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Resumo 
 

A utilização de estruturas em sanduiche na indústria aeronáutica tem aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas. Os núcleos destas estruturas possuem características 

mecânicas que visam optimizar a resposta perante cargas estáticas e, principalmente, cargas 

dinâmicas. No caso de uma aplicação aeronáutica, a estrutura está sujeita a inúmeros esforços 

vibratórios provenientes da própria aeronave, como as vibrações dos motores, fenómenos de 

aeroelasticidade nas asas, ou devido a esforços e acelerações induzidas por manobras, como o 

impacto na pista de aterragem ou o impacto de objectos. 

Os aglomerados de cortiça possuem características mecânicas interessantes para a sua utilização 

nos núcleos de sanduiches. Assim, caracterizou-se um aglomerado de cortiça, com vista à sua 

aplicação em aeronáutica. Nestes termos, foi desenvolvido um método de caracterização de um 

aglomerado destes (NL20) em esforços de tracção-compressão e de flexão aplicados em baixa e média 

frequências.  

Os parâmetros escolhidos para esta caracterização foram o Módulo de Young e o factor de 

amortecimento. 

Foi estudada a influência da frequência e da amplitude das solicitações e relacionaram-se essas 

variáveis através de uma nova variável (velocidade de deformação). Por fim, foram efectuadas 

interpolações para construir um modelo. 

Os resultados mostram variações dos parâmetros dinâmicos não lineares com a amplitude e 

frequência, sendo possível efectuar interpolações satisfatórias dos resultados através de polinómios de 

segundo grau. Os fenómenos não lineares registados vão ao encontro dos resultados existentes na 

bibliografia de referência. Por fim são apresentadas soluções para melhorar e validar o modelo de 

comportamento construído. 

 

 

 

 

Palavras chave: Módulo de Young Complexo, Aglomerados de cortiça, Factor de amortecimento, 

Ensaios dinâmicos, Estruturas sanduiches 
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Abstract 
 

The use of sandwich structures in the aircraft industry has increased considerably in recent decades. 

The core of these structures have mechanical properties which aim to optimize the response against 

static loads, and especially dynamic loads. In the case of an aeronautical application, the structure is 

subject to vibration efforts from the aircraft itself such as the vibrations of the engines, wing’s 

aeroelasticity phenomena or stresses and accelerations induced by maneuvers, such as the impact on 

the runway or impact of objects. 

The cork agglomerates have interesting mechanical characteristics when used in sandwich cores. 

Thus, we sought to characterize a cork agglomerate, for future use in aeronautics. We developed a 

method of characterizing a cork core (NL20) in tension-compression and bending tests in low and middle 

frequencies.  

The parameters selected for this characterization were the Young Modulus and the damping factor. 

The influence of the frequency and amplitude of the displacements were studied and the relation 

between these variables was defined using a new variable (strain rate). Finally, interpolations were 

made to build a numerical model. 

The results show non-linear variations with amplitude and frequency, and have good interpolations 

of results through second degree polynomials. The nonlinear phenomena recorded are congruent with 

the results in the reference literature. Finally, solutions to improve and validate the behavior model built 

are presented. 

 

 

Keywords: Complex Young Modulus, Cork agglomerate, Damping factor, Dynamic tests, 

Sandwiches structures 
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1) Introdução 

a) Objectivo/Motivação 
As estruturas sanduiche têm ganho uma importância cada vez maior em aplicações nas 

engenharias em geral e no ramo aeronáutico em particular. A sua elevada rigidez específica, aliada a 

um interior que poderá ser optimizado para a aplicação requerida, dão a este tipo de estruturas uma 

elevada versatilidade na hora de se escolher o material a utilizar. 

Sendo uma estrutura com, pelo menos, dois materiais distintos, há a necessidade de se optimizar 

cada um dos seus componentes tendo em conta o tipo de solicitação e funções a que estará sujeito. 

Normalmente este interior possui materiais que possuem elevada capacidade de absorver esforços de 

corte, aliada a uma baixa densidade, com capacidade de absorção de energia de impacto e de 

atenuação de vibrações. 

Desta forma, torna-se possível melhorar as características de absorção de energia (ruído, impacto, 

vibração,…) de materiais compósitos laminados (sanduiche) através da manipulação da estrutura e 

composição do material interior (núcleo). 

Os aglomerados de cortiça possuem características adequadas para serem aplicados em núcleos 

de estruturas sanduiches. Além de possuírem boa resistência à compressão e excelente capacidade 

de absorção de vibrações e energia de impactos, é também um bom isolador térmico e acústico. Sendo 

um material proveniente de um recurso natural, é associado a um conceito de material ecológico. 

Possuindo uma densidade superior às espumas habitualmente aplicadas neste ramo, pretende-se com 

este trabalho lançar às bases de uma investigação que permita o aligeiramento das densidades dos 

núcleos de cortiça, tornando-os mais competitivos sem deteriorar as suas características mecânicas. 

Assim, o objectivo essencial desta tese é desenvolver um método de ensaios que permita a 

avaliação das características acima mencionadas através do cálculo do Módulo de Young (E) e do 

respectivo factor de amortecimento histérico (η) de um aglomerado de cortiça. Deste modo, foram 

desenvolvidos diferentes procedimentos experimentais para determinar estas características, tanto à 

tracção-compressão como à flexão (baixa e média frequência). 

Para isso foi selecionado como potencial material do núcleo, um aglomerado de cortiça 

comercialmente disponível (NL20), que apresenta as características interessantes para este tipo de 

aplicação. Noutros ramos, este é um material muito utilizado neste momento devido às suas 

características mecânicas únicas e por ser um material proveniente de um recurso natural.  

Desta forma propõem-se métodos de ensaio, para calcular os parâmetros que caracterizam o 

comportamento dinâmico deste material em função da frequência e amplitude da solicitação, de forma 

a ser possível a construção de modelos numéricos que possibilitem o desenvolvimento destes núcleos 

no sector aeronáutico. 
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b) A cortiça e materiais compósitos 
A cortiça é um material natural extraído da casca do sobreiro (Quercus Suber L.). A sua extracção 

pode ser efectuada com intervalos de 8 a 12 anos, dependendo da zona de cultivo. As características 

da cortiça variam muito conforme a árvore, a zona de cultivo e até ao longo da profundidade da própria 

cortiça. Esta variabilidade afecta não só as características mecânicas, por transformação da estrutura 

celular e da sua composição química. Muitos estudos incidiram no estudo da constituição química da 

cortiça e nos factores implicados na sua variabilidade. Silva et al. [1] analisaram diversos estudos e, 

apesar das diversas variedades, pode-se afirmar que a cortiça é constituída em 40% por suberina, 22% 

em lenhina, 18% de polissacarídeos e 15% de outros produtos extractivos. 

A cortiça tem vindo a ser amplamente utilizada pelo Homem há mais de 5000 anos. As suas 

particulares características fizeram com que pudesse ser usada em diversas aplicações, desde 

construção de pequenas embarcações até solas de sapatos, não esquecendo a embalagem de 

líquidos, nomeadamente o vinho. É um material leve, elástico, flexível e impermeável a gases e líquidos, 

relativamente incombustível, com excelentes qualidades isolantes do ponto de vista acústico, térmico 

e eléctrico, bem como sendo um bom absorsor de vibrações. Algumas destas características têm 

origem na sua estrutura celular fechada. 

Por ser um material natural e com estas propriedades particulares, a cortiça tem ganho notoriedade 

como material constituinte de estruturas tipo sanduiche, tanto na sua forma original, como em 

compósitos formados com grãos de cortiça e resinas. Apesar de possuir uma densidade superior à 

maioria das espumas industriais, consegue ter vantagens do ponto de vista da rigidez específica (figura 

1.1). 
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Segundo Gil [2], os aglomerados de cortiça podem ser divididos em dois grupos: compósitos de 

cortiça e placas de cortiça para isolamento. O segundo é composto apenas por cortiça, sem qualquer 

elemento ligante, nem conta com a adição de qualquer outro material. Os compósitos de cortiça são 

fabricados a partir de granulados de cortiça ligados por uma resina (poliuretano, melanina, epoxy, etc). 

As características mecânicas da cola influenciam fortemente o comportamento mecânico do compósito. 

É também necessário um processo de cura com pressão e temperatura adequadas para a obtenção 

das características desejadas. 

Neste processo também se podem acrescentar outros materiais que transformarão as 

características do aglomerado. Existem distintos tipos de aglomerados que incorporam misturas de 

cortiça com outros materiais, que normalmente proveem de processos de reciclagem. Desta forma, já 

foram patenteadas misturas de cortiça com grãos de borracha, cartão ou alumínio. Diversos estudos 

têm sido desenvolvidos também nas áreas dos aglomerantes, procurando melhorar o desempenho e 

promover a utilização de resinas naturais ou melhorando o processo de fabrico. 

A ACC comercializa diversos tipos de aglomerados de cortiça, possuindo diversas percentagens 

de resinas e cortiças, diferentes tamanhos de granulados, bem como aglomerados mistos de cortiça e 

outros. O material escolhido para esta tese tem a denominação comercial de NL20, por possuir uma 

densidade de 200 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . Este material é fabricado introduzindo a mistura de resina e granulado de 

cortiça em moldes cúbicos. Esta mistura sofre um processo de cura com temperatura e pressão e 

Figura 1.1 - Comparação entre as tensões de cedência e rigidez específicas da cortiça e das principais 
espumas utilizadas na indústria, Silva et al. [1] 
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posteriormente é cortado em placas. Em caso de necessidade de se obterem espessuras mais finas, 

insere-se uma operação de laminação no final do processo.  

Além disso, a cortiça possui memória natural. Mano, [3] efectuou ensaios à compressão para 

valores de temperatura entre o 0ºC e os 50ºC, e manteve a tensão aplicada (0,1 MPa) por períodos de 

tempo entre os 30 segundos e os 30 minutos. Em seguida foi dado pelo menos o triplo desse tempo 

para o material recuperar. Não foram efectuadas medições, nos dias após o ensaio. Os resultados 

mostram uma ligeira dependência entre o tempo e a deformação do material, o que evidencia o efeito 

de memória. Após a retirada da carga o material manteve uma deformação residual em todos os casos. 

Este facto foi associado ao rompimento de algumas paredes celulares do material. 

Uma estrutura sanduiche é constituída por uma pele exterior de pequena espessura e por um 

material interior (o núcleo). A pele deverá possuir espessura suficiente para suportar as tensões de 

tracção e compressão, bem como as tensões de corte no plano das faces. O interior absorve 

principalmente tensões de corte e de compressão. Em algumas aplicações, procura-se também 

aproveitar o núcleo para dotar o material de outras características vantajosas para cada aplicação. 

Desta forma o interesse da cortiça como núcleo de uma estrutura sanduiche tem ganho cada vez maior 

interesse, não só pelas boas características à compressão e ao corte, como pelas características 

acústicas e térmicas que possui. Também a busca pela absorção de vibrações tem ganho uma grande 

importância na hora de projectar e seleccionar materiais para as indústrias aeronáutica e espacial. 

A cortiça possui uma curva de compressão com algumas características particulares. A primeira 

região corresponde à flexão em regime elástico das paredes das células. O segundo patamar, uma 

zona praticamente linear e correspondente a cerca de 70% do alongamento do material, é causada 

pela instabilidade elástica das paredes celulares. Por último as paredes celulares colapsam e a curva 

tensão extensão sobe repentinamente. [1] 

 

Figura 1.2 – Curva de tensão-extensão para a cortiça numa 
solicitação de compressão, Silva et al. [1] 
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De uma forma geral, o comportamento da cortiça é muito diferente à tracção e à compressão. Silva 

et al. [1] citam um artigo de Rosa e Fortes onde se observa que o Módulo de Young é maior à tracção 

do que à compressão. Este facto é justificado pela rigidez de placas onduladas (neste caso as paredes 

celulares) ser maior com a diminuição da ondulação; quando solicitada à compressão as paredes 

celulares da cortiça aumentam a ondulação, enquanto a tracção a diminui. 

Kumar et al. [4], construíram e testaram estruturas sanduiche utilizando aglomerado de cortiça 

como núcleo e fibra de carbono nas peles. Em seguida testaram as sanduiches à flexão em 4 pontos e 

observaram que a curva obtida possuía uma primeira zona com um comportamento linear elástico e 

uma segunda zona com comportamento não linear elásto-plástico. Em seguida modelaram o 

comportamento do material num programa de elementos finitos e efectuaram simulações utilizando 

diferentes orientações das fibras, densidades e espessuras. A variação destes parâmetros fez variar a 

abrangência das zonas de comportamento linear e não-linear do material. 

Gameiro et al. [5], efectuaram ensaios de compressão quase estáticos e dinâmicos. Os ensaios 

dinâmicos foram efectuados utilizando um sistema SHPB (Split Hopkinson Pressure Bar) atingindo 

taxas de deformação entre os 200 s-1 e os 600 s-1. Foram determinadas as curvas tensão-extensão e 

apesar de não existirem alterações com a variação da taxa de deformação, a sua rigidez no regime 

elástico e o comprimento da região linear diferem bastante do caso quase estático. Efeitos de micro 

inércia associados à rotação e deslocamentos laterias das células, diferentes mecanismos de colapso 

das células e densificação originada pelas elevadas taxas de deformação foram os motivos 

encontrados pelos autores para este fenómeno, nos ensaios que realizaram. 

c) Métodos de cálculo do E complexo 
Encontraram-se na literatura, duas abordagens diferentes para o cálculo do Módulo de elasticidade 

complexo. Este Módulo pode ser representado por  

 𝐸∗ = 𝐸(1 + 𝑖𝜂) ( 1.1) 

em que E é o Módulo de Young, i é a unidade imaginária e 𝜂 é o factor de amortecimento histerético 

A norma em vigor actualmente para este tipo de ensaios é a ASTM E756-04 [6]. O ensaio 

considera-se válido para frequências entre os 50 e os 5000 Hz e, aplicando este método, é possível 

determinar o coeficiente de perda, 𝜂, e os módulos de rigidez e de corte (E e G), admitindo-se um valor 

do coeficiente de Poisson real e invariante com a frequência. Este método determina o amortecimento 

do material por medição indirecta usando a teoria de vigas encastradas com amortecimento. O η é 

calculado a cada frequência de ressonância, a distintas temperaturas, utilizando o método dos pontos 

de meia potência de cada ressonância. Este método limita a determinação do 𝜂 e do E apenas às 

frequências de ressonância, limitando os pontos experimentais obtidos. 

Jaouen et al. [7], resumiram 6 ensaios distintos para a caracterização do E*, tendo em conta 

diferentes solicitações. Em seguida, efectuaram os diferentes ensaios com um tipo de espuma de 

isolamento e analisaram os resultados. Por um lado, verificaram que este tipo de materiais possui 

regiões em que se comportam de forma distinta. Para diferentes zonas da curva de tensão-extensão, 
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os mecanismos envolvidos no amortecimento podem variar entre o elástico puro e o viscoso ideal. As 

variações dos resultados entre os vários tipos de ensaio pode ser resultado do ensaio, mas também do 

tipo de solicitação imposto. 

Montalvão et al. [8], aplicaram o método das áreas das elipses para determinação do E*, num 

laminado de fibra de carbono, utilizando um modelo de amortecimento histerético. Foram efectuados 

ensaios de 0,1Hz, 1 Hz e 10 Hz numa máquina servo-hidráulica. Foi ainda realizado um ensaio com a 

viga encastrada numa extremidade e o 𝜂 foi calculado pelo método de decaimento livre. Os valores 

obtidos divergiram um pouco e mostraram que o encastramento introduz um amortecimento extra no 

sistema. Por outro lado observou-se que o valor do factor de amortecimento não era constante em 

função da frequência nem da amplitude e, para o ensaio de decaimento livre, obtiveram-se melhores 

resultados com pequenas amplitudes. 

Willis et al. [9], aplicaram um método misto em que foi efectuada uma monitorização por laser do 

comportamento do material para a determinação do módulo de Young e de corte complexos em 

provetes tri-dimensionais. Após a recolha dos dados experimentais, os módulos são estimados através 

de um código de elementos finitos que minimiza as diferenças entre os dados experimentais e os 

resultados do modelo de elementos finitos (ajustamento do modelo de elementos finitos). Os ensaios 

são realizados dentro de uma camara com temperatura e pressão controladas, para perceber a relação 

entre estas variáveis e os Módulos determinados. Entre outras conclusões, constatou-se que este 

código não conseguia convergir para os valores de frequência entre a primeira e a segunda 

ressonância. 

d) Alguns estudos da cortiça como material absorsor 
A cortiça tem vindo a ser cada vez mais estudada como solução em núcleos de estruturas 

sanduiches. Para além das características que habitualmente se procuram neste tipo de materiais, a 

cortiça oferece características absorsoras de vibrações. Desta forma torna-se essencial o 

conhecimento destas características e os factores associados à sua variação. No entanto, existem 

poucos estudos sobre as características dinâmicas deste tipo de materiais, uma vez que o estudo da 

sua aplicação em casos de cargas dinâmicas é muito recente. 

Policarpo, Diogo, Neves e Maia, [10] , estudaram a variação do E e do η de aglomerados de cortiça 

utilizando um dispositivo DMA (Dynamic Mechanical Analysis), com o provete encastrado nas duas 

pontas e excitado à flexão. Para o NL20 e uma frequência de 76,6 Hz, obtiveram um E de 17,3 Mpa e 

um η de 0,118. Para a frequência de 533,3 Hz os resultados foram um E de 17,9 Mpa e um η de 0,131. 

