das fibras à compressão de forma mais
prematura. Este aspeto é justificado pelas ligeiras diferenças nas propriedades mecânicas consideradas
para o material GFRP dos dois painéis, assim como as respetivas propriedades de dano consideradas
na implementação do critério de Hashin, em especial para a resistência das fibras à compressão, tal como
apresentado anteriormente nas Tabelas 9 e 13.
Como se observa na Figura 55, na junta inferior da ligação “snap-fit”, verifica-se a iniciação de dano
para os 4 modos de rotura considerados pelo critério de Hashin; contudo, apenas para o instante em que
se inicia o dano do último modo de rotura (matriz à compressão (4)) é que se verifica ao nível da curva
de F-𝛿 uma perda de rigidez mais significativa no painel. Esta perda de rigidez está relacionada com o
facto de apenas para este instante a junta inferior se encontrar com dano em todos os modos de rotura
do material. A partir deste primeiro instante de perda de carga, a curva de F-𝛿 apresenta um conjunto de
picos de carga, associados à rotura total da junta inferior, principalmente devido à propagação do dano e
consequente perda total de resistência da matriz à tração (6) em toda a espessura da aba, ou seja, o
tensile matrix damage atinge um valor unitário, significando uma degradação total das propriedades
resistentes da matriz à tração. No entanto, a partir deste momento, como se verifica para esta parte da
curva de F-𝛿, ainda se verifica um ligeiro incremento de carga. Este acontecimento deve-se à vantagem
inerente da própria geometria da ligação “snap-fit” do painel EasyFloor, que não se verifica no Kookmin,
permitindo que após se atingir a rotura da junta inferior, ainda exista uma resistência residual da junta
superior, que permite um aumento de carga até à iniciação do dano da matriz à tração (7) na junta
superior, sendo que, a partir deste instante, o painel em flexão transversal perde resistência de forma
gradual até ao colapso (Figura 56). Este aspeto aponta para a existência de alguma redundância da
tipologia da ligação “snap-fit” do painel EasyFloor no seu comportamento de flexão transversal. Quanto à
rotura final característica dos painéis EasyFloor em flexão transversal, prevê-se que ocorra pela rotação
excessiva da aba e consequente rotura na união da junta inferior por separação da nervura vertical de
ligação (Figura 56).

Figura 56 - Comportamento característico de rotura visualizado nos resultados numéricos do painel EasyFloor em
flexão transversal.
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4.4. Considerações finais do estudo numérico
Quanto ao comportamento de encaixe e desencaixe do sistema de ligação “snap-fit” existente nos
painéis SF75H da Kookmin e EasyFloor, numa primeira parte, com base na comparação dos resultados
numéricos com os resultados experimentais apresentados no Capítulo 3, e devido ao facto de o
comportamento numérico ser globalmente semelhante ao comportamento experimental, importa referir a
adequabilidade da metodologia de modelação numérica adotada para simular o processo de encaixe e
desencaixe dos painéis interligados com recurso à ligação “snap-fit”. Tal aponta, portanto, para a validade
da previsão numérica da viabilidade deste mesmo sistema de ligação “snap-fit” adotado nos painéis
EasyFloor.
Da análise dos resultados apresentados sobre os painéis EasyFloor e da respetiva previsão numérica
do comportamento durante o encaixe e desencaixe, tendo em conta (i) a semelhança entre a força de
encaixe destes painéis e a dos painéis SF75H da Kookmin, e (ii) visto que, como referido anteriormente,
foi confirmada a viabilidade do sistema de ligação por encaixe “snap-fit” destes últimos painéis, é possível
concluir que também para os painéis EasyFloor está garantida a viabilidade do sistema de ligação por
encaixe “snap-fit” para a interligação forma simples e rápida destes painéis em obra sem a necessidade
de equipamentos específicos; tal pressupõe que na realidade o seu procedimento de encaixe será
semelhante ao observado na aplicação da ponte constituída pela interligação de painéis SF75H da
Kookmin projetada por Sá [19].
No que diz respeito ao comportamento em flexão na direção transversal dos painéis em estudo,
relativamente aos painéis SF75H da Kookmin, fruto da análise apresentada na subsecção 4.3.2., verificase, no geral, a adequabilidade dos modelos numéricos desenvolvidos para a modelação dos ensaios
experimentais. Desta forma, da análise numérica do comportamento em flexão na direção transversal do
painel EasyFloor, em comparação com o do painel SF75H da Kookmin (para o qual se verificou já em
obra a sua viabilidade no que diz respeito ao comportamento em flexão transversal [19]), é possível
concluir que, para a maioria dos aspetos analisados, o painel EasyFloor apresenta um desempenho
superior ao do painel SF75H da Kookmin. Tal deve-se à sua maior resistência e rigidez, reduzida
deformabilidade, e tardia iniciação do dano e perda de rigidez. Assim, também no que se refere ao
comportamento em flexão transversal, infere-se a viabilidade e elevado potencial deste sistema de ligação
por encaixe “snap-fit” sem adesivos associado à tipologia de painel sanduíche dos painéis EasyFloor para
aplicação na construção e reabilitação de pisos de edifícios.
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5. Estudo Analítico
Este capítulo apresenta a análise e avaliação detalhada das forças e deformações que são
desenvolvidas durante o processo de encaixe, com base numa metodologia analítica para o estudo das
ligações do tipo “snap-fit”. Para tal, recorreu-se à metodologia analítica baseada na teoria clássica de
vigas (Euler-Bernoulli), utilizada pelas principais empresas com conhecimentos no desenvolvimento e
utilização destes sistema de ligação, de acordo com os seguintes manuais de dimensionamento: (i) Snapfit Design Manual by BASF [89]; (ii) Snap-fit Joints for Plastics by Bayer [83]; (iii) Snap-fit Latch Design by
SOLVAY [91]. O principal objetivo deste capítulo é comparar os resultados provenientes da aplicação da
metodologia analítica, com os resultados obtidos na análise numérica e experimental do sistema de
encaixe “snap-fit” elaborada para os painéis SF75H da Kookmin e para os painéis sanduíche EasyFloor,
com o intuito de validar a aplicação desta metodologia analítica para a previsão simplificada do
comportamento deste tipo de encaixes “snap-fit” em painéis compósitos. Este tipo de metodologia
analítica tem, como vantagem, a capacidade de fornecer uma previsão mais célere do comportamento
do encaixe “snap-fit”.

5.1. Metodologia analítica para o estudo das ligações “snap-fit”
A metodologia analítica utilizada baseia-se na teoria clássica de vigas (Euler-Bernoulli). De acordo com
os principais desenvolvimentos na literatura [82, 83, 88, 89, 91], as principais expressões utilizadas para
a análise em questão têm por base as seguintes hipóteses: (i) a deflexão máxima da aba é igual à
espessura de entrada do trinco, ou seja, supõe-se que a abertura máxima da extremidade da aba durante
o encaixe é igual à abertura da aba na zona da saliência, desprezando-se a rotação devida ao momento
que surge na base da aba durante o encaixe; (ii) a única força que atua na aba durante o processo de
encaixe é a força de encaixe; (iii) durante o processo de encaixe, o comportamento do material é elástico
e linear; e (iv) assumem-se todas as hipóteses inerentes à teoria clássica de vigas de Euler-Bernoulli.
Para a aplicação desta metodologia analítica, foram analisadas as abas da ligação “snap-fit” de cada
um dos painéis em estudo, de forma conservativa, como se tratasse de um encaixe “snap-fit” em consola
reta e fixa (Figura 57), para que se pudesse aplicar da forma mais direta possível as expressões
desenvolvidas à luz da teoria clássica de vigas e utilizadas pelos principais fabricantes destas ligações.