Procuraram ainda avaliar a independência destas características em relação à frequência do ensaio e 

concluíram que para o E se pode usar um valor constante; já o η possui uma dependência linear num 

gráfico log-log com a frequência. Os mesmos autores utilizaram também um método híbrido [11] e, a 

partir dum primeiro valor do Módulo de Young complexo obtido por identificação modal, construíram 

um modelo em elementos finitos para aplicação em frequências distintas das ressonâncias. Os valores 

obtidos nas frequências de ressonância para o NL20 foi de 0,117 a 76,6 Hz e de 0,130 para 533,3Hz. 
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Paulino e Teixeira-Dias [12], efectuaram um estudo numérico usando o programa de elementos 

finitos LS-DYNA, para estudar a eficácia de um sistema de absorção de impacto numa porta de um 

automóvel. Desta forma, foram simulados impactos seguindo as normas da Euro NCAP e analisados 

os resultados da energia absorvida e da aceleração máxima comparando 3 espumas industriais e o 

aglomerado de cortiça. O aglomerado de cortiça mostrou possuir a capacidade de absorver 9% mais 

energia e a máxima aceleração transmitida ao automóvel diminui 54%. 

Castro et al [13], testaram diferentes espumas comerciais utilizadas em estruturas sanduiche 

(Nomex e Ronhacell), diferentes aglomerados de cortiça disponíveis comercialmente e aglomerados 

de cortiça com resina epóxi. Foram efectuados ensaios de flexão estática em 3 pontos, e ensaios de 

impacto em sanduiches com peles em carbono. Em relação aos ensaios de flexão, os aglomerados de 

cortiça comerciais obtiveram valores da carga de ruptura muito baixos relativamente às espumas 

comerciais; no entanto, os aglomerados de cortiça e epóxi obtiveram valores muito próximos, apesar 

de possuírem uma densidade claramente superior. Em relação aos ensaios de impacto, os 

aglomerados de cortiça conseguiram obter uma maior capacidade de absorção de energia. Para além 

disso, resistiram melhor à perfuração pelo impactor que as espumas tradicionais. 

Também Alcântara et al. [14], estudaram compósitos de cortiça, incluindo resinas epóxi. Chamaram 

a este material Core-Y, elaboraram uma caracterização em ensaios estáticos à compressão e 

construíram um modelo numérico a partir dos resultados experimentais. Posteriormente efectuaram 

simulações de impacto numa estrutura de alumínio cilíndrica preenchida com esferas de alumínio e 

compararam os resultados para a mesma estrutura preenchida com Core-Y. O valor da energia 

absorvida, bem como a capacidade de deformação da estrutura, é muito maior com a inclusão do Core-

Y. 

Correia, [15] estudou as características dinâmicas de aglomerados de cortiça com elastómero e do 

NL20. Os materiais foram testados à compressão, estando instalados entres duas placas de alumínio. 

Efectuou ensaios a baixas frequências (até 10 Hz) e para altas frequências (acima de 200Hz). Para o 

E não notou variações a altas frequências e nas baixas frequências verificou um ligeiro aumento. A 

baixa frequência obteve valores de η de cerca de 0,1 e nas altas frequências obteve valores entre 0,02 

e 0,03, tendo uma ligeira tendência para diminuir com o aumento da frequência. 

Da mesma maneira, Moreira et al. [16], procederam a uma caracterização estática e dinâmica do 

NL20, utilizando um modelo de amortecimento histerético. Nos ensaios dinâmicos, o factor de 

amortecimento histerético foi calculado a partir das funções de acelerância e de transmissibilidade, 

entre os 0 e os 400 Hz. Verificou-se que o material possui uma curva de crescimento logarítmico deste 

parâmetro com a frequência. A partir dos 100 Hz existe uma discrepância dos resultados na ordem dos 

10% entre as diferentes funções do cálculo. Nota-se também uma zona coincidente com a ressonância 

onde os resultados são instáveis, quando calculados pela acelerância. 

Por vezes, em estruturas sanduiche, a inserção de uma pequena camada de material absorsor de 

vibrações pode ser suficiente para se incrementar significativamente as qualidades dinâmicas do 
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material. Píriz et al. [17], testaram o amortecimento de laminados de fibra de carbono e resinas epoxy 

e de dois tipos de inclusão de cortiça, através do método da meia potência. Os melhores resultados 

foram obtidos nos provetes com núcleo de cortiça, onde se obteve valores do η mais elevados, 

principalmente nas frequências mais elevadas onde se obtiveram valores de η de uma ordem de 

grandeza acima dos obtidos para o laminado de fibra de carbono. 

e) Aplicações aeronáuticas de compósitos de cortiça 
As estruturas tipo sanduiche têm ganho uma elevada importância nos últimos anos. Apesar de 

terem sido utilizadas numa primeira fase na indústria aeronáutica, neste momento a sua aplicação tem 

vindo a ser generalizada em distintas áreas industriais, desde o sector dos transportes até à construção 

civil. 

A implementação de núcleos de cortiça em materiais compósitos laminados tem sido objecto de 

vários estudos, como foi visto na secção anterior. No entanto, apesar das características identificadas, 

a sua densidade é ainda um dos seus pontos fracos. Num sector aeronáutico onde a característica 

essencial que se procura é o baixo peso (por vezes em detrimento do desempenho), os aglomerados 

de cortiça tem sofrido dificuldades para se implementarem. 

Um dos primeiros casos de aplicação destes núcleos numa aeronave real foi o Aerocork. Este 

projecto foi desenvolvido em consórcio entre a Dyn’Aero, a Amorim Cork Composites (ACC), o PIEP e 

a Active Space Technologies. Uma das teses desenvolvidas no âmbito deste projecto foi a de Ricardo 

[18], que construiu estruturas sanduiches de pequena espessura e tentou modelar o seu 

comportamento estático após ensaios experimentais. Uma das principais dificuldades que enfrentou 

foram as alterações induzidas pela impregnação de resinas epóxi nos núcleos de cortiça, o que alterava 

as características mecânicas do material. Desta forma, a construção de modelos numéricos separados 

para o núcleo e as peles torna-se difícil, uma vez que o processo de fabrico induz alterações no 

comportamento do núcleo. 

Por outro lado, todas as simplificações assumidas, tais como considerar o material linear, isotrópico 

e homogéneo, não asseguram uma aproximação satisfatória para descrever o comportamento em 

serviço deste tipo de núcleos. Nos inúmeros artigos sobre o comportamento da cortiça e dos seus 

derivados, quase todos reportam comportamentos não lineares deste material em diversas solicitações. 

Desta forma, a utilização dos núcleos de cortiça em projectos aeronáuticos tem sido associado à 

construção de protótipos para estudo e validação (o caso do Aerocork e mais recentemente do DesAir 

em associação com a Embraer) e não a uma aplicação industrial madura. 

Outra aplicação da cortiça é na indústria aeroespacial. Desde o início dos programas espaciais 

americano e europeu que a cortiça é empregue nos escudos térmicos e em sistemas antivibratórios 

dos space shutlle e das cápsulas de re-entrada atmosférica e como isolante das zonas quentes dos 

sistemas de propulsão. Apesar de serem reconhecidas características mecânicas excepcionais (a 

NASA escreveu num relatório que “A cortiça é um compósito da natureza, um compósito com 

combinação única de propriedades.”), a sua aplicação tem sido limitada mas permanente. [19]  
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2) Princípios Teóricos 
No estudo efectuado, o aglomerado de cortiça foi considerado como sendo um material isotrópico, 

homogéneo e contínuo. Apesar de ser uma simplificação controversa, tratando-se de um material 

natural e, ainda para mais tratando-se de um aglomerado celular, a natureza deste trabalho incidiu 

essencialmente no comportamento dinâmico macroscópico e não numa análise micro-estrutural. Nos 

ensaios dinâmicos realizados foram consideradas baixas frequências os ensaios realizados entre os 

0,075 Hz e os 0,5 Hz e médias frequências os ensaios realizados entre os 20 Hz e os 1000 Hz. 

a) Teoria de vigas 
Os diversos conceitos clássicos utilizados neste trabalho foram já amplamente registados na 

bibliografia de referência. Deste modo, para o cálculo da rigidez e da tensão de ruptura foram aplicadas 

as equações da teoria de vigas (Bernoulli-Euler) segundo Beer and Johnston [20]. 

Para a determinação do Módulo de Young do material utilizou-se a lei de Hooke, que na zona linear 

da curva de tensão extensão é dada por 

 𝜎 = 𝐸휀 ( 2.1) 

 

em que 𝜎 é a tensão de Cauchy e 휀 é a extensão do provete. 

Para o cálculo do coeficiente de Poisson, considerando o caso de uma solicitação axial, utiliza-se 

a relação 

 

 𝜈 =  −
휀𝑦

휀𝑥
 ( 2.2) 

em que 휀𝑦 é a extensão transversal e 휀𝑥 é a extensão longitudinal.  

O ensaio de flexão escolhido foi do tipo 4 pontos, uma vez que se obtém um momento constante 

na zona entre os roletes que aplicam a força. Desta forma, não só os esforços estão melhor distribuídos 

ao longo do provete, como se está na presença de um ensaio que flecte o provete com uma curvatura 

constante entre os roletes. Por outro lado evitava o esmagamento do provete com cargas elevadas, 

uma vez que a carga é aplicada em dois pontos. 

 

 

Figura 2.1- Esquema do ensaio de flexão em 4 pontos 
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No caso dos ensaios de flexão, a rigidez do provete foi determinada pela curvatura da linha neutra 

do provete. Na impossibilidade de localizar a linha neutra, foi usada a linha média. A curvatura é definida 

pelo inverso do raio de curvatura que pode ser obtido resolvendo 

 

 1

𝜌
=
𝜎𝑚
𝐸𝑏

=
1

𝐸𝑐

𝑀𝑏

𝐼
 ( 2.3) 

em que M é o momento entre roletes, I é o segundo momento de área da secção transversal, 𝜌 é o raio 

de curvatura e b é a distância à linha neutra, obtendo-se 

 
𝐸 =

𝑀𝜌

𝐼
 ( 2.4) 

 

Em alternativa, pode-se usar uma formulação tendo em conta a flecha do provete num ponto 

qualquer entre os roletes superiores. 

 
𝑤(𝑥) =

𝑎𝐹(𝑎2 + 3𝑥2 − 3𝐿𝑥)

6𝐸𝐼
 ( 2.5) 

 

em que a é a distância entre os roletes inferior e superior, x é a posição longitudinal do ponto 

relativamente ao rolete superior e L é o comprimento do provete entre roletes inferiores (figura 2.1). 

Designando por 𝑤𝑐 a flecha a meio vão obtém-se 

 
𝑤𝑐 =

𝑎𝐹(4𝑎2 − 3𝐿2)

24𝐸𝐼
 ( 2.6) 

 

 

 
𝐸 =

𝑎𝐹(4𝑎2 − 3𝐿2)

24𝑤𝑐𝐼
 ( 2.7) 

 

b) Módulo de Young Complexo/Curva de histerese 
Um sistema dinâmico pode ser modelado por um sistema massas-molas-amortecedores 

equivalentes, em que o amortecimento existente poderá ser simulado por diversos modelos. 

Amplamente usado em diversos trabalhos, o modelo de amortecimento viscoso possui uma formulação 

matemática relativamente simples e fácil de modelar em diversas situações. No entanto, devido à sua 

formulação, a quantidade de energia dissipada é proporcional à frequência da solicitação, o que nem 

sempre se confirma na prática [21]. 

Neste trabalho aplicou-se o modelo de amortecimento histerético (também conhecido na literatura 

como amortecimento material ou amortecimento estrutural). Este modelo matemático baseia-se no 
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fenómeno de histerese de um material, uma vez que a partir do conhecimento do comportamento 

mecânico de materiais sabe-se que um material submetido a ciclos alternados de carga e descarga 

(apenas para solicitações harmónicas) as relações tensão/extensão e força/deslocamento não seguem 

rigorosamente a lei de Hooke. 

Num sistema sujeito a uma deformação cíclica, a massa e a rigidez desta estrutura permitem 

respectivamente o armazenamento da energia cinética e da energia de deformação. O amortecimento 

está relacionado com a energia dissipada pelo sistema a cada ciclo de deformação. Os fenómenos de 

amortecimento envolvem forças não conservativas que dissipam essa energia mecânica noutras 

formas de energia. Lazan, [21], estudou profundamente os mecanismos físicos e químicos que 

produzem dissipação de energia num material. 

Num provete submetido a uma carga axial cíclica, a existência de amortecimento pode ser 

evidenciada pela área não nula de energia dissipada entre os ramos ascendente e descendente da 

curva. 

 

Figura 2.2 – Curva de histerese de um ciclo de carga-descarga 

 

O ciclo de histerese representado (fig 2.2) corresponde a um atraso da resposta no tempo em 

relação à força aplicada. Uma forma de descrever matematicamente este atraso, é utilizando a notação 

complexa. Desta forma, o Módulo de Young Complexo E* relaciona a força e o deslocamento no 

regime (nominalmente) linear e para um sistema com amortecimento histerético de acordo com a 

seguinte formulação: 

Sendo f(t) uma força externa harmónica de amplitude F e frequência angular ω, actuando no 

sistema 
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 𝑓(𝑡) = 𝐹𝑒𝑖𝜔𝑡 ( 2.8) 

e x(t) um deslocamento harmónico de amplitude X, frequência angular 𝜔 e fase δ 

 𝑥(𝑡) = 𝑋𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝛿) ( 2.9) 

tem-se em regime permanente 

 
𝑘∗ =

𝑓

𝑥
=

𝐹𝑒𝑖𝜔𝑡

𝑋𝑒𝑖𝜔𝑡−𝛿
=
𝐹

𝑋
𝑒𝑖𝛿  

 

( 2.10) 

 

 𝑘∗ = 𝑘(1 + 𝜂𝑖) ( 2.11) 

onde  

 

 

𝜂 =

𝑓
𝑥
sin(𝛿)

𝑓
𝑥
cos(𝛿)

 ( 2.12) 

 

pelo que 

 𝜂 = 𝑡𝑔(𝛿) ( 2.13) 

 

Considerando pequenos ângulos 𝑡𝑔(𝛿) ≈ sin (𝛿), logo 

 

 𝜂 = sin (𝛿) ( 2.14) 

 

c) Métodos e modelos teóricos dinâmicos 
Para a determinação do Módulo de Young complexo, nos ensaios de média frequência, foi 

necessário discretizar o sistema em teste. Desta forma, nos ensaios de tracção-compressão, utilizaram-

se dois modelos distintos, um para cada ensaio efectuado: 

i) Sistema com 1 grau de liberdade axial 

O sistema de um grau de liberdade em que o provete está a trabalhar como mola com rigidez 

k* e massa desprezável, uma massa numa ponta e encastrado na outra ponta e que pode ser modelada 

pelo seguinte sistema, em que foram admitidos mecanismos de amortecimento viscoso e histerético, 
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Figura 2.3 – Esquema do sistema de um grau de liberdade aplicado 

 

Desta forma obtém-se um sistema com 1 grau de liberdade dado por 

 𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘∗𝑥 = 𝑓(𝑡) ( 2.15) 

 

A função de transferência que relaciona o deslocamento com a força, também conhecida como 

receptância, é dada por [22] 

 

 
𝛼(𝑤) =

𝑥

𝐹
=

1

−𝜔2𝑚 + 𝑘∗ +𝜔𝑐𝑖
 ( 2.16) 

 

Desta maneira, fazendo o inverso de alfa à frequência de ressonância e separando as partes 

imaginária e real obtém-se 

 

 1

𝛼
= −𝜔2𝑚 + 𝑘∗ + 𝜔𝑐𝑖 ( 2.17) 

 

 

 
𝑅𝑒 (

1

𝛼
) = 𝑘 − 𝑚𝜔2 

 

( 2.18) 

 

 
𝐼𝑚 (

1

𝛼
) = ℎ + 𝜔𝑐 ( 2.19) 

 

Deste ponto de vista, representando a parte real em função de 𝜔2 e a parte imaginária em 

função de 𝜔, obtém-se duas rectas em que os declives e as ordenadas na origem possuem as 

características dos elementos do sistema dinâmico (figura 2.4). 

* 
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ii) Sistema com 2 graus de liberdade axiais 

No sistema de dois graus de liberdade o provete a trabalha como mola com rigidez k* e massa 

desprezável, uma massa em cada ponta e livre no espaço (semi-definido) e que pode ser modelada 

pelo seguinte sistema, agora apenas com amortecimento histerético, 

 

Figura 2.5 – Esquema do sistema de 2 graus de liberdade 

 

em que h é o coeficiente de amortecimento histerético e é obtido por 

 ℎ = 𝜂𝑘 ( 2.20) 

 

As equações diferenciais referentes a este modelo são, para uma solicitação harmónica e em 

regime permanente 

     

 
{
𝑚1�̈�1 + 𝑘

∗(𝑥1 − 𝑥2) = 𝑓(𝑡)

𝑚2�̈�2 + 𝑘
∗(𝑥2 − 𝑥1) = 0

 ( 2.21) 

     

Deste modo pode-se calcular o k* de dois modos distintos: 

   

Re(1/α) = 𝑘−𝑚𝑤^2

R
e

(1
/α

) 
(m

/N
)

w2  (rad/s)2

Figura 2.4 – Representações gráficas do inverso da receptância, de onde se pode extrair as características do 
sistema 

Im
(1

/α
) 

(m
/N

)

w (rad/s)

Im(1/α) = h+cw 
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𝑘∗ =

𝐹 −𝑚1𝜔
2𝑋1

𝑋1 − 𝑋2
 ( 2.22) 

     

ou por 

 
𝑘∗ =

−𝑚2𝜔
2𝑋2

𝑋1 − 𝑋2
 ( 2.23) 

 

Após o cálculo do 𝑘∗, para a obtenção do E aplica-se 

 
E =

𝑘𝐿

𝐴
 ( 2.24) 

onde L é o comprimento de provete livre e A a secção transversal do provete 

iii) Flexão 

Neste caso o provete funciona como uma mola de torsão de massa desprezável, com uma 

solicitação harmónica na direcção transversal. 

   

Figura 2.6 – Esquema do ensaio de flexão com dois graus de liberdade 

 

 Neste caso, o provete encontra-se solicitado como uma mola de flexão.  

 

{
 

 
𝑚1�̈�1 = 𝑓(𝑡)
𝑚2�̈�2 = 0

𝐼1�̈�1 + 𝑘𝑇(𝜃1 − 𝜃2) = 0

𝐼2�̈�2 + 𝑘𝑇(𝜃2 − 𝜃1) = 0

 ( 2.25) 

y1 y2 
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onde y1 e y2 são os deslocamentos transversaias das massas, I1 e I2 são os momentos de inércia, kT é 

a rigidez à torsão da mola e  𝜃1 𝑒 𝜃2 são as rotações das massas. 

Existem 4 pares de soluções de soluções para este sistema, dos quais 2 pares (correspondentes 

ao movimento de corpo rígido) e 2 pares de soluções elásticas. 

d) Funcionamento do sistema VIC 
No âmbito dos ensaios realizados a baixa frequência, foram medidas os deslocamentos do provete. 

Inicialmente foi pensada uma abordagem mais clássica, utilizando extensómetros. No entanto, devido 

à baixa rigidez e a uma certa heterogeneidade do material, temeu-se que a colagem dos extensómetros 

introduzisse erros, devido principalmente a 2 factores: por um lado a introdução de uma certa rigidez 

local, devido à colagem poderia constranger as deformações locais do material; por outro lado, devido 

aos grãos do material, poder-se-ia medir uma deformação local que não fosse representativa do 

comportamento global do material. 

 

Assim, e aproveitando a disponibilidade de um novo equipamento no departamento, foi escolhido 

o sistema VIC (sistema de Correlação Digital de Imagem) como método de medição dos deslocamentos 

do provete. Este sistema é composto por um hardware com uma ou duas câmaras (para análise dos 

deslocamentos em 2 ou 3 dimensões respectivamente). Estas câmaras capturam as imagens a preto 

e branco e possuem 5 megapixel. A sua velocidade máxima de captura é de 7,5 fotogramas por 

segundo a alta qualidade (2452x2056) e de 15 a baixa qualidade (1224x1028). O software trabalha 

com base no mapeamento e seguimento dos pixels das imagens, sendo necessária uma calibração da 

relação mm/píxel. Deste modo, é necessário pintar os provetes de branco e preto, de forma a que o 

programa consiga reconhecer o padrão gerado. É aconselhável que se obtenha um ponto cujo tamanho 

esteja entre os 3–7 píxels. 

Previamente ao processamento, é ainda necessário escolher o tamanho do subset e do step. Estes 

parâmetros determinam a “malha” que é gerada, como se de um programa de elementos finitos se 

tratasse. O subset size controla a área da imagem que é utilizada para controlar o deslocamento entre 

Figura 2.7 - Provetes de tracção-compressão e de flexão pintados para a análise de 
deslocamentos com  o VIC 2D 
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as imagens. Este parâmetro tem que ser grande o suficiente para garantir que não há um padrão 

característico contido na área utilizada para a correlação. O step size controla o espaçamento dos 

pontos que são analisados durante a correlação. Se um step size de 1 é escolhido, a análise de 

correlação é realizada em cada pixel no interior da área de interesse. Um tamanho de passo de 2 

significa que uma correlação vai ser levada a cabo a cada outro pixel em ambas as direcções, horizontal 

e vertical, etc. Note-se que o tempo de análise é inversamente proporcional ao quadrado do tamanho 

do passo, ou seja, um tamanho de passo de 1 demora 25 vezes mais tempo para analisar do que um 

tamanho de passo de 5. 

Após a análise, o programa dá-nos os deslocamentos em cada uma das direcções, bem como um 

tratamento estatístico dos dados na zona de interesse seleccionada (valor máximo e mínimo, desvio 

padrão, média e mediana). Para se certificar de que os dados recolhidos são fiáveis, efectuou-se uma 

análise prévia de 6 fotografias do provete sem qualquer deslocamento, a fim de avaliar o nível de ruído 

que o sistema tinha. Consideraram-se como erros aceitáveis valores inferiores a 0,001 mm, uma vez 

que foram medidas grandezas da ordem das décimas de milímetro.  

 

  

Figura 2.8 – Monitorização do erro do sistema de medição de deslocamentos 
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3) Descrição dos ensaios 

a) Material em estudo 
Neste trabalho, estudou-se 1 aglomerado de cortiça disponibilizado pela ACC. O aglomerado foi o 

NL20, um material bastante utilizado e cujo método de fabrico se encontra já industrializado. Este 

material usa um granulado 2/4 e possui uma percentagem de resina de poliuretano de cerca de 10% 

em peso. 

O NL20 é um material já amplamente utilizado e comercializado pela ACC e os dados 

disponibilizados pela empresa relativamente a este material estão na tabela 3.1: 

 

 

Inicialmente idealizou-se a utilização dos mesmos provetes para efectuar os ensaios de tracção-

compressão e os ensaios de flexão. No entanto, devido ao seu comprimento, os provetes de flexão não 

aguentavam os esforços de compressão, porque o provete entrava em inestabilidade. Desta forma 

optou-se por usar provetes de diferentes dimensões para cada um dos ensaios. Para os ensaios de 

tracção-compressão usaram-se provetes com um comprimento de 90 mm e 20 mm de largura. Nos 

ensaios de flexão usaram-se provetes de 200 mm por 20 mm. Em ambos os casos a espessura dos 

provetes foi de 18 mm, pois é a espessura de NL20 usada em estruturas sanduiches com 20mm. 

b) Desenvolvimento do método de ensaio 
Para se atingir o objectivo deste trabalho (determinação do E e do η), realizaram-se ensaios de 

flexão e de tracção-compressão, a baixas e médias frequências. Consideraram-se baixas frequências 

Tabela 3.1 - Características mecânicas dos principais aglomerados de cortiça (segundo A.C.C.) 



 

19 
 

até ao máximo de 0,5Hz e médias frequências entre os 20 e os 1000 Hz. Os ensaios a baixa frequência 

foram efectuados numa máquina de ensaios servo-mecânica Instron 3369 e os a média frequência 

foram realizados no laboratório de vibrações utilizando diversos aparelhos e sensores disponíveis, que 

se enumeram mais à frente neste trabalho.  

Efectuaram-se ensaios prévios para perceber a resposta do material a diversas solicitações, bem 

como as limitações da máquina servo-mecânica usada nos testes. Procurou-se perceber a influência 

da velocidade no sinal da força medido pela célula de carga, tanto com as amarras da flexão como com 

as de tracção. Foi testada a forma de gerar o sinal sinusoidal e as formas de efectuar o controlo. 

A maior preocupação seria a introdução de ruído e/ou atraso na resposta da célula de carga o que 

poderia alterar a leitura efectuada. Foi realizado um ensaio com o sistema de amarras mais pesado 

(tracção-compressão) e o registo máximo lido na célula de carga foi cerca de 0,3N. Baseado no ensaio 

com acelerações mais severas (0,5 Hz e 0,6 mm de amplitude de onda) pode-se efectuar a seguinte 

dedução: 

 

 𝐹 = 𝑚𝑎 ( 3.1) 

 

Para um sistema harmónico, a amplitude da aceleração é calculada por 

 

 𝑎 = 𝑋𝑚á𝑥𝜔
2 ( 3.2) 

 

Sendo 𝑋𝑚á𝑥 = 0,0006 𝑚 e 𝜔 = 2𝜋𝑓 resulta 

 

 𝑎 = 0,0006 ∗ (0,5 ∗ 2𝜋)2 ( 3.3) 

 

E por consequência 

 

 0,3 = 𝑚 ∗ 0,0006 ∗ (0,5 ∗ 2𝜋)2 ( 3.4) 

 

𝑚 ≈ 50𝑘𝑔 

Ou seja, para que a leitura da célula de carga tenha uma interferência superior a 0,3N, o sistema 

de amarras teria que ter uma massa superior a 50 kg. Como este valor de carga é inferior a 5% do 
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menor valor lido nos ensaios realizados, conclui-se que o sistema de amarras não interfere nas 

medições realizadas. 

Nos ensaios prévios realizados com os provetes percebeu-se que a cortiça tinha alguns 

comportamentos nada convencionais. A resposta variava com a velocidade do ensaio, o provete 

demorava muito tempo a estabilizar a força para um determinado deslocamento induzido e muitas das 

vezes a deformação com que o provete terminava um ensaio desaparecia ao fim de algumas horas. 

Também o tempo de repouso entre cada ensaio influenciava os resultados: um provete testado duas 

vezes repetidamente exibia uma resposta mais rígida, de forma semelhante ao encruamento dos 

metais. No entanto, este fenómeno desaparecia com o passar do tempo. Este comportamento levou a 

que se respeitassem tempos de espera entre ensaios do mesmo provete para evitar enviesamento dos 

resultados. 

Foram efectuados ensaios com 30 ciclos para se perceber o número de ciclos a partir do qual a 

resposta do material estabilizava. Apesar desta característica variar com a frequência e a amplitude da 

solicitação, notou-se que eram necessários entre 3 e 5 ciclos até se notar esta estabilização.  

Nestes ensaios procurou-se variar não só a frequência do ensaio, como também a amplitude da 

excitação, para se perceber a influência de cada um destes parâmetros. Foi também estudada a 

velocidade de deformação, obtido pelo produto destes dois parâmetros e perceber se para além da 

influência de cada um deles, haveria uma forma de correlacionar os 2. 

Sendo o η uma grandeza dificilmente mensurável, quer pelos métodos trabalhosos e 

instrumentação precisa que exige, quer pelos pequenos valores que toma, foram necessários cuidados 

redobrados no condicionamento e processamento do sinal. Por outro lado, o sistema de amarras usado 

na baixa frequência introduz ele próprio um amortecimento no sistema mecânico constituído pelo 

provete+sistema de amarras. Lazan [21], afirma que em estruturas mecânicas, uma das grandes 

causas de dissipação energética são as juntas, principalmente as que promovem efeitos de corte na 

superfície de contacto. De forma a perceber-se qual a percentagem de amortecimento que o sistema 

de amarras introduz nestes ensaios, desenvolveu-se uma réplica deste sistema nas médias frequências 

e comparou-se o valor do η obtido com o valor do provete livre (vide .ii)). Nos cálculos subsequentes 

assumiu-se que esta percentagem era constante para encastramentos do mesmo tipo e da mesma 

área. 

Devido à heterogeneidade do material e de forma a minimizar a influência da mesma nos 

resultados, foram usados os mesmos 2 provetes em todos os ensaios dinâmicos, um para a flexão e 

outro para a tracção-compressão. Apesar de haver o perigo das características do material serem 

alteradas ao longo dos ciclos (devido ao colapso dos alvéolos ou propagação de fissuras), procurou-se 

submeter o provete a pequenas deformações, de forma a não o submeter a ciclos demasiado severos. 

i) Ensaios de ruptura à tracção e à flexão 

Numa primeira abordagem, efectuaram-se testes até à ruptura dos provetes, de modo a obter 

uma caracterização básica do material estudado. Nesta fase, realizaram-se testes à tracção e à flexão 
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em 4 pontos. Nestes ensaios, usaram-se 3 valores de velocidade de deformação (80, 40 e 5 mm/min) 

observando a influencia deste parâmetro nos resultados. Com estes resultados, calcularam-se os 

valores da tensão máxima, do E e do coeficiente de Poisson.  

Destes ensaios obtinha-se a curva de comportamento geral do material. Com base no valor do 

deslocamento correspondente à tensão de ruptura, projectaram-se os deslocamentos máximos para 

que o provete não só esteja na zona elástica como também esteja suficientemente distante da cedência 

para que não esteja exposto a ciclos de fadiga que alterem as suas propriedades. 

Usou-se a máquina servo mecânica Instron 3369 e o software Bluehill 2 com o controlo a ser 

efectuado a partir do deslocamento do travessão. Para a análise dos deslocamentos do provete usou-

se o software VIC 2D. A célula de carga utilizada foi a de 500 N de carga máxima, uma vez que este 

material não possuía uma elevada resistência à tracção-compressão nem à flexão e assim dispunha-

se de uma maior precisão para cargas mais baixas. 

Dos ensaios realizados resultaram 3 sinais provenientes da Instron e 3 sinais provenientes do 

VIC. A Instron disponibiliza o deslocamento do travessão, a força medida na célula de carga e o tempo 

do ensaio, desde o início do deslocamento do travessão. Dos sinais do VIC e através do processamento 

das imagens obtidas, obtiveram-se os deslocamentos no provete e o tempo do ensaio desde a primeira 

fotografia.  

Neste caso havia um problema óbvio: a sincronização do início de cada ensaio, uma vez que 

cada medição temporal era completamente independente da outra. Este problema ganha maior peso, 

quando se está a medir um desfasamento muito pequeno. Para contornar este problema, decidiu-se 

monitorizar também o deslocamento do sistema de amarras dos provetes. Deste modo, pretendeu-se 

usar este sinal para sincronizar o deslocamento do provete com os sinais da Instron, obtendo o valor 

da força correspondente a cada fotograma. Para se conseguir a sincronização destes sinais optou-se 

por construir um programa em Matlab®, que recebia como inputs os 2 sinais do deslocamento do 

travessão e encaixava-os através de uma interpolação linear entre os valores vizinhos, obtendo-se 

assim os sinais da Força e do Tempo do ensaio para cada deslocamento do provete. 

Esta solução funcionava bem para pequenas cargas (cerca de 20N) uma vez que a rigidez do 

provete era muito menor que a rigidez da máquina e não se notavam folgas no mecanismo de controlo 

do travessão. No entanto, quando se introduziram cargas maiores, notou-se que os deslocamentos 

medidos com o VIC e os deslocamentos indicados pelo Bluehill apresentavam uma diferença crescente. 

Notou-se que as amplitudes do seno medidas pelo VIC eram cerca de 15-20% menores que os valores 

de controlo que se desejava. Deste modo, foi necessário desenvolver uma monitorização mais precisa. 

Usando a mesma filosofia base (um sinal que fosse partilhado pelos dois sistemas e fosse 

utilizado para interpolar a força entre dois pontos conhecidos), usou-se o tempo de teste para se fazer 

a sincronização dos sistemas de aquisição. Deste modo, o erro seria, na pior das hipóteses, um 

pequeno desfasamento temporal com o valor do maior período de aquisição. Assim, o sistema poderia 
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possuir um erro temporal de ~0,1s. Este foi o sistema usado para a aquisição dos sinais nos ensaios 

de ruptura. O programa usado para a sincronização encontra-se no anexo A. 

ii) Tracção-Compressão 

Apesar do núcleo de uma sanduiche sofrer principalmente esforços de flexão, usaram-se estes 

ensaios para comparar as diferenças de resposta do material às diferentes solicitações. Também foi o 

modo escolhido para o cálculo do coeficiente de Poisson, usado posteriormente na modelação. Este 

ensaio seria o mais fácil de replicar nas altas frequências, pelo que foi o primeiro ensaio realizado.  

Para avaliar a percentagem do amortecimento introduzido pelo sistema de amarras, efectuou-

se um ensaio extra de média frequência, com o provete encastrado e comparou-se o amortecimento 

obtido com o valor do provete em vibração livre para a mesma frequência. 

(1) Ensaios a Baixa Frequência 

Nos ensaios a baixa frequência usou-se novamente a máquina de ensaios servo-mecânica 

Instron 3369 com o controlo de software BlueHill2. Foi efectuado o controlo da solicitação através do 

deslocamento do travessão. Para avaliar os deslocamentos do provete, usou-se o software VIC 2D. 

Como se necessitava de uma excitação do tipo sinusoidal, e o software apenas permitia o 

controlo mediante rampas, existiu a necessidade de se programar uma sinusoide manualmente, 

através de 16 rampas por periodo, usando o programa que se encontra no anexo A.  