Figura 57 - Geometria típica de um encaixe “snap-fit” em consola fixa: variáveis principais para o estudo analítico do
encaixe em consola (à esquerda); secção transversal de duas tipologias de encaixe em consola, fotografia tirada
com lentes polarizadas (à direita), adaptado de [6, 83].

A fim de avaliar a força de montagem necessária para o encaixe (w), a abertura máxima da aba de
encaixe (𝒚𝒎𝒂𝒙) e as tensões e deformações (σ; ε) que se desenvolvem na ligação, é importante referir
os parâmetros geométricos do sistema de encaixe “snap-fit” para a obtenção destas grandezas, uma vez
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que estas dependem, em grande parte, dos parâmetros geométricos do “snap-fit” [6]. Na Figura 58a) e b)
apresentam-se os pormenores geométricos do encaixe “snap-fit” utilizados nos painéis EasyFloor e nos
painéis SF75H da Kookmin, respetivamente. Para o cálculo analítico das grandezas referidas, as
principais medidas geométricas são: (i) espessura da aba (H); (ii) comprimento da aba (L); (iii) largura da
aba (b); (iv) comprimento da saliência (Y); e (v) ângulo de entrada do trinco (α) (Figura 58) [89, 91].
a)

b)

Figura 58 - Parâmetros geométricos da ligação “snap-fit”: a) painel sanduíche EasyFloor; b) painel SF75H da
Kookmin.

Segundo os manuais da Bayer [83] e da SOLVAY [91], a expressão associada à previsão da deflexão
máxima permitida pelo material na ponta da aba durante o processo de montagem é dada em função das
extensões máximas admissíveis no material (𝜺𝒂𝒍 ), pela seguinte equação (Equação 1),

𝒚𝒎𝒂𝒙 =

Equação
(1)

𝟐 𝜺𝒂𝒍 × 𝑳𝟐 × 𝑲
𝟑
𝑯

onde:
−
𝜺𝒂𝒍 – Extensão máxima admitida pelo material (𝜺𝒂𝒍 = 𝑀𝑖𝑛 (𝜺+
𝒂𝒍 ;𝜺𝒂𝒍 ));

𝑳 – Comprimento da aba entre a base e a saliência do trinco;
𝑯 – Espessura da aba na zona da base da consola (𝑯𝟎 );
𝑲 – Constante de proporcionalidade para os casos de consolas de secção variável.
O valor de K para consolas de secção variável pode ser encontrado na Figura 59, onde

𝑯𝑳
𝑯𝟎

é o quociente

entre a espessura da aba junto à saliência do trinco (𝑯𝑳 ) e a espessura da aba junto à base da consola
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(𝑯𝟎 ). Da Figura 59 é possível verificar que a tipologia de consola de secção variável é mais vantajosa que
a tipologia uniforme, pois permite uma maior deflexão máxima da aba e, consequentemente, maiores
deformações e menores concentrações de tensões na base da consola, o que é uma vantagem para o
processo de encaixe “snap-fit” [91].

Figura 59 - Constante de proporcionalidade para casos de consolas afuniladas, adaptado de [91].

Também é relevante definir as forças de encaixe, uma vez que, em particular para os painéis EasyFloor
que incorporam este sistema de ligação “snap-fit”, o que se espera é que os painéis sejam facilmente
unidos em obra, de preferência apenas com força de trabalho manual (isto é, sem equipamento
específico). Para calcular a força de encaixe vertical, pode-se usar o modelo de cunha simples para
explicar o contato entre as faces das abas no momento do encaixe. A inclinação de entrada da cunha (α)
será responsável pela conversão da força vertical (W) aplicada durante a montagem numa força horizontal
(P) que desvia a ponta da aba, deslocando-a o necessário para se proceder ao encaixe (𝒚) [6]. A Figura
60 apresenta o equilíbrio de forças considerado nas diretrizes de dimensionamento da Bayer [83].

Figura 60 - Relação entre a força vertical aplicada durante a montagem (W) e a força horizontal que desvia a ponta
da aba (P), adaptado de [83].

Na Figura 60, as diferentes variáveis têm os seguintes significados: (P) força horizontal na ponta da
aba; (W) força vertical de encaixe; (R) força resultante; (N) força na ponta do trinco, normal à face de
entrada do trinco; (α) ângulo de entrada do trinco; (α´) ângulo de retenção do trinco; (ρ) ângulo de atrito;
(µ) coeficiente de atrito da superfície do trinco.
Segundo os manuais da Bayer [83], SOLVAY [91] e Spahr [88] , tendo por base as variáveis anteriores,
a força vertical de encaixe (𝑾) e a força horizontal na ponta da aba (P) são dadas pelas seguintes
equações (Equações 2 e 3),

𝑷=

𝒃×𝑯𝟎 𝟐
𝟔

×

𝑬 ×𝜺𝒂𝒍
𝑳

=

𝟑 𝑬𝑰 ×𝒚
𝑳𝟑

,

𝑰=

( µ + 𝒕𝒂𝒏(𝜶))
𝑾=𝑷×
𝟏 − ( µ × 𝒕𝒂𝒏(𝜶))
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𝒃 × 𝑯𝟎
𝟏𝟐

Equaçã
o (2)
Equaçã
o (3)

onde:
𝑬 – Módulo de elasticidade do material (neste caso, na direção transversal à pultrusão);
𝑰 – Momento de inércia de secção transversal retangular.
De acordo com a teoria clássica de vigas aplicada pela Bayer [83] e SOLVAY [91], para analisar
simplificadamente este tipo de ligações, e garantindo como válido que se está abaixo do limite elástico do
material, é possível calcular a tensão e extensão máximas (σ; ε) para este tipo de encaixes “snap-fit” em
consola fixa durante o processo de montagem, conhecendo as grandezas definidas anteriormente. Nas
Equações 4 e 5 são apresentadas as expressões que permitem calcular a tensão e a extensão (σ;

ε),

tendo em conta os resultados de deflexão (𝒚𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐 ) obtidos experimentalmente, em particular para os
painéis SF75H da Kookmin, ou numericamente:

𝑷 × 𝑳 × 𝑯𝟎
𝟐𝑰
𝟑 𝑯𝟎
= × 𝟐 × 𝒚𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐
𝟐 𝑳

𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂

𝝈𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 =
𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂

𝜺𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍

Equaçã
o (4)
Equaçã
o (5)

Quando as juntas de encaixe “snap-fit” são dimensionadas, é importante não só conhecer as tensões
ou deformações exigidas nas abas durante a montagem, mas também os limites mecânicos do material
a ser utilizado no projeto. Estes limites devem ser escolhidos de modo a assegurar que o procedimento
de montagem não induza danos nos componentes da ligação de forma a que a resposta dos materiais
seja elástica e linear, ou seja, que as tensões/ extensões envolvidas no processo de montagem estão
sempre abaixo do limite elástico do material. Portanto, com o intuito de assegurar que o procedimento de
montagem não induz dano nos componentes da ligação e que a resposta dos materiais seja linearmente
elástica, pretende-se verificar que (Equação 6):
−
𝜺𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂 ≤ 𝜺𝒂𝒍 = 𝑴𝒊𝒏 (𝜺+
𝒂𝒍 ;𝜺𝒂𝒍 ))