 

Figura 3.1 - Sinal sinusoidal construído no software de controlo Bluehill 2 
 

 

Para a construção da matriz dos ensaios a realizar, optou-se por fixar um limite máximo da 

frequência, definido pelos sistemas de aquisição de dados e um limite máximo da velocidade de 

deslocamento do travessão, sendo o sistema de controlo e a própria máquina de ensaios os factores 

que limitavam este segundo factor. Sendo o limite da frequência de aquisição do VIC 2D de 15 Hz 

(usando uma qualidade inferior de imagem) e a do Bluehill 2 de 20 Hz, optou-se por não ultrapassar os 

0,5 Hz, de forma a obter-se uma resolução temporal de 30 pontos por período de onda. Apenas para o 

caso dos 0,5 Hz se utilizou a qualidade mais baixa das camaras do VIC 2D, uma vez que a partir da 
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frequência dos 0,2 Hz, os 7 fotogramas por segundo já eram suficientes para uma boa resolução 

temporal dos resultados. Quanto ao deslocamento máximo, fixou-se um valor de 30% do deslocamento 

do travessão correspondente à ruptura do provete. Desta forma, obteve-se um deslocamento máximo 

de 0,6 mm, o que correspondia a uma amplitude total de 1,2 mm. 

Desta forma obteve-se a matriz de ensaios descrita de seguida. As frequências e as amplitudes 

foram escolhidas para que o produto destas duas grandezas (que origina a velocidade de deformação) 

fossem o mais dispersas possivel. A amplitude indicada na tabela abaixo, é a amplitude pico a pico. 

Desta forma, o deslocamento máximo a que o provete esteve sujeito foi de 0,6 mm. 

Frequência (Hz) 0,5 0,2 0,1 0,075 

Amplitude (mm) 1,2 1 0,75 0,5 

Tabela 3.2 - Matriz com as características dos ensaios realizados a baixa frequência 

Efectuaram-se os 16 ensaios que resultam da combinação de todas as frequências combinadas 

com as diferentes amplitudes.  

 

Figura 3.2 – Esquema com as distâncias dos ensaios de tracção-compressão 

 

 Introduziu-se 30 mm de cada extremidade do provete nas amarras, ficando com 30 mm de 

provete livre entre amarras (distância A). Optou-se por monitorizar o deslocamento de 2 zonas do 

provete e calcular a diferença dos deslocamentos entre as duas zonas. Estas estavam localizadas a 7 

mm de cada uma das amarras (distância B) e possuiam 2 mm de zona de interesse na análise (distância 

C). Em baixo encontra-se uma imagem do provete com as zonas em estudo. 

Optou-se por deixar esta margem nas zonas das amarras, para obedecer ao Princípio de Saint-

Venant. As margens foram estimadas após a elaboração de um ensaio em que se monitorizou os 

deslocamentos de todo o provete. Com esta formulação, estava-se na presença de um sistema com 1 

grau de liberdade em que o provete funciona como uma mola, sendo o seu deslocamento proporcional 

à força sentida pela célula de carga. 

Para efectuar o cálculo da rigidez e do amortecimento do material, interpolaram-se os sinais 

obtidos em função do tempo, através da função cftool no Matlab, usando uma interpolação do tipo seno. 
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Para monitorizar a qualidade das interpolações avaliou-se o factor R2, que se procurou manter sempre 

acima dos 0,97. Deste modo, geraram-se 3 sinais sinusoidais em função do tempo: a força e o 

deslocamento do travessão e a diferença dos deslocamentos (Δx) nas duas zonas do provete. 

Para o cálculo do k calculou-se o declive do eixo maior da elipse representada na fig 2.2, 

utilizando as sinusoidais obtidas nas interpolações dos sinais da força e do Δx. Após o cálculo do valor 

de k, aplicou-se a expressão 2.26 para a determinação do E. Para o cálculo de η, usou-se a diferença 

entre os valores das fases da força e da excitação (neste caso o deslocamento do travessão), e 

aplicando a equação 2.16 obteve-se o valor final. 

Calculou-se ainda o η pela área da elipse no gráfico de força-Δx através da integração numérica 

directa dos sinais experimentais (sem interpolação sinusoidal). Com esta abordagem não se obtiveram 

resultados muito consistentes, uma vez que os erros eram da mesma ordem de grandeza da área. 

(2) Ensaios a Média Frequência 

Como já foi exposto acima, realizaram-se dois ensaios distintos; o de tracção-compressão livre 

e um outro ensaio em que se encastrou uma das extremidades do provete na prensa. Desta forma, foi 

possível estimar a percentagem do amortecimento correspondente ao sistema de amarras, bem como 

averiguar o tipo de amortecimento do sistema. 

Para estes ensaios, usou-se o sistema Oros para fazer a aquisição dos sinais, que foram 

processados no programa NVGate. Após o processamento efectuou-se o tratamento dos dados num 

programa de Matlab. 

 

Figura 3.3 – Selecção da área de interesse (esquerda) e resultados dos deslocamentos verticais                      
obtidos (direita) 
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Foram tentados vários sensores para aquisição de sinais que nos conduziram a resultados 

pouco fiáveis. Finalmente, foi usado um velocímetro laser de 2 canais, Polytec OFV como único 

equipamento de aquisição de dados, uma vez que a introdução de dois sensores distintos introduzia 

desfasamentos indesejados, originados possivelmente pelo equipamento de condicionamento dos 

sinais. Assim, montagens com transdutor de força e dois acelerómetros e transdutor de força e lasers 

foram utilizados sem êxito. Além disso, a sensibilidade dos acelerómetros para a medição das fases 

ronda os 3 graus (informação obtida verbalmente do fornecedor), que é um erro da mesma ordem de 

grandeza do valor que se procurava medir. 

 

 

 

No ensaio com o provete encastrado, introduziu-se 30 mm da extremidade do provete na 

prensa e, na outra extremidade, usou-se um sistema de duas massas que simulavam o sistema de 

amarras da baixa frequência. Usou-se o transdutor de força colado também nessa extremidade para 

medir a força aplicada e o velocímetro laser para monitorizar o deslocamento do provete. Deste modo, 

considerou-se um sistema de 1 grau de liberdade em que o provete actuou como mola de massa 

desprezável, a prensa funcionava como uma massa infinita, isto é, um fixe e o conjunto das 2 massas 

tinha um m=42,76g. 

A partir da receptância obtiveram-se os parâmetros do sistema: fazendo a representação 

gráfica das partes real e imaginária do inverso da receptância, tal como representado na figura 2.4, 

retiraram-se os valores de k, m, h e c. 

Em seguida realizaram-se os ensaios de vibração livre. Nestes ensaios uma vez mais, variou-

se a amplitude e a frequência dos ensaios. Deste modo, efectuaram-se ensaios a 12 frequências 

distintas (20, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800Hz) e para cada frequência utilizaram-

se 2 amplitudes diferentes. No entanto, o controlo dos deslocamentos foi efectuado a partir do ganho 

no amplificador do vibrador, o que é feito através de um botão de rotação manual que torna impossível 

efectuar os ensaios com amplitudes exactamente iguais para todas as frequências. Além disso, o 

Figura 3.4 - Ensaio de média frequência com o provete encastrado 
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sistema tem potência limitada, o que inviabilizou a utilização das mesmas amplitudes em toda a gama 

de frequências. 

 

Nestes ensaios, foram coladas dois paralelepípedos metálicos ao provete nas suas 

extremidades, centrados, com massa muito superior à do provete (m1=86,9g e m2=474,2g), de modo 

a que o próprio provete funcionasse como mola de massa desprezável. 

 

Figura 3.6 – Esquema do ensaio de tracção-compressão dinâmico 

 

Também na análise dos sinais foram experimentados diferentes algoritmos. Tentou-se, 

inicialmente, usar os sinais em bruto, mas os resultados dependiam da zona de análise, uma vez que 

o ruído induzia erros localizados. Assim, interpolaram-se os sinais por sinusoides puras de forma a 

eliminar o ruído.  

Figura 3.5 - Ensaio dinâmico de tracção-compressão livre a média frequência 

Laser2 Laser1 
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Seleccionaram-se então os 50 primeiros ciclos de cada ensaio e interpolaram-se os sinais das 

velocidades. De seguida integraram-se analiticamente os valores das velocidades, obtendo-se os 

deslocamentos, que foram subtraídos para se calcular o valor do Δx. A força foi deduzida a partir da 

aceleração da massa superior (obtida pela derivação do sinal da velocidade). Estas operações foram 

efectuadas de forma analítica, uma vez que as integrações numéricas alteraram os valores das fases 

dos sinais. Foi fundamental fazer a monitorização dos erros da interpolação. Essa monitorização foi 

efectuada pelo parâmetro “Adjusted R-Square” da função cftool do matlab. 

A partir da subtracção dos senos interpoladores dos 2 sinais, determinou-se a amplitude e a 

fase de Δx. Desta forma, o η foi calculado a partir da expressão 2.16. O k foi calculado pelo declive da 

curva de histerese, e o E obtido a partir da equação 2.26.  

  



 

28 
 

iii) Flexão 

Com o conhecimento obtido nos ensaios de tracção-compressão, o desenvolvimento do 

método para caracterizar o material à flexão foi de certa maneira facilitado. Replicou-se a matriz de 

ensaios previamente apresentada, apenas com ligeiras adaptações. Foi usado um sistema de flexão 

em quatro pontos a baixa frequência, uma vez que o provete está sujeito a um momento flector 

constante e, por consequência, curvatura constante, entre os roletes interiores (segmento C, figura 3.7). 

Deste modo, obtém-se uma situação mais próxima da dos ensaios de média frequência. No ensaio 

realizado, utilizou-se um provete de 200 mm, onde A=20mm, B=40mm e C=80mm (figura 3.7). A 

curvatura foi monitorizada através do VIC. 

 

 

Figura 3.7 – Esquema do sistema de flexão em quatro pontos 

 

Previamente aos ensaios dinâmicos foram realizados ensaios de cedência a 3 velocidades 

distintas. Estes ensaios foram efectuados para se selecionar as amplitudes dos ensaios. A partir destes 

ensaios foi também calculado o Módulo de Young quasi-estático do material. 

Foram também efectuadas 10 medições do Módulo de Young à flexão a diferentes amplitudes, 

utilizando a medição da flecha no meio vão do provete. Este ensaio foi realizado como forma de vallidar 

o cálculo deste parâmetro nos ensaios anteriores (quasi-estáticos). 
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Figura 3.8 - Montagem do ensaio para medida da flecha do provete 

 

(1) Ensaios de flexão a Baixa Frequência 

Nos ensaios de baixa frequência usou-se a mesma matriz de ensaios utilizada nos ensaios de 

tracção-compressão. No entanto, enquanto na tracção-compressão a média do seno do deslocamento 

era zero (a excitação estava centrada), na flexão o deslocamento era efectuado todo na mesma 

direcção (o valor médio era positivo). A amplitude pico a pico e as frequências de ensaio foram os 

mesmos que os utilizados nos ensaios de tracção-compressão. Abaixo está a tabela que nos indica as 

amplitudes e frequências ensaiadas: 

Frequência (Hz) 0,5 0,2 0,1 0,075 

Amplitude (mm) 1,2 1 0,75 0,5 

Tabela 3.3 - Matriz com as características dos ensaios realizados a baixa frequência 

  

Para o cálculo do η usaram-se, uma vez mais, os sinais extraídos directamente do software 

Bluehill 2, em que foi usado o deslocamento do travessão e a força medida pela célula de carga. 
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Figura 3.9 - Montagem do ensaio de flexão de baixa frequência/cedência 

 

 

Para o cálculo do E, foi usado o VIC para obter a curvatura da linha média da viga. Assim, ao 

invés do processo utilizado na tracção-compressão onde se analisava a diferença de deslocamentos 

em duas áreas do provete ao longo de todo o ensaio, neste caso, analisou-se apenas a fotografia 

captada no último momento do ensaio. 

 

  

 

Figura 3.10 – Monitorização do deslocamento do provete de flexão usando o VIC2D 
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(2) Ensaios de flexão Média Frequência 

Nos ensaios de média frequência, procurou-se replicar, dentro do possível, o mesmo sistema 

utilizado nos ensaios de tracção-compressão. Desenvolveu-se um sistema com duas massas coladas 

nas pontas do provete onde se mediram os deslocamentos do provete, como apresentado na figura 

3.11. As massas utilizadas tinham valores de m1=27g e m2=47,78g, respectivamente. 

O η foi obtido após interpolação dos sinais dos dois lasers, calculando-se o desfasamento entre 

os sinais da força e do deslocamento, à semelhança do método utilizado para a tracção-compressão. 

 

 

 Para o cálculo da parte real do E*, o método usado teria que ser distinto. De acordo com as 

equações 2.27, ao estar suspenso, o provete tem como primeiros modos não rígidos no plano do 

ensaio, modos em que as massas apresentam movimentos de rotação; no entanto, como foi exposto 

acima, optou-se por utilizar apenas o velocímetro laser, que dispõe de 2 canais. Desta forma, não foi 

possível medir as duas rotações simultaneamente, também não foi possível obter directamente a 

diferença de fase entre as mesmas. Desta forma, seria necessário um sistema de aquisição laser de 4 

canais para se conseguir determinar simultaneamente a desfasagem entre destes dois movimentos e 

a sua contribuição na deformação do provete. Perante a indisponibilidade dum sistema deste tipo no 

laboratório de vibrações, o E à flexão a média frequência não foi determinado. 

Sendo inviável recriar um ensaio de quatro pontos em média frequência, que possibilitasse o 

cálculo do amortecimento induzido pelas amarras, usou-se a mesma percentagem que a calculada 

para o dispositivo com amarras utilizado na tracção-compressão.  

Figura 3.11 - Montagem do ensaio de flexão de média frequência 
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4) Resultados e discussão 
Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos. Mostram-se primeiro os resultados dos 

ensaios de tracção-compressão e depois os de flexão. Em cada um destes grupos há uma primeira 

análise dos ensaios de ruptura total dos provetes para se efectuar uma caracterização básica. Em 

seguida estudam-se os resultados do ensaio a baixa frequência seguido dos de média frequência. Em 

cada conjunto de ensaios calculam-se os valores do Módulo de Young complexo, tanto do parâmetro 

da rigidez (parte real), como do parâmetro do amortecimento (parte imaginária). Pretende-se 

compreender a influência da amplitude e da frequência na evolução destes parâmetros. É também 

calculada a velocidade de deformação máxima e a sua relação com os referidos parâmetros, como 

tentativa de fundir estas duas variáveis numa única. Posteriormente, juntam-se os resultados de baixa 

e média frequência com o objectivo de se analisar a evolução global (abrangendo as baixas e médias 

frequências) de cada um dos parâmetros.  

i) Tracção-Compressão 

Em seguida apresentam-se os resultados obtidos para os ensaios efectuados à tracção-compressão. 

(1) Ensaios de ruptura 

Numa primeira fase foram realizados ensaios de ruptura total à tracção. Procurou-se variar a 

velocidade do deslocamento do travessão e observar a influência deste parâmetro na carga máxima e 

deslocamento máximo do travessão suportado pelo provete. Pretendeu-se também perceber a 

variabilidade dos resultados entre os diversos provetes, bem como o deslocamento máximo para que 

se poderia programar a excitação do provete, para que este não sofresse grandes efeitos de fadiga.  

Na figura 4.1 está representado o gráfico força-deslocamento do travessão. Observa-se que a 

velocidade do ensaio não revela uma tendência predominante, uma vez que a heterogeneidade do 

material introduz uma variabilidade superior. 
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Para qualquer velocidade testada, não se nota nenhuma zona linear. Este comportamento pode 

ser devido ao facto do material ter uma estrutura celular ou às características da resina que é utilizada 

na aglomeração dos grãos de cortiça. De destacar o comportamento que o material apresenta num dos 

ensaios com a velocidade mais baixa. 

A menor densidade de pontos que os ensaios de velocidades mais elevadas apresentam, é 

devido ao facto da frequência de aquisição de dados ser fixa para as 3 velocidades.  

Dos gráficos de tensão-extensão (figura 4.2) pretendia-se calcular a rigidez dos provetes. Como 

se pode observar uma vez mais, a variabilidade do material tem uma influência maior que a velocidade 

do ensaio, razão pela qual não se consegue distinguir nenhuma tendência óbvia nas tensões e 

extensões de cedência. 

Neste gráfico, parece existir uma zona relativamente linear até à extensão de 0,01. No entanto, 

para se confirmar este resultado necessitava-se de uma velocidade de ensaio menor, para obter melhor 

resolução nos resultados. Optou-se por não realizar esta análise, uma vez que as velocidades utilizadas 

nos ensaios de baixa frequência seriam sempre mais elevadas. 

 

Em seguida apresenta-se um quadro resumo com os principais resultados obtidos dos ensaios 

de ruptura efectuados. De destacar que o valor do Módulo de Young apresentado é um valor 

directamente calculado a partir da tensão e extensão máxima. Apesar de o provete estar fora da zona 

linear onde é aplicável a lei de Hooke, esta foi a melhor aproximação para o comportamento global do 

material. 
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 80 mm/min 40 mm/min 5 mm/min 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Força Máxima (N) 
3,25E+02 2,57E+01 3,33E+02 1,60E+01 3,17E+02 7,45E+00 

Deslocameto do 
travessão (mm) 

1,98E+00 1,92E-01 1,84E+00 1,68E-01 2,06E+00 1,40E-01 

Tensão Máxima 
(MPa) 

9,30E-01 7,34E-02 9,74E-01 3,62E-02 9,38E-01 1,80E-02 

Extensão 
5,99E-02 7,22E-03 5,67E-02 4,63E-03 6,72E-02 2,74E-03 

E (MPa) 
1,56E+01 7,90E-01 1,72E+01 1,02E+00 1,40E+01 8,39E-01 

 

 

Por não existir uma zona linear bem definida no gráfico tensão extensão, efectuou-se uma 

análise distinta para o parâmetro do Módulo de Young. Como o objectivo final deste estudo é a 

determinação do módulo de rigidez complexo do material em solicitações cíclicas, um valor mais 

interessante de comparar com os ensaios subsequentes é o valor médio para cada tensão. Desta 

forma, calculou-se o valor do Módulo de Young para cada ponto do ensaio. Desta forma obteve-se o 

gráfico seguinte (figura 4.3) onde está representada a evolução do Módulo de Young com a extensão.  

 

Figura 4.3 – Evolução do Módulo de Young com a extensão 

 

  Pode-se observar que com o aumento da extensão o material vai perdendo progressivamente 

a rigidez, de uma forma praticamente linear. Este comportamento já era esperado pelos resultados dos 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08

M
ó

d
u

lo
 d

e 
Yo

u
n

g 
(M

P
a)

Extensão

80 mm/min 40 mm/min 5 mm/min

Tabela 4.1 - Resumo dos resultados dos ensaios de cedência à tracção 



 

35 
 

gráficos de força deslocamento e tensão extensão. No resultado dos ensaios, principalmente a 

5mm/min, nota-se algum ruído na zona inicial da curva. Este facto é justificado pela incerteza gerada 

pelo erro, tanto da leitura do VIC, como da célula de carga e do algoritmo de sincronização dos sinais. 

 Os resultados obtidos diferem bastante do Módulo de compressão de 6 MPa disponibilizados 

pela ACC e patente na tabela 3.1. Esta discrepância justifica-se por dois motivos: primeiro pelos 

diferentes mecanismos de ruptura que este material apresenta à tracção e à compressão, previamente 

apresentados na revisão bibliográfica. Segundo pela forma de medição do deslocamento do provete, 

uma vez que a norma utiliza o deslocamento do travessão que, para a mesma carga, será superior ao 

deslocamento medido no provete pelo VIC. 

 A variabilidade dos resultados com a velocidade do ensaio é praticamente inexistente, uma vez 

que após o valor de 0,01 de extensão, as linhas possuem a mesma tendência e encontram-se numa 

faixa de valores de cerca de 3 MPa. Nota-se que os resultados vão convergindo com o aumento da 

extensão. 

Outro das características estudadas no ensaio de cedência à tracção foi o Coeficiente de 

Poisson, 𝜈 (figura 4.4). Não sendo um dos parâmetros que se pretendia estudar a fundo, a sua 

monitorização foi efectuada para se possuir um valor que pudesse ser utilizado posteriormente na 

modelação. Não havendo valor de referência na literatura (o valor tabelado para a cortiça pura é de 0), 

não se pode aferir o valor aqui obtido. 

Os valores obtidos experimentalmente pecam por uma variabilidade enorme, havendo no 

entanto uma coincidência de algumas linhas experimentais em redor do valor de 0,06. Um dos factores  

 

que mais contribui para a variabilidade destes valores é o alinhamento dos provetes. O sistema de 

amarras utilizado (que funciona com um sistema de ar comprimido para fixar o provete) dificulta muito 

 

Figura 4.4 – Evolução do coefiente de Poisson com o aumento da extensão a diferentes velocidades 
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o perfeito alinhamento dos provetes. Desta forma, o erro introduzido na extensão horizontal pode ser 

considerável relativamente ao valor real. Apesar disso, numa futura modulação, o valor sugerido será 

o de 0,06. 

(2) Baixa Frequência 

Amplamente discutida na literatura, a influência da frequência nos valores do amortecimento e 

da rigidez encontra-se representado abaixo. 

 

Figura 4.5 - Gráfico da variação do E com a frequência para o ensaio de tracção-compressão a baixa 
frequência 

  

Quanto à rigidez, representada na figura 4.5, observa-se que com o aumento da frequência há 

uma tendência para um aumento da rigidez do material. A rigidez é maior quanto menor for o valor da 

amplitude da excitação, mas esta relação perde importância com o aumento da frequência do ensaio. 

Aliás, os resultados a 0,2 e a 0,5Hz sugerem uma fraca influência deste parâmetro. No entanto, os 

resultados apresentados não são muito conclusivos, uma vez que existem tendências que não são 

seguidas para todas as amplitudes. 

Para os resultados do amortecimento (figura 4.6) já se podem analisar tendências mais 

objectivamente. O valor do η baixa com o aumento da frequência e com a diminuição da amplitude de 

excitação. A variação com a frequência sugere uma variação linear. 
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Em seguida analisou-se os resultados com base no parâmetro da velocidade máxima de 

deformação. Desta forma, procurava-se encontrar uma forma de relacionar os dois parâmetros sem a 

necessidade de uma análise separada. 

 

No gráfico da figura 4.7 encontra-se a variação da rigidez com a velocidade de deformação 

máxima. Nota-se uma certa linearidade nos resultados, constatando-se um aumento progressivo do E 

com a velocidade de deformação máxima. De referir também que os resultados para a amplitude de 

0,5 mm são dos mais elevados. 
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Figura 4.6 - Gráfico da variação do η com a frequência para o ensaio de tracção-compressão a baixa frequência 
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Figura 4.8 - Gráfico da variação do E com a velocidade de deformação máxima para o ensaio de tracção- 

compressão a baixa frequência 

 

Na figura 4.8, apesar de se observar uma diminuição do η com o aumento do velocidade de 

deformação máxima, os resultados pecam pela sua elevada dispersão. 

Podem-se distinguir 4 linhas diagonais nos valores do η, onde se podem agrupar 4 valores 

experimentais. Este agrupamento engloba os 4 valores distintos de amplitude para cada frequência. 

Tendo em conta cada uma destas linhas, confirma-se uma vez mais o aumento do η com o aumento 

da frequência, para a mesma amplitude. 
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(3) Média Frequência 

Com este tipo de solicitação, o primeiro ensaio realizado foi com o provete encastrado. Deste 

modo pretendia-se perceber o tipo de amortecimento que o sistema possuía. Utilizando o modelo de 

um grau de liberdade modelado pela equação 2.17 determinou-se a frequência de ressonância do 

sistema.  

Como se pode observar pelo gráfico da receptância que se encontra abaixo (figura 4.9) para 

esta gama de frequências apenas existe uma ressonância localizada nos 290 Hz.  

 

Desta forma, modelando o sistema com as equações de um grau de liberdade, calcularam-se 

os valores do amortecimento e da rigidez na ressonância. Para isto, usaram-se 30 pontos experimentais 

da vizinhança da ressonância e obtiveram-se as seguintes representações gráficas (figuras 4.10 e 

4.11). 
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. 

Pelo gráfico do inverso da receptância, nota-se que os valores experimentais são bem 

aproximados por uma regressão linear (figura 4.10). O valor da ordenada na origem representa a rigidez 

do sistema e o valor do declive (30,7g) é o inverso da massa. De destacar que este valor está um pouco 

distante da massa usada no setup experimental (42,76 g). A rigidez do provete é de 417369 N/m. 

No gráfico seguinte (figura 4.11) está representada o quociente entre o valor da parte imaginária 

e a rigidez do provete em função de ω. Dado que os pontos estão aproximadamente à mesma cota, 

para a gama representada, pode-se concluir que a contribuição da componente viscosa do 

amortecimento é mínima comparada com o valor do amortecimento histerético. Uma vez que se 

estavam a analisar valores muito pequenos no eixo dos yy, comparado com os valores do eixo dos xx, 

optou-se por usar o valor médio dos 30 pontos obtidos experimentalmente para o cálculo do η. Desta 

forma, o valor calculado do η é de 0.069. Este será o valor de referência do sistema provete+amarras 

para uma frequência de 290Hz. 

y = -0,0307x + 417369
R² = 0,997
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Figura 4.10 – Representação gráfica da parte real do inverso da receptância que permite o cálculo da rigidez e 
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Em seguida realizou-se um ensaio espectral, para se perceber em que frequências se 

localizavam as ressonâncias. Desta forma, conseguiu-se perceber até que frequência se poderia 

aplicar o modelo de dois graus de liberdade semi-definido utilizado no processamento dos dados. 

 

Figura 4.12 – Representação gráfica do ensaio espectral de tracção-compressão de média frequência 

 

Observando o gráfico percebe-se a existência de uma ressonância aos 250 Hz. Não havendo 

mais nenhuma frequência de ressonância até aos 1000 Hz, pode-se aplicar a discretização do sistema 

de dois graus de liberdade em toda esta gama. É também de assinalar, a existência de uma anti-

ressonância aos 100 Hz. 
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De seguida procedeu-se aos ensaios com o provete livre variando a frequência e a amplitude 

da solicitação. Os resultados estão resumidos nos gráficos abaixo. 

 

No gráfico (figura 4.13) está representada a variação da rigidez do provete com a frequência 

do ensaio. Nota-se uma tendência para um aumento da rigidez com o aumento da frequência do ensaio. 

Em relação à amplitude nota-se que, para frequências mais elevadas, a rigidez é independente da 

amplitude do ensaio, enquanto nas frequências mais baixas, o aumento da amplitude causa uma 

diminuição da rigidez. Este comportamento é consistente com o observado nos ensaios monotónicos. 

Para a frequência de 800 Hz com a amplitude mais elevada, existe um ponto que está deslocado da 

linha de tendência que se indicou. 

 

Figura 4.13 – Resultados do E para o ensaio de tracção-compressão de média frequência 
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Na figura 4.14 estão representados os resultados experimentais para o η em função da 

frequência. Mais uma vez os pontos a vermelho possuem uma amplitude superior aos pontos azuis. A 

partir dos 200Hz há a tendência para uma variação linear do η com o aumento da frequência, sendo 

que para as frequências mais altas se nota uma zona em que esta variação diminui. Entre os 0 e os 

200Hz há uma zona em que não existe uma tendência forte. Numa primeira fase há um aumento do η 

com a frequência, seguida de uma diminuição. No geral, com o aumento da amplitude da excitação, o 

η é mais elevado para cada frequência. A dispersão verificada deve ser analisada considerando a 

amplitude efectiva da excitação. Com efeito, apesar de, como dito acima, a curva a vermelho ter sido 

obtida com uma amplitude da excitação superior à da curva a azul, nem num caso nem noutro a 

amplitude foi constante ao longo da frequência; de facto, para cada frequência foi necessário ajustar o 

valor do ganho. Assim, cada uma das curvas varia com dois parâmetros – frequência e ganho – mas 

apenas está representada na figura 4.15 a variação da frequência. Mais adiante (capítulo 5), se entrará 

em conta com ambos os parâmetros em simultâneo.  

Destaca-se a ausência de alguns pontos experimentais. Este facto deve-se a que o algoritmo 

utilizado para o tratamento dos dados deu valores absurdos para o η (negativos). Este facto pode ser 

atribuído à pequena amplitude dos movimentos obtidos que eram muito afectados pelo ruído da rede 

eléctrica. Deste modo, os valores das fases apareciam alterados pelo que não foi possível fazer um 

cálculo válido. 
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Na figura 4.15 observa-se a variação dos parâmetros em estudo com a velocidade de 

deformação. Apesar dos resultados possuírem uma elevada dispersão, nota-se uma tendência para 

que o Módulo de Young seja aproximadamente constante e o η diminua com o aumento da velocidade 

de deformação (considerando espúrio o último ponto).  

(4) Global 

Comparando os valores do η nos ensaios livre e encastrado, conclui-se que o ensaio 

encastrado possui um amortecimento maior. Comparando o valor obtido no ensaio encastrado (0,0691) 

com a média dos valores obtidos para o ensaio livre a 300Hz (
0,0518+0,053

2
= 0,0524), pode concluir-se 

que o encastramento introduz um amortecimento de 24% do valor de amortecimento do material. Este 

aumento foi atribuído à fricção entre as amarras e o provete. Assim, considerando a semelhança das 

geometrias ensaiadas, admitiu-se que esta percentagem seria a mesma nos ensaios a baixa 

frequência. Desta forma, e para efeitos do estudo dos resultados globais de baixa e média frequência, 

considerou-se necessário descontar 24% nos valores experimentais do amortecimento obtidos nos 

ensaios a baixa frequência. Para os valores da rigidez não se efectuou qualquer correcção, uma vez 

que se considerou a influência das amarras desprezável para efectuar o seu cálculo. 

Deste modo, representaram-se os resultados das duas características num gráfico que possui 

uma escala logarítmica para a frequência, de maneira a não se obterem demasiados pontos 

sobrepostos nas baixas frequências.  
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Na figura 4.16, podem-se distinguir tendências claras tanto do valor do Módulo de Young como 

do η. No caso do η, apesar da dispersão elevada nas baixas frequências e de um dos pontos a 20 Hz, 

consegue-se estabelecer uma relação polinomial de segundo grau, com uma boa aproximação. Em 

relação ao Módulo de Young os pontos experimentais seguem uma tendência linear, apesar do valor 

obtido para um dos ensaios a 800 Hz estar claramente fora desta relação. No entanto, a influência do 

ganho também contribuirá para a dispersão dos resultados, de forma análoga à discutida a propósito 

da figura 4.14. 

 

Figura 4.17 - Variação do E e do η com a velocidade de deformação máxima para o ensaio de tracção-

compressão 
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Da variação do E e do η com a velocidade de deformação (figura 4.17), observa-se que o 

primeiro parâmetro tem um ligeiro aumento com a velocidade de deformação. Este aumento é 

aproximadamente linear, mas com um declive muito pequeno. 

No η existe uma grande dispersão dos resultados. No entanto, eliminando os 4 pontos com o 

valor mais elevado, pode-se distinguir uma tendência em forma de parábola com o mínimo na zona dos 

3 mm/s. Esta tendência é idêntica à observada na variação com a frequência. 

Comparando os resultados, e tendo em conta a tendência demonstrada no ensaio de ruptura, os 

ensaios com deslocamentos menores deveriam possuir um valor do E tendencialmente maior. 

Relativamente aos ensaios de média frequência, o E possui valores similares dos ensaios de baixa 

frequência, exceptuando para os valores de frequência mais elevada onde o E é maior. Os valores nos 

ensaios cíclicos são practicamente o dobro do E registado no ensaio de ruptura para pequenos 

deslocamentos. Esta variação pode estar relacionada com o comportamento que este aglomerado 

demonstrou previamente, quando solicitado a cargas sucessivas. 

Em relação ao η, os valores a média e baixa frequência são semelhantes, excepção feita aos 

valores para 0,5 Hz, em que o η é muito mais baixo, e para frequências acima dos 700 Hz onde o 

amortecimento é mais elevado. Relativamente à dependência com a amplitude, em ambos os casos o 

valor do η subiu com o seu aumento. 
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ii) Flexão 

Os resultados dos ensaios à flexão encontram-se descritos em seguida. Repete-se a estrutura 

apresentada para os ensaios de tracção-compressão. 

(1) Ruptura Total 

Neste ensaio foi usado um sistema de flexão em quatro pontos. Os dados do ensaio à ruptura 

foram utilizados simplesmente para averiguar se a amplitude do ensaio seria adequado. 

 

Mais uma vez observa-se (figura 4.18) que este material não tem uma zona linear bem definida. 

Por outro não se consegue definir uma tendência clara para a influência da velocidade do ensaio. 

Poderá ser notado que a menor velocidade se obteve um deslocamento do travessão maior e uma 

carga menor; no entanto os valores obtidos para as diferentes velocidades estão sempre dentro do 

limite do desvio padrão. 

 

  

 

  80 mm/min 40 mm/min 5 mm/min 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Força Maxima (N) 
7,25E+01 2,21E+00 7,71E+01 6,32E+00 6,82E+01 6,91E+00 

Deslocamento do 
travessão (mm) 

1,07E+01 6,81E-01 1,04E+01 1,28E+00 1,11E+01 9,93E-01 

Tabela 4.2 – Resumo de resultados dos ensaios de cedência à flexão para diferentes velocidades 
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Figura 4.19 – Variação do Módulo de Young com o deslocamento do travessão 

 

Com os dados dos ensaios de cedência à flexão, aplicou-se a equação que relaciona o 

deslocamento vertical do provete com a força aplicada. Considerando que o aglomerado possuía um 

deslocamento igual ao dos roletes, consegue-se calcular o Módulo de Young à flexão para regime 

quasi-estático (figura 4.19). Nota-se que o Módulo de Young diminui linearmente com o deslocamento 

do travessão e que não se consegue identificar nenhuma tendência clara relativamente à influência da 

velocidade de deformação.  

Foi ainda efectuado um ensaio em que se obteve a rigidez à flexão pela flecha do meio vão da 

viga (figura 3.31). Com este ensaio obtiveram-se diferentes valores da rigidez para os diferentes 

deslocamentos que o provete está sujeito.  
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Figura 4.20 – Variação do E com o deslocamento do travessão para o ensaio à flexão 

 

Do mesmo modo que para o ensaio de tracção, também no ensaio de flexão o Módulo de 

Young à flexão diminui com o aumento do deslocamento do travessão. De salientar que este aumento 

é maior para pequenos deslocamentos. No entanto, este ensaio foi realizado com uma célula de carga 

de 50 kN, o que impossibilitou a estabilização do sinal da força. Deste modo, existiam oscilações da 

ordem das décimas de Newton, o que para as pequenas cargas medidas nos deslocamentos mais 

pequenos prejudicou a precisão dos resultados. 