Equaçã
o (6)

Quanto aos valores preliminares de deformações a ter em conta como limites mecânicos do material a
ser utilizado (𝜺𝒂𝒍 ), recorreu-se aos dados de caracterização experimental em laminados de GFRP,
relatados por Proença et al. [6] (e que, neste âmbito, podem ser considerados como uma referência para
as faces dos painéis sanduíche a serem produzidos e para os painéis da Kookmin). Dado que o campo
de tensões nas abas de encaixe resulta principalmente de forças de flexão e de corte, é necessário definir
limites para ambas as deformações de compressão e tração, uma vez que o material se comporta de
maneira diferente dependendo da direção e sentido de carregamento. Na Tabela 22 são apresentados
os resultados reportados por Proença et al. [6], tanto para as deformações de tração (𝜺+
𝒂𝒍 ) como para
deformações de compressão (𝜺−
𝒂𝒍 ), para diferentes coeficientes de segurança. Quanto às deformações
de tração (𝜺+
𝒂𝒍 ), são consideradas as deformações associadas ao momento em que se atingiu o primeiro
dano no elemento de GFRP, principalmente associado ao dano à tração na matriz (micro-fendilhação).
No que diz respeito às deformações de compressão (𝜺−
𝒂𝒍 ), nos testes de compressão, a falha frágil ocorre
sem qualquer capacidade de carga adicional significativa. Portanto, a extensão máxima admissível de
compressão deve ser definida tendo em conta a extensão de compressão máxima do material afetada
por um fator de segurança (𝑺𝒇) adequado. A deformação de compressão (𝜺−
𝒂𝒍 ) pode assim ser calculada
conforme apresentado na Equação 7.
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𝜺−
𝒂𝒍 =

𝜺𝒖𝒍𝒕
𝑺𝒇

Equaçã
o (7)

Tabela 22 - Deformações máximas permitidas para os laminados de GFRP, adaptado de [6].
Coeficiente de segurança (𝑺𝒇)
𝜺−
𝜺+
𝒂𝒍 [μm / m]
𝒂𝒍 [μm / m]
1.0
32584
16518
1.5
21722
11012
2.0
16292
8259

Desta forma, ficam definidas as deformações máximas associadas ao material de GFRP utilizado na
ligação “snap-fit” de ambos os painéis, sendo que estes valores serão particularmente importantes para
estimar a força de encaixe máxima admissível (W) e a abertura máxima admissível da aba da junta de
encaixe (𝒚𝒎𝒂𝒙 ) nas peças de conexão dos painéis sanduíche EasyFloor.

5.2. Análise e discussão dos resultados em comparação com os resultados da
campanha experimental e numéricos
Nesta secção apresentam-se os resultados relativos à simulação analítica utlizada para estimar o
comportamento dos sistemas de encaixe “snap-fit” existentes nos painéis SF75H da Kookmin e
EasyFloor, com o objetivo de avaliar e, eventualmente, validar estas expressões analíticas simplificadas
para a previsão do comportamento de encaixe deste tipo de ligação “snap-fit”, em comparação com os
resultados numéricos e experimentais apresentados no cap.3 e na subsecção 4.2.2., tendo sempre em
conta que as abordagens comparadas, em particular a numérica vs. analítica, apresentam um grau de
complexidade muito distinto (nomeadamente, no que se refere ao tipo de modelo e hipóteses
simplificativas), que deve ser tido em consideração na comparação direta dos resultados.
Relativamente às forças e deformações que são desenvolvidas durante o processo de encaixe, em
comparação com os resultados numéricos e experimentais correspondentes, importa referir que, tal como
considerado na análise numérica do processo de encaixe, também neste estudo analítico da força de
encaixe necessária se considerou a mesma gama de valores do coeficiente de atrito cinemático (µ ϵ [0,25;
0,4]). Esta consideração, já referida e explicada na subsecção 4.2.2., deve-se à incerteza desta grandeza
fornecida com base nas leis clássicas do atrito, mas também por necessidade de comparação com os
valores numéricos e de verificação da sua influência nos resultados analíticos da força de encaixe.
Numa primeira parte, com base nas extensões máximas do material GFRP (𝜺𝒂𝒍 ) apresentadas na
Tabela 22, foram analisados os resultados analíticos referentes às deflexões máximas das abas de
encaixe permitidas pelo material durante o processo de encaixe, assim como a respetiva força de encaixe
associada, em comparação com os resultados numéricos e experimentais obtidos nos respetivos painéis
SF75H da Kookmin e EasyFloor. O principal objetivo foi verificar, com base na comparação dos resultados
analíticos com os numéricos e experimentais, a validade destas expressões na previsão da existência de
danos induzidos nas abas devido à sua deflexão aquando do processo de encaixe. Dito isto, no que diz
respeito ao painel da SF75H da Kookmin, pela análise da Tabela 23 verifica-se analiticamente que os
valores relativos à deflexão máxima da aba e respetiva força de encaixe máxima permitida pelo material
são superiores aos registados a nível experimental e numérico. Constata-se, desta forma, que o material
não atingirá a sua extensão máxima durante o encaixe e, por conseguinte, que não haverá danos
significativos nas abas de encaixe, algo que se confirma experimental e numericamente. Quanto ao painel
EasyFloor, as expressões analíticas resultam em valores de deflexão máxima da aba e de força de
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encaixe máxima que, em comparação com os resultados numéricos, indicam que não existirão danos
significativos no processo de encaixe, algo que é contrariado pelos modelos numéricos, uma vez que na
simulação numérica do processo de encaixe descrito na subsecção 4.2.2., está previsto dano por parte
do modo de rotura da matriz à tração. Desta forma, constata-se que as expressões analíticas referentes
às deflexões máximas das abas permitidas pelo material e respetiva força de encaixe são relativamente
não conservativas em relação ao comportamento real de encaixe, em particular para o painel da
EasyFloor.
Tabela 23 - Comparação entre os resultados analíticos relativos à deflexão máxima da aba permitida pelo material e
respetiva força de encaixe e os resultados numéricos e experimentais da deflexão da aba e força de encaixe.
Resultados analíticos

Encaixe
Resultados experimentais

Resultados numéricos

̅̅̅̅̅
𝒚𝑈1
̅̅̅̅̅̅̅
𝑭𝒎𝒂𝒙
𝑭𝒎𝒂𝒙
𝒚𝒏𝒖𝒎é𝒓𝒊𝒄𝒐
𝑭𝑚𝑎𝑥
𝒏𝒖𝒎é𝒓𝒊𝒄𝒐
𝒎𝒂𝒙
𝒂𝒏𝒂𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂
Tipologia
[kN]
[kN]
[mm]
[kN]
[mm]
(µ=0,20) 2,64
(µ=0,20) 0,761 (µ=0,20)
0,97
SF75H da
(µ=0,25) 2,98
(µ=0,25) 0,764 (µ=0,25)
1,19
1,07
0,729±0,09
1,45±0,23
(µ=0,3)
3,32
(µ=0,3) 0,766
(µ=0,3)
1,42
Kookmin
(µ=0,4)
4,03
(µ=0,4) 0,767
(µ=0,4)
1,82
(µ=0,20) 1,63
(µ=0,20) 1,193 (µ=0,20)
1,16
(µ=0,25) 1,92
(µ=0,25) 1,188 (µ=0,25)
1,45
1,95
EasyFloor**
(µ=0,3)
2,21
(µ=0,3) 1,188
(µ=0,3)
1,72
(µ=0,4)
2,81
(µ=0,4) 1,188
(µ=0,4)
2,27
* Para a deflexão máxima permitida considerou-se a extensão máxima afetada de um coeficiente de segurança unitário
** Na aplicação das expressões analíticas para o EasyFloor, considerou-se K= 1,385, de acordo com a Figura 59.
𝒚𝑚𝑎𝑥
(𝑺𝒇 =1) *
[mm]

De acordo com todas as simplificações que estão na base da metodologia analítica utilizada, a par das
simplificações geométricas consideradas na aplicação da mesma aos casos de estudo da presente
dissertação, admite-se que as estimativas analíticas não conservativas, em relação aos resultados
numéricos e experimentais, se devem em grande parte ao facto de a simulação analítica consistir numa
metodologia mais rígida (modelo de encaixe “snap-fit” em consola reta e fixa) do que o comportamento
do sistema de encaixe “snap-fit“, que resulta da modelação numérica e em especial do procedimento
experimental, acrescendo ainda o facto de esta metodologia analítica não considerar os efeitos do
comportamento física e geometricamente não linear considerados numericamente para o procedimento
de encaixe. Segundo Ruan [90], estas considerações dos efeitos não lineares do comportamento de
encaixe por parte dos modelos numéricos conduzem a uma grande melhoria em relação a esta
abordagem analítica, onde se considera apenas a hipótese dos pequenos deslocamentos e o
comportamento elástico e linear do material. Contudo, a par destes aspetos, existem ainda dois fatores
relacionados com as próprias variáveis das expressões analíticas, que podem também influenciar este
comportamento analítico: (i) o valor do coeficiente de proporcionalidade utilizado, em particular para a
análise do painel da EasyFloor (K= 1,385), sendo que este valor é definido de acordo com a relação

𝑯𝑳
𝑯𝟎

da Figura 59, e que condiciona significativamente os valores da deflexão máxima permitida pelo material
(ao nível do painel da Kookmin, este valor não é condicionante, uma vez que de acordo com a relação
𝑯𝑳
𝑯𝟎

considerada, este é unitário); e (ii) a suposição de que a deflexão máxima da extremidade da aba

durante o encaixe é igual ao deslocamento de abertura da aba na zona da saliência, o que,
consequentemente, introduz alguma imprecisão, uma vez que a extremidade da aba, além da deflexão
transversal, também sofre uma ligeira rotação devida ao momento que surge na base da aba.
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Por último, apresenta-se na Tabela 24 os resultados referentes à aplicação das expressões analíticas
da força de encaixe necessária para provocar uma deflexão da aba de encaixe semelhante às registadas
a nível experimental e numérico para os respetivos painéis. Face à semelhança entre as deflexões
numéricas e experimentais registadas para o painel SF75H da Kookmin, considerou-se uma deflexão
resultante da média entre a deflexão média registada a nível experimental, com o respetivo valor numérico
de deflexão associado ao coeficiente de atrito cinemático em consideração, enquanto que ao nível do
painel EasyFloor considerou-se a deflexão registada numericamente.
Tabela 24 - Comparação dos resultados analíticos, numéricos e experimentais da força de encaixe necessária.
Tipologia de painel
SF75H da
Kookmin
Encaixe
EasyFloor

𝑭𝑴𝒂𝒙

Resultados experimentais
1,45±0,23

[kN]

𝑭𝑴𝒂𝒙
[kN]

Resultados numéricos
(µ=0,20)
0,97
(µ=0,25)
1,19
(µ=0,3)
1,42
(µ=0,4)
1,82
(µ=0,20)
1,16
(µ=0,25)
1,45
(µ=0,3)
1,72
(µ=0,4)
2,27

Resultados analíticos
(µ=0,20)
1,39
(µ=0,25)
1,56
(µ=0,3)
1,74
(µ=0,4)
2,12
(µ=0,20)
0,99
(µ=0,25)
1,16
(µ=0,3)
1,33
(µ=0,4)
1,68