Com estes dois métodos de medição distintos, observa-se que as tendências demonstradas 

são coerentes. Os valores para o qual o Módulo de Young tende, bem como a sua variação linear são 

confirmadas pelos dois ensaios. 

(2) Baixa Frequência 

Os resultados obtidos a partir dos ensaios à flexão a baixa frequência encontram-se abaixo. 
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Por observação do gráfico da figura 4.21, vê-se que há uma tendência para a rigidez subir com 

o aumento da frequência do ensaio de uma forma practicamente linear, com excepção dos ensaios a 

0,1Hz onde os pontos experimentais fogem um pouco a esta linearidade. Em relação à amplitude, há 

uma tendência para um aumento da rigidez com a amplitude da excitação. Este comportamento está 

em aparente contradição com os resultados anteriores e pode estar relacionado com o facto de ter sido 

utilizada uma pré carga, mas ainda carece de explicação. 

 

 

Pode-se observar (figura 4.22) que para esta gama de frequências o η baixa com o aumento 

da frequência de uma forma linear. Por outro lado o efeito da amplitude parece ser mínimo. 
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Figura 4.23 - Variação do E com a velocidade de deformação para o ensaio de flexão de baixa frequência 

 

Para os valores do Modulo de Young nota-se uma clara tendência para uma evolução linear 

com a velocidade de deformação (figura 4.23). Quanto à influência da amplitude, volta a verificar-se a 

situação assinalada na figura 4.12. 

 

Figura 4.24 - Variação do η com a velocidade de deformação para o ensaio de flexão de baixa frequência 

 

Relativamente ao η pode-se notar uma diminuição practicamente linear com a velocidade de 

deformação (figura 4.24). Nota-se ainda um alinhamento em grupos de 4, que são os valores para cada 

frequência ensaiada.  

(3) Média Frequência 

Iniciaram-se os ensaios de média frequência à flexão introduzindo as excitações sinusoidais para 

as frequências desejadas no ensaio, isto é, as utilizadas previamente nos ensaios de tracção- 
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compressão. No entanto, após processamento dos sinais, revelou-se que os resultados não eram 

consistentes para frequências superiores a 20 Hz, utilizando o modelo de um dois graus de liberdade. 

Para tentar compreender esta falta de consistência, realizou-se então um ensaio com excitação 

simultânea a uma gama alargada de frequências (multiseno) para localizar as frequências de 

ressonância 

 

Nos resultados deste ensaio (figura 4.25), observou-se que a segunda ressonância estava a uma 

frequência baixa e muito perto da primeira. Pode-se observar a existência de uma primeira ressonância 

muito perto dos 5 Hz e de uma segunda ressonância aos 40 Hz. Deste ensaio apenas se podem 

contabilizar os resultados do ensaio a 20 Hz. 

A solução encontrada foi encurtar o provete, utilizando um com o mesmo comprimento do provete 

ensaiado à tracção-compressão (90mm). Deste modo, tanto a primeira como a segunda frequência de 

ressonância aumentariam o seu valor. 

Após o processamento dos sinais, verificou-se que os resultados mantinham-se consistentes 

apenas até aos 80 Hz. Deste modo, procedeu-se ao registo e análise das características do material 

apenas até esta frequência. 

Os resultados para média frequência à flexão encontram-se na figura 4.26. Comparativamente aos 

ensaios de tracção-compressão escasseiam pontos experimentais, devido a zona de aplicação do 

modelo de discretização utilizado. Observando os pontos experimentais obtidos, é excessivo retirar-se 

conclusões com tão poucos pontos. No entanto há uma tendência do η subir com o aumento da 

frequência. Relativamente à amplitude, a sua influência parece ser mínima. 

 

 

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

1,00E-03

1,00E-02

-180

-120

-60

0

60

120

180

0 20 40 60 80 100 120 140 A
m

p
lit

u
d

e
 d

a 
R

e
ce

p
tâ

n
ci

a 
(m

/N
)

Fa
se

 (
º)

Frequência (Hz)

Fase Módulo
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O aumento abrupto do η a 60 Hz causou alguma estranheza. De forma a tentar averiguar as causas 

foram analisados os resultados do ensaio espectral para este provete. 

Como se pode observar no gráfico da figura 4.27, a primeira ressonância encontra-se a 20 Hz. Este 

facto impossibilitou a análise do ensaio e esta frequência uma vez que estando a ressonância 

precisamente na frequência ensaiada não era possível obter as elipses de histerese. Em seguida existe 

uma anti-ressonância aos 80 Hz e uma segunda ressonância a 90 Hz. Aos 60 Hz nota-se um ligeiro 

aumento da amplitude do Módulo da receptância, que pode ser justificado por um pequeno modo de 

vibração de torção. Assim, apesar dos resultados darem valores positivos, não podem ser considerados 

pois correspondem a frequências em que o modelo (dois graus de liberdade) não é válido. 
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Em seguida observa-se a variação do η com a velocidade de deformação. Uma vez mais, os 

valores previamente diagnosticados como possíveis pontos falsos encontram-se apenas com contorno 

 

 

Observando os resultados, nota-se uma tendência para um aumento do η com o incremento da 

velocidade de deformação. 
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Figura 4.27 – Ensaio espectral de flexão de média frequência para o provete curto 
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Figura 4.28 – Variação do η com a velocidade de deformação para o ensaio de média frequência à flexão 
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(4) Geral 

Como já foi referido, todo o processo de ensaio de flexão foi semelhante ao desenvolvido para a 

tracção-compressão. Deste modo, e na impossibilidade de se desenvolver um método de flexão em 

quatro pontos para média frequência, foram corrigidos em 24% os valores do amortecimento calculados 

a baixa frequência. 

 

  

Estudando o gráfico que inclui as baixas e médias frequências, e utilizando uma escala logarítmica 

para a frequência pela razão apontada anteriormente. Nota-se um decréscimo para baixas frequências 

e um aumento para médias frequências, sugerindo a existência de um mínimo entre 1 e 10 Hz. Apesar 

da existência de uma zona intermédia sem pontos e pecando pela falta de pontos experimentais nas 

médias frequências, pode-se verificar a existência de uma boa correlação dos pontos à mesma 

frequência. 
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Figura 4.29 - Variação do η com a frequência para o ensaio de flexão 
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Figura 4.30 - Variação do η com a velocidade de deformação máxima para o ensaio de flexão 

 

A variação do η com a velocidade de deformação é semelhante à verificada para a variação com a 

frequência. Este facto é consistente com a fraca influência da amplitude na variação do η, conforme 

visto acima. 

Nos ensaios de flexão, o E registou valores mais próximos entre os ensaios estáticos e os ensaios 

dinâmicos de baixa velocidade do que os registados para a tracção-compressão. Este facto pode ser 

justificado pelo setup dos ensaios: enquanto que, na flexão, ambos os ensaios foram realizados em 4 

pontos, na tracção-compressão os estáticos foram apenas com tracção. Os valores do E foram 

novamente superiores a baixa frequência aos registados nos quasi-estáticos, pelas mesmas razões 

apontadas no ensaio de tracção-compressão. 

No caso do η, e dispondo de uma amostra pequena nas médias frequências, pode-se uma vez 

mais afirmar que os valores de η possuem valores muito idênticos, exceptuando no caso de baixa 

frequência a 0,5 Hz, onde os valores foram apreciavelmente mais baixos. 

Apesar da natureza da solicitação ser completamente distinta (no ensaio de tracção-compressão 

todo o provete está sujeito ao mesmo tipo de solicitação, enquanto no ensaio de flexão há uma parte 

do provete à tracção e outra à compressão), foram efectuados estes dois tipos de ensaios para se 

perceber as diferenças que o tipo de solicitação poderia implicar nos resultados finais. Desta forma, 

procede-se, em seguida, a uma comparação dos resultados, tendo como objectivo perceber quais as 

diferenças de uma solicitação para a outra. 

Nos ensaios de ruptura, o NL20 mostrou que possui um Módulo de Young superior numa solicitação 

à flexão do que no ensaio de tracção. Em ambos os casos, se observa uma diminuição do Módulo de 

Young com o aumento da deformação. 
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Nos ensaios de baixa frequência, o comportamento do material com o aumento da frequência é 

idêntico. Também neste caso, o provete solicitado à flexão apresenta um valor do E superior ao que 

exibe quando solicitado à tracção-compressão. Em relação ao η, a tendência é muito idêntica, com o η 

a baixar com o aumento da frequência e com a diminuição da amplitude. Em termos de valor absoluto, 

o η é superior no caso da flexão. 

Relativamente à curva global e tendo em conta que, para o ensaio de flexão de média frequência, 

existem muito poucos pontos experimentais, pode-se afirmar que a curva geral tem uma forma muito 

idêntica à da tracção-compressão para a mesma gama de frequência. 
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5) Construção do modelo 

a) Objectivo 
Após se ter fixado o método de ensaios e construídos os algoritmos de processamento dos dados, 

passou-se à construção do modelo. Este pretende relacionar os parâmetros dinâmicos (E e η) com as 

variáveis frequência, amplitude e velocidade de deformação. Para este efeito efectuaram-se 

interpolações 3D dos pontos experimentais, para se perceber qual a influência global da variação da 

frequência e da amplitude de excitação. Elaborou-se também uma outra interpolação com a velocidade 

de deformação máxima e a frequência. Tendo em conta a relação entre as variáveis em causa (secção 

3 b), a questão é verificar quais das duas que permitem uma modelação mais robusta dos parâmetros. 

Neste capítulo calcula-se o desvio entre os resultados experimentais e o valor da interpolação, 

tentando perceber qual o par de variáveis que permite minimizar o erro sendo, por consequência, o 

melhor par para modelar o comportamento do material. 

As interpolações foram efectuadas usando polinómios de segundo grau com termo independente. 

Com esta escolha, procurou-se um modelo que, sem ser demasiado grosseiro, tão pouco peca-se por 

excesso de grau. Após a primeira interpolação, foram analisados os desvios entre os resultados desta 

e os resultados experimentais. Em seguida, analisaram-se as médias e desvios padrão dos erros. Da 

observação dos resultados, sobressaiu a existência do que pareciam ser pontos espúrios. De maneira 

a obter um modelo sem os pontos espúrios, foram excluídos os pontos experimentais que 

apresentavam um erro, em relação ao modelo inicial, superior a três vezes o desvio padrão. Feita uma 

nova interpolação, compararam-se os parâmetros do modelo obtidos pela nova interpolação com os da 

antiga. 

Pela ausência de um número significativo de pontos experimentais no caso da flexão, optou-se por 

realizar esta análise apenas para os resultados de tracção-compressão. 

 

b) Comparação com resultados experimentais 
A construção do modelo tridimensional foi feita com base num modelo de mínimos quadrados. O 

polinómio contruído foi do tipo 

 𝐴 + 𝐵𝑓 + 𝐶𝑎 + 𝐷𝑓𝑎 + 𝐸𝑓2 + 𝐺𝑎2 = 𝑧 ( 5.1) 

 

sendo que f é a frequência do ensaio em hertz, a é a amplitude em 𝜇𝑚 e z é a característica do material 

(E ou η). Na segunda interpolação construída a amplitude é substituída pela velocidade máxima de 

deformação em mm/s. Esta interpolação foi feita por um programa especialmente para o efeito. O 

código deste programa encontra-se nos anexos. 

Conforme indicado acima, numa primeira fase construiu-se a superfície interpoladora baseada em 

todos os pontos experimentais disponíveis. Em seguida, eliminaram-se os denominados pontos 
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experimentais espúrios. Modelando o erro como uma população estatística com distribuição normal, 

estes pontos foram eliminados segundo o critério dos três sigmas, baseado no triplo do desvio padrão 

do erro. 

Foram efectuadas duas interpolações distintas para cada parâmetro E e η; no primeiro estuda-se 

a influência da frequência com a amplitude e no segundo a velocidade máxima de deformação com a 

frequência. 

 
Figura 5.1 - Interpolação tridimensional para o E no ensaio de tracção-compressão 

 

Por observação do gráfico (figura 5.1), notam-se as zonas onde se concentraram os ensaios 

efectuados: baixa frequência com grandes amplitudes e elevadas frequências com pequenas 

amplitudes. Se por um lado os resultados a média frequência pecam por possuirem apenas 2 

amplitudes, existe também uma zona de transição que tem uma baixa densidade de pontos 

experimentais. 

De qualquer maneira, conseguem-se distinguir facilmente as tendências existentes e já 

discutidas na análise de resultados. De destacar que, para baixa amplitude e baixa frequência (ensaio 

estático), a variação é practicamente nula, como se analisou nos resultados dos ensaios de ruptura, 

onde a variação da velocidade do ensaio não influenciou os valores obtidos para o Módulo de Young. 

Após a análise dos dados e dos erros associados, reconstruiu-se o modelo numérico. O 

resultado está representado na figura 5.2.  
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Figura 5.2 - Interpolação tridimensional melhorada para o E no ensaio de tracção-compressão 

 

Nesta nova superfície nota-se que o E cresce com a frequência de forma quase independente 

da amplitude, mas cresce ou decresce com a amplitude em função da frequência. 

Em seguida observa-se a superfície interpoladora dos resultados do η em função da frequência 

e da amplitude (figura 5.3). 

 

 
Figura 5.3 – Interpolação tridimensional do η para o ensaio de tracção-compressão 

 
Além da dispersão dos pontos experimentais já analisado para o E, nota-se que o η sobe muito 

com a amplitude, principalmente para valores superiores a 0,1mm. Relativamente à frequência, com o 

seu aumento existe também um aumento do valor do η, mas menos pronunciado. De notar que a 

extrapolação para a zona de frequência e amplitudes baixas, possui uma zona onde o valor é constante 

e cerca de 0,06. 
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Figura 5.4 - Interpolação tridimensional melhorada do η para o ensaio de tracção-compressão 

 

Após a eliminação dos pontos mais afastados da interpolação, tornou-se mais claro o aumento 

do η para os valores de maiores amplitudes e maiores frequências. De resto não se encontram 

alterações com muita relevância. 

 A B C D E F 

E 

(1ª interpolação) 

4,603E+01 3,382E-02 1,367E-02 -1,734E-04 -2,872E-05 -9,889E-06 

E 

(2ª interpolação) 
4,781E+01 1,468E-02 1,184E-02 1,104E-05 -3,204E-07 -9,914E-06 

η 

(1ª interpolação) 

5,146E-02 -3,146E-05 -4,866E-05 1,501E-06 1,520E-07 5,117E-08 

η 

(2ª interpolação) 

5,055E-02 -2,206E-05 -8,072E-06 8,978E-07 1,421E-07 1,915E-08 

Tabela 5.1 – Parâmetros das interpolações bidimensionais utilizadas 

Nesta tabela podem-se analisar a variação dos coeficientes das interpolações. De realçar a 

troca de sinais no parâmetro D, da primeira para a segunda interpolação do E e para a diminuição em 

duas ordens de grandeza para o parâmetro E. 

Relativamente ao η, foram os parâmetros C e D que diminuíram uma ordem de grandeza. Na 

tabela seguinte pode-se ver a diferença que a interpolação corrigida exibe ao nível do erro médio e do 

desvio padrão do erro para a interpolação que inclui todos os pontos experimentais. 
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 E 

(1ª interpolação) 

E 

(2ª interpolação) 

η 

(1ª interpolação) 

η 

(2ª interpolação) 

Média do 

módulo erro 
0,05578 0,03702 0,25026 0,17436 

Desvio padrão 

do erro 
0,04667 0,03133 0,21497 0,13794 

3*desvio 0,14000 N.A. 0,64492 N.A. 

Tabela 5.2 – Parâmetros estatísticos do erro das interpolações em relação aos resultados experimentais 

 

Nesta tabela pode-se comparar os parâmetros de erro analisados. Nota-se que o parâmetro melhor 

interpolado é o E, com uma média do módulo do erro de 3,7%. Em relação ao η, a correcção efectuada 

na segunda interpolação melhorou os resultados, mas ainda assim a média do módulo do erro ronda 

os 17,4%. 

Em seguida mostram-se os resultados obtidos em função da frequência do ensaio e da velocidade 

máxima de deformação. 

 
Figura 5.5 - Interpolação tridimensional para o E no ensaio de tracção-compressão 

 

Neste caso a distribuição dos pontos experimentais encontra-se mais dispersa, apesar de 

existirem duas zonas onde a sua concentração é maior: baixa frequência-baixa velocidade de 

deformação e alta frequência-alta velocidade de deformação. Nota-se uma zona onde o E é constante 

(e com um valor de cerca de 50 Mpa) sendo que o seu valor aumenta com o incremento da frequência 

e da velocidade de deformação. Há ainda uma zona (extrapolada) na baixa frequência e alta velocidade 

de deformação onde o E baixa. 

Velocidade máxima de deformação (mm/s) 



 

63 
 

 

 

Figura 5.6 - Interpolação tridimensional melhorada para o E no ensaio de tracção-compressão 

 

Após as correcções efectuadas, o modelo apresenta poucas alterações; passou a exibir um 

comportamento mais simples.  