Antes demais, é importante referir que, tal como verificado na análise e comparação dos resultados da
Tabela 23, também aqui se tiveram em consideração os possíveis efeitos das simplificações inerente à
metodologia analítica, em particular no que diz respeito aos valores refentes aos painéis EasyFloor devido
ao coeficiente (K) considerado. Assim sendo, as possíveis diferenças entre os resultados analíticos e os
numéricos e experimentais, estarão relacionadas com os mesmos efeitos das simplificações inerentes à
metodologia analítica referidos atrás. Por conseguinte, uma primeira observação dos valores mostra uma
relativa semelhança dos resultados analíticos com os numéricos e experimentais, essencialmente no que
diz respeito à ordem de grandeza da força de encaixe. Contudo, uma análise mais detalhada mostra que
para o painel SF75H da Kookmin os resultados analíticos são relativamente conservativos em relação
aos numéricos e experimentais; contrariamente, os resultados analíticos referentes aos painéis EasyFloor
sugerem forças de encaixe ligeiramente inferiores às estimadas com os modelos numéricos. Esta
diferença poderá ser devida, a par das simplificações da metodologia analítica já referidas, ao atrito
existente entre as nervuras verticais (ribs) de ligação das abas de encaixe dos painéis interligados, atrito
este que não é considerado nas expressões analíticas e que, como se constata numericamente, poderá
ter algum significado nos resultados numéricos da força de encaixe, em particular para ligações de
encaixe com grande área de contacto/ fricção. Posto isto, verifica-se ainda que existe, tal como verificado
a nível numérico, uma grande influência do coeficiente de atrito entre as superfícies em contacto na força
de encaixe, para a qual se constata uma relação muito próxima com o que se verifica a nível numérico,
para os resultados relativos aos 4 coeficientes de atrito considerados na modelação. Assim sendo, a
ilação que se retira destes resultados é que esta metodologia analítica, apesar de simplificada, apresentase como aceitável para a obtenção, de forma aproximada e relativamente célere, de uma ordem de
grandeza das forças de encaixe previstas para o comportamento deste tipo de ligações, sendo, portanto,
um complemento para o pré-dimensionamento e previsão do comportamento de encaixe deste tipo de
ligações “snap-fit” em painéis compósitos; contudo, devem ter-se presentes as simplificações inerentes à
metodologia, uma vez que para além de todas as limitações anteriormente referidas, esta metodologia
está também intimamente dependente das propriedades geométricas e mecânicas da ligação.
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6. Conclusões e perspetivas de desenvolvimentos futuros
6.1. Conclusões
Terminado o presente trabalho, pode-se concluir que, em geral, os objetivos foram alcançados. Como
referido, pretendeu-se avaliar a viabilidade da aplicação dos painéis sanduíche EasyFloor na reabilitação
e construção nova de pisos de edifícios, em particular no que diz respeito (i) ao comportamento de encaixe
e desencaixe dos painéis interligados com base na ligação por encaixe vertical “snap-fit” sem adesivo, e
(ii) ao seu comportamento em flexão na direção transversal, face à atual necessidade de desenvolvimento
de elementos estruturais mais leves e de maior resistência e rigidez.
Neste sentido, inicialmente, apresentou-se um levantamento bibliográfico, que descreveu as
características gerais dos painéis sanduíche e multicelulares e as aplicações estruturais e não estruturais
inerentes, nomeadamente no que concerne às diferentes tipologias e formas estruturais existentes, aos
materiais constituintes, aos processos de fabrico, à evolução temporal e aos sistemas de ligação entre
painéis adjacentes, em particular os sistemas de encaixe do tipo “snap-fit”, tendo-se também apresentado
um breve resumo das mais emblemáticas aplicações de painéis sanduíche na construção.
Posteriormente, a respeito do estudo elaborado nesta dissertação, este dividiu-se em três análises
principais. Uma primeira análise, experimental e numérica, incidiu sobre o comportamento de encaixe e
desencaixe da ligação “snap-fit” existente nos painéis SF75H da Kookmin e nos painéis EasyFloor,
nomeadamente ao nível das forças e abertura das abas no processo de encaixe e desencaixe, assim
como ao nível da iniciação e propagação do dano, em particular para o processo de desencaixe; para
este efeito, recorreu-se ao critério de iniciação de dano de Hashin e ao modelo de progressão de dano
implementado no software Abaqus®. Para esta primeira parte do trabalho, é importante referir-se que
para os painéis EasyFloor (ainda em desenvolvimento), a previsão do seu comportamento baseou-se nos
resultados da modelação numérica, validada pela comparação dos resultados experimentais e numéricos
obtidos para os painéis SF75H da Kookmin, uma vez que estes apresentam um sistema de ligação “snapfit” comparável ao dos painéis EasyFloor. Quanto à segunda análise, numa primeira instância, esta
baseou-se nos resultados experimentais e numéricos obtidos para os painéis SF75H da Kookmin relativos
ao seu comportamento em flexão transversal, nomeadamente no que se refere à resistência, rigidez,
deformabilidade e iniciação e propagação do dano, tendo-se comparado os resultados obtidos numérica
e experimentalmente, para validação da metodologia numérica; numa segunda instância, após validação
da metodologia de modelação, previu-se numericamente o comportamento dos painéis EasyFloor em
flexão transversal, em termos de resistência, rigidez e deformabilidade, para além da iniciação e evolução
do dano verificada ao longo da sua resposta em flexão transversal. Por fim, a terceira e última análise
consistiu na aplicação e validação da metodologia analítica baseada na teoria de vigas de Euler-Bernoulli,
para o estudo das forças e abertura das abas da ligação “snap-fit” no processo de encaixe; neste caso,
pretendeu-se verificar, por comparação com os resultados experimentais e numéricos dos painéis SF75H
da Kookmin e EasyFloor, a validade das expressões analíticas na previsão aproximada, simples e célere,
das forças e abertura das abas durante o processo de encaixe destas tipologias de ligação “snap-fit”.
Relativamente aos resultados obtidos nestes três tipos de análises referidas, em particular os que
dizem respeito ao painel EasyFloor, para o comportamento de encaixe e desencaixe, fruto das forças de
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encaixe e desencaixe obtidas numericamente e comparadas com respetivos resultados numéricos dos
painéis SF75H da Kookmin , comprovou-se a capacidade e viabilidade que a ligação “snap-fit” destes
painéis tem para a sua aplicação de forma simples e rápida em obra, sem necessidade de equipamento
específico para provocar o encaixe. Esta viabilidade foi comprovada essencialmente pela comparação
dos resultados numéricos dos painéis EasyFloor com os resultados numéricos dos painéis SF75H da
Kookmin, em particular pela semelhança entre os resultados obtidos, especialmente no que diz respeito
as forças de encaixe. Desta forma, como se verificou ser viável a aplicação em obra dos painéis SF75H
da Kookmin, inferiu-se a viabilidade da aplicação dos painéis EasyFloor de forma simples e rápida sem a
necessidade de equipamento específico, isto é, com recurso apenas à força manual.
Quanto ao comportamento de flexão na direção transversal, os resultados numéricos para o painel
EasyFloor permitiram constatar uma das grandes necessidades de desenvolvimento associadas a este
tipo de estruturas, ou seja, trata-se de um elemento estrutural leve, mas de grande resistência e rigidez e
consequente reduzida deformabilidade em flexão transversal. De facto, no que diz respeito à resistência,
à rigidez, à deformabilidade e iniciação de dano no material, o painel EasyFloor apresentou um
desempenho em flexão na direção transversal relativamente superior ao dos painéis SF75H da Kookmin
(para os quais já foram efetuadas várias aplicações bem sucedidas, em especial em tabuleiros de pontes
pedonais). Posto isto, no que diz respeito ao comportamento em flexão transversal, infere-se o elevado
potencial deste sistema de ligação por encaixe “snap-fit” associado à tipologia de painel sanduíche dos
painéis EasyFloor para aplicação na construção e reabilitação de pisos de edifícios, reforçando, desta
forma, a viabilidade e fiabilidade deste sistema de ligação por encaixe “snap-fit” para a interligação dos
painéis sanduíche EasyFloor para a reabilitação e/ou construção nova de pisos de edifícios.
Por último, quanto aos resultados da análise analítica do processo de encaixe, e considerando a distinta
complexidade associada a cada abordagem, em particular a numérica vs. analítica (que foi tida em conta
na comparação direta dos resultados), concluiu-se que metodologia analítica adotada é capaz de fornecer
uma previsão da ordem de grandeza das forças de encaixe esperadas para cada painel. Deste modo,
pode ser considerada como uma metodologia complementar, válida para um estudo preliminar do encaixe
de ligações do tipo “snap-fit” em painéis compósitos, devendo-se, porém, ter-se presente as
simplificações inerentes a esta metodologia analítica.
Desta forma, e tendo por base os principais objetivos da presente dissertação, todos os resultados
referidos anteriormente permitem comprovar a viabilidade dos painéis EasyFloor e, em particular, do seu
sistema de interligação “snap-fit” sem adesivo, para aplicação em pisos de edifícios, tanto no que diz
respeito ao seu comportamento de encaixe e desencaixe pretendido em obra, como no que diz respeito
ao seu comportamento de flexão transversal, em particular no que se refere à sua resistência, rigidez e
deformabilidade em regime elástico. Esta dissertação contribuiu assim para o avanço do conhecimento
relativo à aplicação dos painéis EasyFloor em pisos de edifícios, em particular no que se refere à
compreensão do seu comportamento mecânico transversal e processo de encaixe e desencaixe.

6.2. Perspetivas de desenvolvimentos futuros
Os painéis sanduíche EasyFloor representam uma solução de caráter estrutural inovadora
comparativamente com as soluções tradicionais em betão armado, aço e madeira. Nesse contexto, existe
uma necessidade de se realizarem estudos adicionais e mais aprofundados, nomeadamente quanto à
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viabilidade da aplicação dos mesmos como solução estrutural na reabilitação de pisos de edifícios. Assim,
de seguida, indicam-se várias matérias a serem desenvolvidas e investigadas em futuros trabalhos, fruto
de terem sido pouco aprofundadas ou nem sequer abordadas na presente dissertação.
Devido à quantidade limitada de material disponível para a realização dos ensaios de encaixe e
desencaixe relativos aos painéis SF75H da Kookmin, o estudo, a variabilidade das grandezas estudadas
e as séries de ensaios tiveram de ser reduzidas. Neste contexto, sugere-se a realização de uma
campanha experimental que abranja um maior número de grandezas e séries de ensaios para clarificar
melhor este comportamento de encaixe e desencaixe, mas também a influência que possíveis danos
referentes aos encaixes e desencaixes anteriores têm nos resultados posteriores do mesmo provete
ensaiado. Posto isto, propõe-se a realização de um estudo mais abrangente deste comportamento de
encaixe e desencaixe, com o intuito de otimizar o procedimento experimental desenvolvido nesta
dissertação para a análise do encaixe e desencaixe da ligação “snap-fit” existente nos painéis em estudo,
em relação ao comportamento de encaixe verificado em obra, em particular no que diz respeito à
configuração das condições de apoios do sistema de encaixe adotado.
Por limitações na produção dos painéis EasyFloor em tempo útil para o seu estudo experimental no
âmbito desta dissertação, não foi possível validar os resultados numéricos relativos aos painéis
EasyFloor, tanto para o comportamento de encaixe e desencaixe, como para o comportamento de flexão
na direção transversal. Desta forma, propõe-se a realização de uma campanha experimental baseada
nos procedimentos considerados nesta dissertação, para a análise do processo de encaixe e desencaixe
dos painéis EasyFloor, assim como do seu comportamento em flexão transversal, com o intuito de validar
e aprimorar os modelos numéricos correspondentes.
Para além disso, propõe-se, no seguimento desta linha de investigação do projeto “EasyFloor”, a
análise do comportamento em flexão na direção longitudinal dos painéis EasyFloor interligados, para a
verificação da viabilidade dos mesmos para a aplicação em pisos de edifícios.
Para complementar e aprimorar os resultados obtidos através dos modelos numéricos e analíticos,
sugere-se um estudo, por via experimental, do valor de coeficiente de atrito cinemático que melhor
carateriza o escorregamento e contacto entre as abas do material de GFRP dos painéis EasyFloor. Por
conseguinte, ao nível numérico, interessa ainda, fruto do grau de incerteza associado ao comportamento
numérico da fratura (energias de fratura), referir a necessidade de trabalhos experimentais futuros mais
detalhados para o estudo do comportamento de fratura deste tipo de material GFRP.
Por último, para validação completa da metodologia analítica de caracterização do comportamento de
encaixe e desencaixe de painéis compósitos interligados com recurso à ligação “snap-fit” sem adesivos,
propõe-se um estudo analítico mais detalhado sobre a aplicação das expressões analíticas para o
processo de desencaixe deste tipo de ligações em painéis compósitos.
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A

Anexo A
Gráficos de força-deslocamento resultantes dos ensaios experimentais do processo de encaixe e desencaixe do painel SF75H da Kookmin

B

Anexo B
Descrição dos critérios de rotura em materiais compósitos e do critério de dano de Hashin

Descrição dos critérios de rotura em materiais compósitos
Durante o tempo de vida de uma estrutura compósita, surgem danos, que se propagam no seu domínio.
Estas situações devem ser analisadas com rigor, de modo a determinar a influência que poderão ter na
diminuição da rigidez e resistência da estrutura, a qual pode condicionar gravemente o seu desempenho
[100]. A análise das estruturas sanduíche, no que diz respeito a previsões de danos na estrutura e análise
das cargas máximas que as mesmas podem suportar, é de extrema importância no desenvolvimento e
aplicação das mesmas [101]. Nesta secção procede-se a uma breve revisão da literatura relacionada com
os vários critérios de dano existentes para a previsão da iniciação e evolução do dano em materiais
compósitos, em particular sobre o critério de iniciação dano de Hashin, um dos mais utilizados na previsão
de falha de materiais compósitos, sobretudo pelo seu fundamento físico [102].
O mecanismo de falha dos materiais compósitos e, portanto, a sua sensibilidade à rotura, durabilidade
e tolerância a danos são radicalmente diferentes do que acontece em materiais como o aço. A rotura total
é tipicamente precedida por fenómenos de falha que acontecem a um nível microscópico, tais como:
microfissuramento da matriz, fluência da matriz, separação da interface matriz/fibra e delaminação [100].
Segundo Tita et al. [103], pode definir-se que a falha de um componente ou sistema está relacionada com
a perda da funcionalidade para o qual foi projetado. Sendo assim, um critério de falha visa fornecer uma
interpretação dos efeitos provocados por um carregamento na estrutura, indicando quando houve uma
rotura local ou global por parte da mesma. Neste contexto, torna-se importante a avaliação de critérios de
falha, tendo por objetivo o estudo do comportamento mecânico de laminados estruturais sujeitos a uma
determinada solicitação [103].
No que se refere à resistência mecânica, podem definir-se diversas formas para caracterizar a
ocorrência de falha. Exemplos de modos de falha gerais são o colapso plástico, a rutura frágil ou dúctil, a
deformação excessiva, a instabilidade estrutural, o excesso de vibração, a acumulação de dano, entre
outras. Para cada modo de falha, é necessário definir maneiras de quantificar a ocorrência desta falha,
definindo-se assim os critérios de falha. Esta avaliação ocorre frequentemente pela comparação de
algumas dessas variáveis [104], por exemplo, numa falha por colapso plástico pode definir-se como
critério de falha a comparação entre a tensão gerada pelo carregamento e a tensão máxima admitida pelo
material. Os critérios de dano mais aplicados na bibliografia para materiais compósitos reforçados com
fibras, no que diz respeito à resistência mecânica ao nível macroscópico17 são: (i) critério da tensão
máxima; (ii) critério da deformação máxima; (iii) critério de Tsai-Hill; (iv) critério de Tsai-Wu; (v) critério de
Hashin.
Num recente exercício mundial (WorldWide Failure Exercise) [105, 106], destinado a rever o estado da
arte dos critérios de rotura para materiais compósitos reforçados com fibras, foram comparados 15
critérios diferentes, onde se procurou utilizar cada um dos critérios de previsão de rotura a um
determinado número de casos particulares. A título de exemplo, num dos casos testados, em que se
sucediam três fases distintas da rotura (fissuração transversal da matriz/rotura da matriz; fissuração
17

Critérios de falha em termos de macro variáveis (tensões)
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(splitting) longitudinal (na direção das fibras) e rotura das fibras por tração), verificou-se que mais de 75%
dos critérios não foram capazes de prever a fissuração longitudinal. Ainda nesse mesmo caso, quase
todos os critérios subestimaram a rotura da matriz, e a generalidade dos critérios conseguiu prever
bastante bem a rotura final das fibras [105, 106]. A par disto, este estudo concluiu que os vários modos
de falha observados dependem das condições de carga e de apoio e que, portanto, é importante que as
teorias sejam capazes de capturar esses modos de falha com precisão. A principal conclusão retirada
deste estudo foi que ainda existe trabalho a ser feito no que diz respeito ao desenvolvimento de critérios
de rotura mais robustos, em particular na sua capacidade de previsão e distinção entre os diferentes
modos de rotura. No caso do esmagamento de componentes em material compósito, a capacidade de
distinção entre os diferentes modos de rotura assume um papel particularmente importante. Tal deve-se
ao facto de que as análises a efetuar devem prosseguir para além da fase de iniciação do dano. Com
efeito, após a deteção de um determinado tipo de dano, as propriedades mecânicas devem ser reduzidas
de acordo com o tipo de dano previsto, de modo a que a análise possa continuar [105, 106].
No caso da análise da resistência mecânica, os critérios de falha são definidos em função de variáveis
que quantificam a resistência dos materiais e as solicitações sobre a estrutura. Isto ocorre, em geral, pela
relação de algumas das suas variáveis. Pode assim definir-se que os critérios de rotura caracterizam os
estados de tensão em que a falha ocorre, uma vez que relacionam a resistência do material (tensões de
rotura do material), definida a partir de casos simples de carga conhecida (ex. via Teoria Clássica dos
Compósitos Laminados (CLT) ou experimental), com o estado genérico de tensão-deformação devido a
um carregamento multiaxial. Tipicamente, estes critérios são apresentados como expressões
matemáticas denominadas “Índices de falha”, 𝑰𝑭 (entre "0”, sem carregamento e "1”, iniciação da rotura
do material) (Equação B1) [107]:
𝑰𝑭 =