 

Figura 5.7 - Interpolação tridimensional do η para o ensaio de tracção-compressão 

 

No gráfico acima estão representadas as variações do η com a frequência e a velocidade 

máxima de deformação. O seu valor é practicamente constante (com o valor aproximado de 0,06), 

excepto para as zonas de elevada frequência-baixa e média velocidade de deformação e baixa 

frequência-elevada velocidade de deformação. No vértice de alta frequência-elevada velocidade de 

deformação existe uma diminuição repentina do valor do η. 
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Figura 5.8 - Interpolação tridimensional melhorada do η para o ensaio de tracção-compressão 

 

Com a eliminação dos pontos experimentais mais dispersos, não se observaram muitas 

diferenças. Apenas o vértice velocidade de deformação máximo e frequência máxima demonstra uma 

descida menos pronunciada. 

 A B C D E G 

E 

(1ª interpolação) 
4,988E+01 1,562E-02 -1,951E-01 5,633E-04 -1,485E-05 1,663E-03 

E 

(2ª interpolação) 
5,000E+01 5,732E-03 -1,646E-01 5,288E-04 4,294E-06 1,384E-03 

η 

(1ª interpolação) 
5,238E-02 3,207E-05 -5,058E-04 -2,017E-06 9,656E-08 9,108E-06 

η 

(2ª interpolação) 
5,784E-02 8,055E-06 -6,559E-04 -1,677E-06 1,177E-07 1,001E-05 

Tabela 5.3 - Parâmetros das interpolações bidimensionais utilizadas 

Nas interpolações do E, as alterações mais notórias são no parâmetro B, que baixou uma 

ordem de grandeza e no parâmetro E que trocou o seu sinal. 

Em relação ao η, os parâmetros E e G possuem valores de uma ordem de grandeza acima da 

interpolação original, enquanto o parâmetro B possui um valor de uma ordem de grandeza abaixo. 

 

 

 



 

65 
 

 E 

(1ª interpolação) 

E 

(2ª interpolação) 

η 

(1ª interpolação) 

η 

(2ª interpolação) 

Média do 

módulo erro 
0,05640 0,04330 0,24100 0,18268 

Desvio padrão 

do erro 
0,04617 0,03843 0,21964 0,16223 

3*desvio 0,13852 N.A. 0,65892 N.A. 

Tabela 5.4 - Parâmetros estatísticos do erro das interpolações em relação aos resultados experimentais 

 

Mais uma vez, os valores médios do erro e respectivos desvios padrão foram comparados para 

avaliar a qualidade das interpolações realizadas. Desta forma, a melhoria foi mais notória para o 

parâmetro η. Em relação ao E, a melhoria registou apenas um valor de cerca de 1% mais baixo na 

média do módulo do erro. 

Comparando os resultados para cada interpolação efectuada, concluiu-se que os melhores 

parâmetros para a construção do modelo são a amplitude e a frequência. No entanto, as diferenças no 

módulo do erro após as correcções efectuadas são de apenas 0,6% para o E e de 0,9% para o η. Deste 

modo, pode-se utilizar qualquer um dos parâmetros, apesar de existir uma preferência pelo uso da 

frequência e da amplitude, até pela facilidade da medição destes parâmetros.  
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6) Conclusões 
Foi efectuada uma caracterização estática e dinâmica dum aglomerado de cortiça disponível 

comercialmente como NL20, procedendo a ensaios à tracção-compressão e à flexão. Variou-se não só 

a frequência dos ensaios, mas também a amplitude e interpolaram-se os resultados obtidos com vista 

à construção de um modelo. Interpretaram-se os resultados obtidos, analisando as tendências 

apresentadas com a variação dos parâmetros do ensaio e quais as melhores variáveis para se proceder 

à construção do modelo numérico. 

Nos ensaios de ruptura o E decresce com o aumento da deformação. Já nos casos dinâmicos de 

baixa frequência este efeito é apenas notório em alguns casos do ensaio de tracção-compressão; nos 

ensaios de flexão não se consegue distinguir uma tendência clara com este parâmetro. Já o η, tem 

tendência a aumentar com a amplitude do movimento. 

Com o aumento da frequência e da velocidade máxima de deformação as tendências são similares. 

Os valores para o E e para o η formam uma parábola com a concavidade voltada para cima num gráfico 

logarítmico. Desta forma, nota-se a possibilidade (não confirmada pelos dados experimentais) da 

localização de um mínimo entre os 0,5 Hz e os 20 Hz. 

A construção do modelo levou a um estudo sobre os melhores parâmetros para se efectuar a 

mesma. Após a remoção dos resultados experimentais que possuíam um valor do erro (relativo a uma 

primeira interpolação) superior ao triplo do desvio padrão, os parâmetros que melhor modelavam o 

comportamento do material foram a frequência e a amplitude. Propõem-se que no futuro sejam estes 

os parâmetros a usar na modelação. 

O método construído revelou-se eficaz no estudo da influência da frequência e da amplitude no 

valor do E e do η. Os valores obtidos estão dentro dos valores encontrados na literatura, os resultados 

mostraram consistência e tendências equiparáveis. Existiu maior consistência nos valores obtidos na 

flexão a baixa velocidade do que em tracção-compressão.  

À semelhança do estudo de Gameiro et al. [5], os provetes apresentam uma rigidez distinta entre 

os ensaios estáticos e os ensaios dinâmicos. No caso dos ensaios realizados, o E é superior no caso 

dinâmico relativamente ao caso estático.  

Comparando os resultados obtidos à tracção-compressão com os de Policarpo et al. [10] (obtidos 

à flexão), nota-se que o E obtido é muito superior (practicamente o triplo) e o η para os 76 Hz foi menor, 

sendo que para os 533 Hz, o valor obtido já foi mais próximo. Relativamente aos resultados de Correia 

[15], apenas os resultados do η a baixa frequência foram coerentes com os obtidos neste trabalho. A 

curva obtida por Moreira et al. [16] para o η é a que possui valores experimentais com a melhor 

aproximação relativamente aos valores obtidos neste trabalho; uma zona a baixa frequência onde os 

valores são altos, seguido de valores baixos para os 20 Hz (com o η a rondar os 0,03) atingindo uma 

zona estável cerca aos 200 Hz com um valor de 0,11. Relativamente ao E, o valor obtido varia 

lineramente entre os 5 e os 15 MPa entre os 0 e os 150 Hz, seguindo um aumento gradual ate aos 18 
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MPa aos 400 Hz. Este valor é muito mais baixo do que o valor que se obteve neste trabalho, mas este 

facto pode ser justificado pelo desconhecimento da amplitude utilizada na bibliografia de referência. 

 

a) Trabalhos futuros 
Um dos principais objectivos deste trabalho era a construção de um método de ensaio que 

permitisse uma caracterização objectiva e precisa do parâmetro η. Para o material testado obtiveram-

se resultados coerentes, mas para a validação do método será necessário uma sequência de testes e 

procedimentos mais exaustiva. Desta forma, seria favorável um maior número de provetes utilizado, 

bem como um tratamento estatístico mais exaustivo desses resultados. 

Ainda relativamente ao método, seria favorável um estudo separado dos ensaios de tracção e de 

compressão, de forma à obtenção e comparação dos resultados com essas duas solicitações. Nos 

ensaios de flexão a média frequência deveria ser replaneado o método de ensaio, de forma a que se 

conseguisse prolongar a zona onde se poderá aplicar a discretização do sistema de dois graus de 

liberdade. Outra melhoria será o aumento da densidade de pontos experimentais, utilizando uma 

separação de 5 Hz entre as frequências ensaiadas. Seria também desejável aumentar o número de 

amplitudes diferentes testadas a média frequência (pelo menos 4). 

Por outro lado, a aplicação deste método a outro materiais com estrutura alveolar, sejam outros 

aglomerados de cortiça (foi acordado e foram construídos alguns protótipos de aglomerado de cortiça 

com resinas epoxi em colaboração com a ACC), sejam em estruturas tipo sanduiche utilizando este 

material e a aplicação a outros materiais previamente caracterizados com outros métodos e que 

serviriam de comparação. 

 Seria desejável um estudo profundo da comparação do modelo proposto, com simulações 

numéricas com resultados experimentais. Desta forma, seria também desejável o desenvolvimento de 

um algoritmo de FEM em que se pudesse aplicar um modelo de amortecimento histerético, 

predominante neste material. Esta simulação poderia ser útil para a optimização dimensional dos 

provetes, de maneira a conseguir-se obter uma boa separação dos modos de vibração, de modo a 

determinar-se as características nas frequências desejadas. 

Nas médias frequências para resolver o problema encontrado com os ensaios de flexão, sugere-

se a realização de novos ensaios com aquisição em quatro canais, conforme proposto acima, para 

estudo do comportamento à flexão. 

  Por fim, e com vista a atingir um dos objectivos desta tese, a capacidade de optimização de 

uma estrutura do núcleo de cortiça, desenvolver algoritmos baseados em ensaios experimentais de 

maneira a conseguir uma densidade média menor mantendo a capacidade de absorção de vibrações. 
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Anexos 

A) Resultados das Interpolações 

Resultados  experimentais e erro relativo aos modelos experimentais 

Amp (10-3 mm) f (Hz) η modelo η experimental erro E modelo E experimental erro 

500 0,075 3,998E-02 5,677E-02 4,200E-01 5,039E+01 5,242E+01 0,04035 

750 0,075 4,383E-02 6,399E-02 4,598E-01 5,071E+01 4,915E+01 0,03074 

1000 0,075 5,409E-02 7,380E-02 3,644E-01 4,980E+01 4,444E+01 0,10757 

1200 0,075 6,689E-02 8,124E-02 2,145E-01 4,818E+01 4,628E+01 0,03937 

500 0,1 4,000E-02 4,689E-02 1,724E-01 5,038E+01 5,136E+01 0,01930 

750 0,1 4,386E-02 6,278E-02 4,312E-01 5,071E+01 4,876E+01 0,03839 

1000 0,1 5,412E-02 7,273E-02 3,438E-01 4,979E+01 4,876E+01 0,02075 

1200 0,1 6,694E-02 7,562E-02 1,297E-01 4,817E+01 4,293E+01 0,10883 

500 0,2 4,007E-02 3,602E-02 1,010E-01 5,038E+01 5,353E+01 0,06248 

750 0,2 4,397E-02 5,001E-02 1,373E-01 5,070E+01 5,135E+01 0,01288 

1000 0,2 5,427E-02 5,525E-02 1,810E-02 4,978E+01 5,112E+01 0,02693 

1200 0,2 6,711E-02 6,506E-02 3,066E-02 4,816E+01 5,095E+01 0,05804 

500 0,5 4,029E-02 2,356E-03 9,415E-01 5,036E+01 5,328E+01 0,05793 

750 0,5 4,430E-02 1,505E-02 6,603E-01 5,067E+01 5,085E+01 0,00367 

1000 0,5 5,471E-02 2,006E-02 6,333E-01 4,974E+01 5,328E+01 0,07129 

1200 0,5 6,764E-02 3,025E-02 5,528E-01 4,810E+01 5,322E+01 0,10628 

420 20 5,210E-02 2,400E-02 5,393E-01 4,923E+01 4,049E+01 0,17767 

848,7 20 7,194E-02 9,870E-02 3,720E-01 4,823E+01 4,974E+01 0,03137 

90,9 40 5,191E-02 5,210E-02 3,751E-03 4,786E+01 4,013E+01 0,16158 

186,8 40 5,436E-02 6,320E-02 1,626E-01 4,825E+01 5,155E+01 0,06848 

30,521 60 5,143E-02 5,840E-02 1,355E-01 4,804E+01 4,459E+01 0,07187 

65,177 60 5,304E-02 6,660E-02 2,557E-01 4,812E+01 5,493E+01 0,14145 

10,066 80 5,064E-02 4,290E-02 1,529E-01 4,855E+01 4,608E+01 0,05076 

24,432 80 5,169E-02   4,854E+01 5,380E+01 0,10842 

1,3013 100 4,997E-02 6,170E-02 2,348E-01 4,912E+01 4,734E+01 0,03617 

4,113 100 5,025E-02 6,000E-02 1,939E-01 4,911E+01 5,123E+01 0,04325 

25,654 200 5,774E-02 4,130E-02 2,847E-01 5,110E+01 5,034E+01 0,01481 

46,412 200 6,304E-02 4,590E-02 2,719E-01 5,065E+01 5,286E+01 0,04372 

4,5877 300 5,755E-02 5,530E-02 3,903E-02 5,341E+01 5,244E+01 0,01820 



 

71 
 

10,233 300 5,982E-02 5,180E-02 1,340E-01 5,319E+01 5,260E+01 0,01118 

2,587 400 6,462E-02 6,590E-02 1,976E-02 5,482E+01 5,423E+01 0,01068 

3,4506 400 6,510E-02 5,880E-02 9,678E-02 5,477E+01 5,351E+01 0,02296 

1,1323 500 7,452E-02 1,075E-01 4,425E-01 5,567E+01 5,597E+01 0,00532 

2,14 500 7,523E-02 7,050E-02 6,288E-02 5,560E+01 5,614E+01 0,00970 

1,444 600 8,853E-02   5,585E+01 5,458E+01 0,02272 

3,1028 600 8,995E-02 7,930E-02 1,184E-01 5,570E+01 5,488E+01 0,01470 

1,039 700 1,050E-01 1,278E-01 2,177E-01 5,552E+01 5,702E+01 0,02708 

3,2529 700 1,072E-01 1,020E-01 4,827E-02 5,528E+01 5,932E+01 0,07314 

1,6134 800 1,254E-01 1,236E-01 1,455E-02 5,450E+01 4,596E+01 0,15669 

1,7217 800 1,255E-01 1,132E-01 9,836E-02 5,449E+01 6,018E+01 0,10451 

 

 

Amp (10-3 mm) f (Hz) 
η modelo 2 

η real 
erro_2 E modelo 2 

E real 
erro_2 

500 0,075 5,133E-02 5,677E-02 1,059E-01 5,13E+01 5,242E+01 2,27E-02 

750 0,075 5,532E-02 6,399E-02 1,568E-01 5,11E+01 4,915E+01 3,84E-02 

1000 0,075 6,169E-02 7,380E-02 1,962E-01 4,97E+01 4,444E+01 1,07E-01 

1200 0,075 6,852E-02 8,124E-02 1,857E-01 4,77E+01 4,628E+01 3,07E-02 

500 0,1 5,134E-02 4,689E-02 8,671E-02 5,13E+01 5,136E+01 2,00E-03 

750 0,1 5,533E-02 6,278E-02 1,345E-01 5,11E+01 4,876E+01 4,61E-02 

1000 0,1 6,172E-02 7,273E-02 1,785E-01 4,97E+01 4,876E+01 1,97E-02 

1200 0,1 6,855E-02 7,562E-02 1,032E-01 4,77E+01 4,293E+01 1,01E-01 

500 0,2 5,139E-02 3,602E-02 2,990E-01 5,13E+01 5,353E+01 4,43E-02 

750 0,2 5,540E-02 5,001E-02 9,730E-02 5,11E+01 5,135E+01 4,54E-03 

1000 0,2 6,180E-02 5,525E-02 1,060E-01 4,97E+01 5,112E+01 2,77E-02 

1200 0,2 6,865E-02 6,506E-02 5,236E-02 4,77E+01 5,095E+01 6,71E-02 

500 0,5   2,356E-03   5,13E+01 5,328E+01 3,94E-02 

750 0,5   1,505E-02   5,11E+01 5,085E+01 5,30E-03 

1000 0,5   2,006E-02   4,97E+01 5,328E+01 7,10E-02 

1200 0,5 6,897E-02 3,025E-02 5,614E-01 4,78E+01 5,322E+01 1,14E-01 

420 20 5,769E-02 2,400E-02 5,840E-01   4,049E+01   

848,7 20 7,235E-02 9,870E-02 3,642E-01 5,12E+01 4,974E+01 2,85E-02 

90,9 40 5,258E-02 5,210E-02 9,201E-03   4,013E+01   
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186,8 40 5,576E-02 6,320E-02 1,334E-01 5,03E+01 5,155E+01 2,39E-02 

30,521 60 5,115E-02 5,840E-02 1,417E-01 4,91E+01 4,459E+01 9,11E-02 

65,177 60 5,280E-02 6,660E-02 2,613E-01   5,493E+01   

10,066 80 5,034E-02 4,290E-02 1,478E-01 4,91E+01 4,608E+01 6,17E-02 

24,432 80    4,93E+01 5,380E+01 9,16E-02 

1,3013 100 4,987E-02 6,170E-02 2,372E-01 4,93E+01 4,734E+01 3,96E-02 

4,113 100 5,010E-02 6,000E-02 1,976E-01 4,93E+01 5,123E+01 3,86E-02 

25,654 200 5,623E-02 4,130E-02 2,656E-01 5,11E+01 5,034E+01 1,46E-02 

46,412 200 5,982E-02 4,590E-02 2,327E-01 5,14E+01 5,286E+01 2,91E-02 

4,5877 300 5,792E-02 5,530E-02 4,524E-02 5,23E+01 5,244E+01 3,55E-03 

10,233 300 5,940E-02 5,180E-02 1,279E-01 5,23E+01 5,260E+01 4,98E-03 

2,587 400 6,537E-02 6,590E-02 8,103E-03 5,37E+01 5,423E+01 1,04E-02 

3,4506 400 6,567E-02 5,880E-02 1,047E-01 5,37E+01 5,351E+01 3,29E-03 

1,1323 500 7,554E-02 1,075E-01 4,230E-01 5,51E+01 5,597E+01 1,60E-02 

2,14 500 7,599E-02 7,050E-02 7,223E-02 5,51E+01 5,614E+01 1,87E-02 

1,444 600    5,65E+01 5,458E+01 3,45E-02 

3,1028 600 9,012E-02 7,930E-02 1,200E-01 5,66E+01 5,488E+01 2,97E-02 

1,039 700 1,054E-01 1,278E-01 2,127E-01 5,79E+01 5,702E+01 1,61E-02 

3,2529 700 1,068E-01 1,020E-01 4,454E-02 5,80E+01 5,932E+01 2,29E-02 

1,6134 800 1,250E-01 1,236E-01 1,114E-02   4,596E+01   

1,7217 800 1,251E-01 1,132E-01 9,490E-02 5,94E+01 6,018E+01 1,34E-02 

 