𝐓𝐞𝐧𝐬ã𝐨 (𝐠𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐞𝐥𝐨 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨)
𝐓𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐭𝐮𝐫𝐚

Equaçã
o (B1)

Deste modo, os critérios que preveem a iniciação da rotura em placas ortotrópicas finas de material
compósito (laminados) podem ser divididos em dois grandes grupos, quanto à sua fenomenologia:
i. Critérios de rotura associados aos modos de rotura, ou fenomenológicos: estes critérios de previsão
da iniciação do dano encontram-se associados a modos de rotura e têm em conta o facto de os
materiais compósitos não serem homogéneos, o que pode levar a diferentes modos de falha (critério
da tensão máxima, da deformação máxima, Hashin e Puck). Esta capacidade de previsão da
possibilidade de diferentes modos de falha ocorrerem é uma das suas principais vantagens. Este
aspeto permite assim a sua utilização como parte da análise progressiva do dano. Os modos de falha
que estes critérios permitem identificar são: (i) rotura da fibra; (ii) rotura da matriz e (iii) rotura da matriz
ao corte. Porém, estes critérios de falha associados aos modos de falha, podem ainda ser divididos
em dois subgrupos: critérios interativos e critérios não interativos [108], consoante a combinação ou
não de diferentes estados de tensão.
ii. Critérios de rotura não associados aos modos de rotura, ou não fenomenológicos: estes critérios de
rotura apenas pretendem prever se ocorre ou não rotura, sem preverem qual o modo de rotura
segundo o qual o material rompe, e impossibilitando, portanto, a previsão dos efeitos da rotura nas
propriedades mecânicas (são geralmente critérios polinomiais, em particular quadráticos: Tsai-Wu,
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Tsai-Hill, Azzi-Tsai, Hoffman e Chamis). Isto inclui todos os critérios polinomiais e tensoriais que,
usando expressões matemáticas, descrevem a falha em função da robustez do material [108].
Alternativamente, os critérios de rotura para materiais compósitos também podem ser divididos em três
grupos [109]: (i) condições independentes ou não interativas (ex. tensão máxima e deformação máxima);
(ii) critérios quadráticos ou totalmente interativos (ex. Tsai-Wu, Hoffman, Tsai-Hill e Chamis); e (iii) critérios
parcialmente interativos (ex. Puck e Hashin). Nas denominadas condições independentes, é assumido
que as componentes das tensões ou das deformações no referencial principal não interagem no
mecanismo de rotura. Estes critérios não interativos não têm em conta a interação existente entre as
tensões e as deformações que atuam no laminado. Esta consideração pode levar a erros na previsão da
robustez quando a estrutura se encontra sujeita a estados multiaxiais de tensão. Nos critérios totalmente
interativos, todas as componentes do tensor das tensões e do tensor das deformações são combinadas
numa expressão, tendo em conta a interação existente entre as tensões e as deformações que atuam no
laminado, o que não permite a identificação do modo de rotura [100]. Muitos dos critérios tradicionalmente
utilizados em compósitos reforçados com fibra pertencem a um subconjunto dos critérios totalmente
interativos, denominados critérios quadráticos, uma vez que estes podem ser expressos por um polinómio
do segundo grau. Por fim, pela combinação das condições independentes e critérios interativos, surgem
os critérios parcialmente interativos, permitindo que haja diferentes formulações para diferentes modos
de rotura, onde se separam os modos de rotura associados às fibras e à matriz. Estes tipos de critérios
parcialmente interativos visam atingir um compromisso entre a interatividade e a capacidade de distinguir
modos de rotura, sobretudo no que diz respeito à rotura da fibra e da matriz [110].

Critério de Hashin
Um dos critérios de previsão da iniciação do dano correntemente utilizados na modelação do
comportamento de polímeros reforçados com fibras e com maior credibilidade na comunidade científica,
graças ao seu fundamento físico, é o critério de Hashin. Trata-se de um critério fenomenológico
(parcialmente interativo), que se baseia nos estudos apresentados por Hashin (1980) [96] e por Hashin e
Rotem (1973) [111]. O ponto de partida de Hashin é que para um critério prever a falha de um material
compósito, tem de se basear necessariamente nos seus mecanismos de falha. Seguindo esta ideia, foram
duas as propostas de Hashin. Na primeira, mais simples (Hashin e Rotem 1973), para um estado biaxial
de tensões, foram propostos dois critérios de falha distintos, um relacionado com a falha das fibras e outro
com a falha da matriz. Na segunda, mais elaborada (Hashin 1980), para um estado tridimensional de
tensões, introduziu-se um critério de falha para as fibras e para a matriz, capaz de distinguir entre falha
por tração e falha por compressão, e que, quando particularizado a 2D, conduz a uma proposta diferente
da anterior (Hashin e Rotem 1973) [112].
As hipóteses em que se baseia a proposta do critério de iniciação de dano de Hashin (1980) são as
seguintes: (i) os critérios foram desenvolvidos para laminados reforçadas com fibras unidirecionais; (ii) os
mecanismos de falha (fibra, matriz, tração e compressão) são considerados separadamente; (iii) no modo
de falha da matriz, considera-se que as componentes do vetor tensão no plano da falha são as
responsáveis pela mesma; (iv) a interação entre os distintos componentes que intervêm num modo de
falha supõem-se quadráticas. Desta forma, o critério de iniciação de dano de Hashin considera a interação
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entre as tensões-deformações que atuam na lâmina, tendo em conta a constituição heterogénea dos
materiais compósitas reforçados com fibras, permitindo a previsão de cada um dos seguintes quatro
modos de rotura separadamente, rotura por: (1) tração das fibras; (2) compressão das fibras; (3) tração
da matriz; (4) compressão da matriz. Na Tabela B1 apresentam-se as expressões definidas no software
comercial Abaqus® para o cálculo dos índices dos modos de falha considerados no critério de Hashin
(1980) ( 𝑰𝒊𝒋_𝑯 ), assim como, para comparação, as expressões de Hashin e Rotem (1973).
Tabela B1 - Critérios de iniciação de dano de Hashin e Rotem (1973) e Hashin (1980).
Modos de Falha18
(Hashin e Rotem 1973)
Hashin (1980) / (Abaqus/CAE)
Rotura por tração
das fibras
Rotura por
compressão das
fibras
Rotura por tração
da matriz
Rotura por
compressão da
matriz