Vel. máx 
f eta modelo eta real erro E modelo E real erro 

0,235619 
0,075 5,226E-02 5,677E-02 8,634E-02 4,983E+01 5,242E+01 0,05192 

0,353429 
0,075 5,220E-02 6,399E-02 2,259E-01 4,981E+01 4,915E+01 0,01321 

0,471239 
0,075 5,214E-02 7,380E-02 4,153E-01 4,979E+01 4,444E+01 0,10737 

0,565487 
0,075 5,210E-02 8,124E-02 5,595E-01 4,977E+01 4,628E+01 0,07007 

0,314159 
0,1 5,222E-02 4,689E-02 1,021E-01 4,982E+01 5,136E+01 0,03091 

0,471239 
0,1 5,214E-02 6,278E-02 2,039E-01 4,979E+01 4,876E+01 0,02060 

0,628319 
0,1 5,207E-02 7,273E-02 3,969E-01 4,976E+01 4,876E+01 0,02000 

0,753982 
0,1 5,200E-02 7,562E-02 4,541E-01 4,973E+01 4,293E+01 0,13676 

0,628319 
0,2 5,207E-02 3,602E-02 3,081E-01 4,976E+01 5,353E+01 0,07575 

0,942478 
0,2 5,191E-02 5,001E-02 3,671E-02 4,970E+01 5,135E+01 0,03327 
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1,256637 
0,2 5,176E-02 5,525E-02 6,744E-02 4,964E+01 5,112E+01 0,02989 

1,507964 
0,2 5,164E-02 6,506E-02 2,598E-01 4,959E+01 5,095E+01 0,02746 

1,570796 
0,5 5,162E-02 2,356E-03 9,544E-01 4,958E+01 5,328E+01 0,07459 

2,356194 
0,5 5,125E-02 1,505E-02 7,064E-01 4,943E+01 5,085E+01 0,02873 

3,141593 
0,5 5,089E-02 2,006E-02 6,057E-01 4,929E+01 5,328E+01 0,08106 

3,769911 
0,5 5,061E-02 3,025E-02 4,023E-01 4,917E+01 5,322E+01 0,08221 

52,77876 
20 4,960E-02 2,400E-02 5,162E-01 4,511E+01 4,049E+01 0,10261 

106,6508 
20 9,841E-02 9,870E-02 2,928E-03 4,950E+01 4,974E+01 0,00492 

22,84566 
40 4,517E-02 5,210E-02 1,535E-01 4,740E+01 4,013E+01 0,15343 

46,94796 
40 4,636E-02 6,320E-02 3,634E-01 4,604E+01 5,155E+01 0,11962 

11,50615 
60 4,864E-02 5,840E-02 2,006E-01 4,912E+01 4,459E+01 0,09230 

24,57115 
60 4,475E-02 6,660E-02 4,884E-01 4,780E+01 5,493E+01 0,14913 

5,059723 
80 5,242E-02 4,290E-02 1,816E-01 5,031E+01 4,608E+01 0,08413 

12,28086 
80 4,874E-02   4,944E+01 5,380E+01 0,08821 

0,817631 
100 5,598E-02 6,170E-02 1,023E-01 5,118E+01 4,734E+01 0,07498 

2,584274 
100 5,478E-02 6,000E-02 9,527E-02 5,094E+01 5,123E+01 0,00565 

32,23777 
200 4,281E-02 4,130E-02 3,518E-02 5,148E+01 5,034E+01 0,02211 

58,32304 
200 4,061E-02 4,590E-02 1,304E-01 5,326E+01 5,286E+01 0,00746 

8,647611 
300 6,176E-02 5,530E-02 1,046E-01 5,312E+01 5,244E+01 0,01289 

19,28875 
300 5,265E-02 5,180E-02 1,607E-02 5,334E+01 5,260E+01 0,01391 

6,50184 
400 7,250E-02 6,590E-02 9,106E-02 5,402E+01 5,423E+01 0,00397 

8,672304 
400 6,995E-02 5,880E-02 1,594E-01 5,414E+01 5,351E+01 0,01157 

3,557225 
500 8,728E-02 1,075E-01 2,317E-01 5,430E+01 5,597E+01 0,03069 

6,723008 
500 8,278E-02 7,050E-02 1,483E-01 5,463E+01 5,614E+01 0,02760 

5,443752 
600 9,730E-02   5,473E+01 5,458E+01 0,00275 

11,69728 
600 8,755E-02 7,930E-02 9,421E-02 5,580E+01 5,488E+01 0,01654 

4,569761 
700 1,136E-01 1,278E-01 1,254E-01 5,448E+01 5,702E+01 0,04659 

14,307 
700 9,656E-02 1,020E-01 5,633E-02 5,673E+01 5,932E+01 0,04572 

8,109833 
800 1,232E-01 1,236E-01 2,966E-03 5,505E+01 4,596E+01 0,16516 

8,654208 
800 1,222E-01 1,132E-01 7,337E-02 5,521E+01 6,018E+01 0,09009 
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Vel. máx 
f 

eta modelo 2 erro_2 E modelo 2 erro_2 eta modelo 2 erro_2 

0,235619 
0,075 

5,769E-02 1,586E-02 5,00E+01 4,92E-02 5,769E-02 1,586E-02 

0,353429 
0,075 

5,761E-02 1,108E-01 4,99E+01 1,58E-02 5,761E-02 1,108E-01 

0,471239 
0,075 

5,753E-02 2,826E-01 4,99E+01 1,10E-01 5,753E-02 2,826E-01 

0,565487 
0,075 

5,747E-02 4,136E-01 4,99E+01 7,27E-02 5,747E-02 4,136E-01 

0,314159 
0,1 

5,764E-02 1,864E-01 4,99E+01 2,82E-02 5,764E-02 1,864E-01 

0,471239 
0,1 

5,753E-02 9,111E-02 4,99E+01 2,33E-02 5,753E-02 9,111E-02 

0,628319 
0,1 

5,743E-02 2,664E-01 4,99E+01 2,28E-02 5,743E-02 2,664E-01 

0,753982 
0,1 

5,735E-02 3,185E-01 4,99E+01 1,39E-01 5,735E-02 3,185E-01 

0,628319 
0,2 

5,743E-02 3,728E-01 4,99E+01 7,27E-02 5,743E-02 3,728E-01 

0,942478 
0,2 

5,723E-02 1,262E-01 4,98E+01 3,02E-02 5,723E-02 1,262E-01 

1,256637 
0,2 

5,703E-02 3,123E-02 4,98E+01 2,66E-02 5,703E-02 3,123E-02 

1,507964 
0,2 

5,688E-02 1,438E-01 4,98E+01 2,40E-02 5,688E-02 1,438E-01 

1,570796 
0,5 

5,684E-02  4,97E+01 7,10E-02 5,684E-02  

2,356194 
0,5 

5,635E-02  4,96E+01 2,48E-02 5,635E-02  

3,141593 
0,5 

5,588E-02 6,409E-01 4,95E+01 7,64E-02 5,588E-02 6,409E-01 

3,769911 
0,5 

5,551E-02 4,551E-01 4,94E+01 7,72E-02 5,551E-02 4,551E-01 

52,77876 
20 

4,953E-02 5,155E-01 4,58E+01 1,17E-01 4,953E-02 5,155E-01 

106,6508 
20 

9,833E-02 3,814E-03 4,94E+01 6,25E-03 9,833E-02 3,814E-03 

22,84566 
40 

4,706E-02 1,072E-01 4,77E+01  4,706E-02 1,072E-01 

46,94796 
40 

4,646E-02 3,603E-01 4,66E+01 1,07E-01 4,646E-02 3,603E-01 

11,50615 
60 

5,137E-02 1,369E-01 4,90E+01 9,02E-02 5,137E-02 1,369E-01 

24,57115 
60 

4,620E-02 4,416E-01 4,79E+01  4,620E-02 4,416E-01 

5,059723 
80 

5,550E-02 2,270E-01 4,99E+01 7,66E-02 5,550E-02 2,270E-01 

12,28086 
80 

5,104E-02  4,92E+01 9,37E-02 5,104E-02  

0,817631 
100 

5,916E-02 4,301E-02 5,05E+01 6,30E-02 5,916E-02 4,301E-02 

2,584274 
100 

5,776E-02 3,877E-02 5,03E+01 1,78E-02 5,776E-02 3,877E-02 

32,23777 
200 

4,260E-02 3,050E-02 5,09E+01 1,02E-02 4,260E-02 3,050E-02 

58,32304 
200 

4,038E-02 1,368E-01 5,26E+01 5,08E-03 4,038E-02 1,368E-01 

8,647611 
300 

6,157E-02 1,019E-01 5,22E+01 5,43E-03 6,157E-02 1,019E-01 

19,28875 
300 

5,221E-02 7,921E-03 5,25E+01 1,82E-03 5,221E-02 7,921E-03 

6,50184 
400 

7,168E-02 8,070E-02 5,33E+01 1,66E-02 7,168E-02 8,070E-02 
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8,672304 
400 

6,913E-02 1,495E-01 5,35E+01 3,86E-04 6,913E-02 1,495E-01 

3,557225 
500 

8,609E-02 2,486E-01 5,43E+01 3,06E-02 8,609E-02 2,486E-01 

6,723008 
500 

8,169E-02 1,370E-01 5,47E+01 2,69E-02 8,169E-02 1,370E-01 

5,443752 
600 

9,628E-02  5,59E+01 2,28E-02 9,628E-02  

11,69728 
600 

8,696E-02 8,807E-02 5,70E+01 3,65E-02 8,696E-02 8,807E-02 

4,569761 
700 

1,130E-01 1,312E-01 5,71E+01 1,12E-03 1,130E-01 1,312E-01 

14,307 
700 

9,700E-02 5,153E-02 5,93E+01 3,23E-04 9,700E-02 5,153E-02 

8,109833 
800 

1,240E-01 3,588E-03 5,95E+01  1,240E-01 3,588E-03 

8,654208 
800 

1,230E-01 8,004E-02 5,97E+01 8,51E-03 1,230E-01 8,004E-02 

 

B) Códigos em Matlab 
 

Programa que gera os input´s da programação do seno da baixa frequência (seno.m) 

 

Amp=0.6;        %metade da amplitude (mm) 
f=0.5;           %Hz 
ptos=16; 
deslocamento=0; 
i=1; 

  
x=0:((2*pi)/ptos):2*pi; 

  
endpoints= Amp-(Amp*cos(x)); 

  

  
while i<=size(x,2) 
    if i==1 
    veli(i)=endpoints(i)/x(i); 
    else 
    veli(i)=abs(endpoints(i)-endpoints(i-1))/(x(i)-x(i-1));  
    end 
    i=i+1; 
end 

  
dados=[deslocamento+endpoints;1.05*veli*60*2*pi*f]; 

  
%plot (x,vel,x,endpoints); 
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Programa de sincronização dos sinais da Instron com o VIC 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%  Programa de sincronização dos dados VIC/Instron            % 
%%%%%  Idealizado e programado por: Joel Pinheiro nº64986 MEAer   % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%data - coluna 1- tempo/ coluna 2- dado a monitorizar - é necessário 

eliminar os 
%primeiros e os ultimos dados que sao lixo 
%datainstron -coluna 1 - time / coluna 2 - load 
i=1; 
j=1; 

  
while j<size(data,1) 
    while i<size(datainstron,1)-1 
        while datainstron (i,1)>data (j,1) 

     

                    
            if i==1 
                m(j)=datainstron(i,2)/datainstron(i,1); 
                force(j,:)=datainstron(i,2)-(m(j)*(datainstron(i,1)-

data(j,1))); 

                         
                j=j+1; 

                 

                 

             
            else    

         
                m(j)=(datainstron(i,2)-datainstron(i-

1,2))/(datainstron(i,1)-datainstron(i-1,1)); 
                force(j,:)=datainstron(i,2)+(m(j)*(-

datainstron(i,1)+data(j,1))); 
                j=j+1;         

                 
            end 

           
        end 
     i=i+1; 
    end 

    
end 

 

 

Programa do cálculo da rigidez à flexão 

%function   [xc,yc,R,a] = circfit(x,y) 
% 
%   [xc yx R] = circfit(x,y) 
% 
%   fits a circle  in x,y plane in a more accurate 
%   (less prone to ill condition ) 
%  procedure than circfit2 but using more memory 
%  x,y are column vector where (x(i),y(i)) is a measured point 
% 
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%  result is center point (yc,xc) and radius R 
%  an optional output is the vector of coeficient a 
% describing the circle's equation 
% 
%   x^2+y^2+a(1)*x+a(2)*y+a(3)=0  
   F=5.018;         %N 
   l=40;       %distancia entre o rolete de apoio e o da carga mm 
   b=20;      %mm 
   h=18;      %mm 
   I=(b*h^3)/12; 
   M=F*l; 
   x=data(:,1); y=data(:,2); 
   a=[x y ones(size(x))]\[-(x.^2+y.^2)]; 
   xc = -.5*a(1); 
   yc = -.5*a(2); 
   R  =  sqrt((a(1)^2+a(2)^2)/4-a(3)); 

    
   E=((M*R)/I);  %MPa 

 

Programa para o cálculo do E e do η a baixa frequência 

%data - coluna 1- rolete/ coluna 2- flecha/ coluna 3 - tempo é necessário 

eliminar os 
%primeiros e os ultimos dados que sao lixo 
%datainstron - coluna 1 - travessão/ coluna 2 - força / coluna 3 - time 

  
timeIns=datainstron(:,3); 
trvIns=datainstron(:,1); 
forceIns=datainstron(:,2); 

  
forcemed=mean(forceIns); 

  
forcetrat=forceIns-forcemed; 
timeVic=data(:,3); 
 

Dx=data(:,2); 

  
[trvImod,trvIgof]=fit(timeIns,trvtrat,'sin1'); 

 
[forcemod,forcegof]=fit(timeIns,forcetrat,'sin1'); 
[Dxmod,Dxgof]=fit(timeVic,Dx,'sin1'); 

  
eta=sin(forcemod.c1-trvImod.c1); 

  
k=(forcemod.a1/Dxmod.a1)*cos(forcemod.c1-trvImod.c1);    %N/mm 

  
l=13.5;    %mm 
E=k*l/(18*20);     %Mpa 

  

Programa que calcula o k e o η a média frequência 

%m1=0.027;   %flexão 
m1=0.0869; 
%m2=0.04778;   %flexão 
m2=0.4742; 
f=800; 
amostragem=51200; 
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v1 = V1(1:((amostragem/f)*50)); 
v2 = V2(1:((amostragem/f)*50)); 
t1 = (0:1/51200:(((amostragem/f)*50-1)/51200))'; 

  
[v1mod,v1gof] = fit(t1,v1,'sin1'); 
[v2mod,v2gof] = fit(t1,v2,'sin1'); 

  
v1R2=v1gof.adjrsquare; 
v2R2=v2gof.adjrsquare; 

  
w = (v1mod.b1+v2mod.b1)/2; 

  
A1 = v1mod.a1/w; 
A2 = v2mod.a1/w; 
C1 = v1mod.c1; 
C2 = v2mod.c1; 

  
ampdx = sqrt(A1^2+A2^2-2*A1*A2*cos(C1-C2)); 
fasedx = real(-1i*log((A2*exp(C2*1i)-A1*exp(C1*1i))/ampdx)); 

  
eta=sin(v2mod.c1 - fasedx); 
k=(m2*v2mod.a1*v2mod.b1)/ampdx;   
E=k*0.09/(18*20); 
A=(v1mod.a1/(v1mod.b1))*1000;  %amplitude em mm 

 

 

Programa que gera as interpolações tri-dimensionais 

%data= load('matlab1.txt'); 
f = data(:,1) 
a = data(:, 2); 
y = data(:, 3); 
A= 10.^(-0.6289:0.01:2.028); %step for amplitude the meshgrid 
F= 10.^(-1.1249:0.01:2.9031);     %step frequency 
[xm, ym] = meshgrid(F, A); 

  
close all 

  

   
%% Caso quadratico termo independente 

  
X =[ones(size(f)) f a f.*a f.^2 a.^2]; 

  
param_quad1 = inv(X'*X)*X'*y; 

  
figure(4); 
hold on; 
scatter3(f, a, y, 'filled','k'); 

  
% y_quad1 = X*param_quad1; 

  
f4=inline('a+b*x + c*y + d*x.*y + e*x.^2 + g*y.^2', 'x', 'y', 'a', 'b', 

'c', 'd', 'e', 'g'); 
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z=f4(xm, ym, param_quad1(1), param_quad1(2), param_quad1(3),param_quad1(4), 

param_quad1(5), param_quad1(6)); 
mesh(xm, ym, z./(z<=60)) 
view ([125,45]) 
grid on 
hold off 

 

 