𝜎11 2
𝑰𝒕𝒇_𝑯 = ( ) = 1
𝑋𝑇
(𝜎11 , 𝑋𝑇 >0)
𝜎11
𝑰𝒄𝒇_𝑯 = ( ) = 1
𝑋𝑐
(𝜎11 <0; 𝑋𝑐 >0)
𝜎22 2
𝜎12 2
𝑰𝒕𝒎_𝑯 = ( ) + ( ) = 1
𝑌𝑇
𝑆
(𝜎22 >0)
𝜎22 2
𝜎12 2
𝑰𝒄𝒎_𝑯 = ( ) + ( ) = 1
𝑌𝐶
𝑆
(𝜎22 <0)

𝜎11 2
𝜎12 2
𝑰𝒕𝒇_𝑯 = ( ) + 𝛼 ( ) = 1
𝑋𝑇
𝑆
(𝜎11 >0; 0< 𝛼 < 1)
|𝜎11 |
𝑰𝒄𝒇_𝑯 = (
)=1
𝑋𝑐
(𝜎11 <0; 𝑋𝑐 >0)
𝜎22 2
𝜎12 2
𝑰𝒕𝒎_ = ( ) + ( ) = 1
𝑯
𝑌𝑇
𝑆
(𝜎22 >0)
𝜎22 2
𝑌𝐶 2
𝜎22
𝜎12 2
𝑰𝒄𝒎_𝑯 = (
) + [(
) − 1] ( ) + ( ) = 1
2𝑆𝑇
2𝑆𝑇
𝑌𝐶
𝑆
(𝜎22 <0)

Na Tabela B1, 𝑿𝑻 é a resistência à tração da lâmina na direção da fibra, 𝑿𝒄 é a resistência à
compressão da lâmina na direção da fibra, 𝒀𝑻 é a resistência à tração da lâmina na direção transversal
às fibras, 𝒀𝑪 é a resistência à compressão da lâmina, na direção transversal às fibras, 𝑺 é a resistência ao
corte no plano da lâmina e 𝑺𝑻 é a resistência ao corte no plano transversal da lâmina . Quanto ao
coeficiente α, este determina a contribuição das tensões de corte para o modo de rotura por tração na
direção longitudinal. Nesta dissertação foi considerado α=1, que corresponde a admitir uma contribuição
plena das tensões de corte para a rotura por tração das fibras [96].
Nas análises com modelos de evolução de dano realizadas no Abaqus®, a utilização do critério de
Hashin é geralmente acompanhada da definição de variáveis de dano (d), de modo a representar a
degradação das propriedades do material. A relação entre o tensor das tensões aparentes (𝞼) e o tensor

̂ ) é estabelecida através de uma matriz de dano (M), na qual se considera, através
das tensões efetivas (𝝈
das variáveis de dano (d), o efeito da degradação das propriedades do material (Equação B2):
(𝟏 − 𝒅𝒇 )
𝝈
̂ = 𝑴𝞼 ⇔ 𝝈
̂ = [(𝟏 − 𝒅𝒇 )(𝟏 − 𝒅𝒎 )
𝟏
𝟎

(𝟏 − 𝒅𝒇 )(𝟏 − 𝒅𝒎 )
(𝟏 − 𝒅𝒎 )
𝟎

𝟎
𝟎
]
(𝟏 − 𝒅𝒔 )

Equaçã
o (B2)

Os parâmetros 𝒅𝒇 , 𝒅𝒒 e 𝒅𝒎 , procuram representar, respetivamente, o efeito da instalação dos danos
segundo as direções longitudinal e transversal e os provocados por ações de corte. 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 B1 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 [113].
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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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Quanto à definição das variáveis de dano, o software requer a definição de energias de fratura para
cada um dos quatro modos de rotura anteriormente referidos (𝑮𝒇 ,). É a partir da definição deste parâmetro
que é estabelecido o modelo com progressão de dano que dá origem à degradação da rigidez do material
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. Nos modelos desenvolvidos no âmbito da presente dissertação, foi considerado um
coeficiente de viscosidade (η) reduzido19 (10−5 ), procedimento que acabou por se revelar eficaz na
melhoria da convergência dos modelos [113]. Com base nesta descrição, importa referir que no software
Abaqus®, o critério de dano de Hashin não se encontra definido para elementos sólidos.
Variável

Tensão

de Dano

equivalente

a)

b)

Figura B1 - 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 [96, 113].
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Tipicamente, considera-se mais adequada a utilização de coeficientes de regularização por viscosidade (η) reduzidos para não
comprometer os resultados numéricos na fase de degradação do comportamento do material.
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Anexo C
Gráficos de força-deslocamento resultantes dos ensaios experimentais vs. modelação numérica do processo de encaixe e desencaixe dos painéis SF75H da
Kookmin

H

Anexo D
Danos registados experimentalmente no processo de desencaixe dos painéis SF75H da Kookmin

I

Anexo E
Iniciação de dano de acordo com o critério de dano de Hashin registado numericamente para o modelo com um coeficiente de atrito cinemático µ= 0,25 dos
painéis SF75H da Kookmin

HSNMTCRT
HSNFTCRT
HSNMCCRT
HSNFCCRT
DAMAGEMT
DAMAGEMC
DAMAGESHR

Critério de iniciação de dano de Hashin: índice de falha correspondente à rotura da matriz por tração
Critério de iniciação de dano de Hashin: índice de falha correspondente à rotura das fibras por tração
Critério de iniciação de dano de Hashin: índice de falha correspondente à rotura da matriz por compressão
Critério de iniciação de dano de Hashin: índice de falha correspondente à rotura das fibras por compressão
Critério de evolução do dano (software Abaqus®): variável da evolução do dano da matriz à tração (degradação das propriedades da matriz à
tração)
Critério de evolução do dano (software Abaqus®): variável da evolução do dano da matriz à compressão (degradação das propriedades da
matriz à compressão)
Critério de evolução do dano (software Abaqus®): variável da evolução do dano por corte
J

Anexo F
Evolução do dano de acordo com o modelo de propagação de dano considerado para o modelo numérico com um coeficiente de atrito cinemático µ= 0,25 dos
painéis SF75H da Kookmin
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Anexo G
Tensões de tração e iniciação de dano registado numericamente para o reforço lateral dos painéis SF75H da Kookmin
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Anexo H
Iniciação e propagação do dano verificado para o modelo numérico de encaixe e desencaixe dos painéis EasyFloor

Encaixe: Iniciação do dano para o modo de rotura da matriz à tração [HSNMTCRT]

Encaixe: Propagação máxima do dano para o modo de rotura da matriz à tração [HSNMTCRT]
Desencaixe (µ= 0,4):
Iniciação do dano para os
modos de rotura da matriz e
das fibras a compressão:
[HSNMCCRT]; [HSNFCCRT].

Desencaixe (µ ϵ [0,2; 0,4]): Iniciação do dano para o modo de rotura da matriz à tração [HSNMTCRT]

M

Anexo I
Gráficos de força-deslocamento resultantes dos ensaios experimentais (a tons de cinzento) [19] vs. modelação numérica (a azul) do comportamento em
flexão (4P) na direção transversal dos painéis SF75H da Kookmin
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Anexo J
Gráfico de força-deslocamento resultantes da modelação numérica do comportamento em flexão (4P) na direção transversal dos painéis SF75H da Kookmin,
com destaque de seis pontos notáveis à iniciação e propagação do dano
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