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Resumo 

 

O principal objetivo desta dissertação é caracterizar e avaliar o campo de deformações do núcleo de 

vigas sandwich quando sujeitas à flexão em 3 e 4 pontos. 

As estruturas sandwich são tipicamente constituídas por três componentes, duas faces (superior e 

inferior), geralmente de materiais com elevada resistência e rigidez, e o núcleo construído de um 

material com uma menor resistência e rigidez. Ao serem utilizados materiais com resistências bastante 

diferentes nas faces e no núcleo, o comportamento destas estruturas à flexão não é descrito 

convenientemente pelas teorias clássicas dos laminados de 1ª ordem. 

Foram criados modelos de elementos finitos 3D (MEF) usando o software computacional Siemens 

NX10, de ensaios 3PB (flexão a 3 pontos) e 4PB (flexão a 4 Pontos) de vigas sandwich com diferentes 

condições: dois comprimentos diferentes da sandwich (viga curta e viga longa), duas espessuras do 

núcleo (20 e 30mm) e dois materiais das faces (alumínio e compósito de fibra de basalto). Os resultados 

das simulações numéricas foram comparados e validados com os resultados experimentais 

anteriormente obtidos usando o sistema de correlação digital de imagens, VIC 2D para o núcleo e os 

extensómetros para as faces. 

A correlação entre os resultados obtidos experimentalmente via correlação digital de imagens (DIC) e 

extensómetros e as simulações numéricas permitiu um melhor conhecimento e compreensão dos 

complexos campos de deformação existentes no núcleo de vigas sandwich em flexão. 
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Abstract 

 

The main objective of this study is to characterize and evaluate the stress-strain fields of the sandwich 

core when subjected to bending in 3 and 4 points. 

The sandwich structures typically consist of three components, two faces (top and bottom), usually 

materials with high resistance and stiffness, and core constructed of a material with a lower strength 

and stiffness. When the materials that are used have very different strengths on the faces and the core, 

the behavior of this structures in bending is not described properly by the first order classical theories of 

laminates. 

3D finite elements models (FEM) were created using computer software Siemens NX10 in 3PB and 4PB 

tests of sandwich beams with different conditions, two different lengths of sandwich (short and long 

beams), two core thickness (20 and 30mm) and two face materials (aluminum and basalt fiber 

composite). The result of the numerical simulations was compared and validated with the experimental 

results previously obtained using the digital image correlation system, VIC 2D for the core and the 

extensometers for the face. 

The correlation between the results obtained experimentally through digital image correlation (DIC) and 

extensometers and the numerical simulations allowed a better knowledge and understanding of the 

complex deformation fields existing on the core of sandwich beams in bending. 

 

Keywords: FEM, sandwich beams, deformation fields, 3PB, 4PB, VIC 2D 
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CAPÍTULO I  -  INTRODUÇÃO 

I.1. Objetivo e Enquadramento 

Esta dissertação tem como objetivo usar técnicas experimentais inovadoras (correlação digital de 

imagens) e simulações numéricas para a determinação dos campos de deformação em vigas sandwich 

sujeitas à flexão. A correlação entre a experiência e a análise numérica permitirá um melhor 

conhecimento e compreensão dos complexos campos de deformação presentes no núcleo de vigas 

sandwich em flexão. 

As estruturas sandwich são tipicamente constituídas por três componentes, duas faces (superior e 

inferior), geralmente de materiais com elevada resistência e rigidez, e o núcleo, construído de um 

material com uma menor resistência e rigidez. Ao serem utilizados materiais com resistências bastante 

diferentes nas faces e no núcleo, o comportamento destas estruturas à flexão não é descrito 

convenientemente pelas teorias clássicas dos laminados. 

Sendo o principal objetivo desta dissertação caracterizar e avaliar os campos de deformação do núcleo 

de estruturas sandwich quando sujeitas à flexão, foram criados para tal, modelos de elementos finitos 

3D de ensaios a 3 e 4 pontos de flexão de vigas sandwich com diferentes condições: dois comprimentos 

de vão (viga curta e viga longa), duas espessuras do núcleo (20 e 30mm) e dois materiais das faces 

(alumínio e compósito de fibra de basalto). Os resultados obtidos nas análises de elementos finitos 

foram comparados com os resultados experimentais, obtidos pela correlação digital de imagem (DIC) 

para o núcleo e os resultados dos extensómetros para as faces, de modo a serem validados. 

 

I.2. Estrutura 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, incluindo esta introdução. 

No capitulo II, é realizada uma retrospetiva histórica da construção sandwich e identificados os 

princípios da construção sandwich. Os materiais utilizados nestas estruturas, bem como as vantagens 

e desvantagens também são referidos. Por fim é feita uma introdução teórica ao sistema de correlação 

de imagens utilizado, VIC 2D. 

No capitulo III, é apresentada a norma e o procedimento experimental efetuado nos ensaios à flexão, 

bem como resumida a construção dos provetes sandwich. As propriedades dos materiais utilizados 

também são referidas neste capítulo. 

No capitulo IV, é apresentada em detalhe a modelação de elementos finitos das vigas sandwich, 

efetuada usando o software computacional Siemens NX 10. 

No capitulo V, são apresentados e discutidos os resultados obtidos das análises feitas. 

No capitulo VI são apresentadas as conclusões do trabalho efetuado.  
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CAPÍTULO I I  -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

II.1. Estruturas Sandwich 

As estruturas sandwich tiveram origem na contínua procura pela otimização estrutural, ou seja, na 

procura pelo máximo desempenho para o menor uso de material possível (consequentemente menor 

peso possível) [1]. 

II.1.1. Introdução Histórica 

Muito antes da humanidade começar a criar estruturas e edifícios, o conceito de construção sandwich 

já se encontrava presente em diversos elementos na natureza, designadamente em folhas de plantas 

e em esqueletos animais e humanos. Por exemplo, o osso humano devido ao seu interior esponjoso e 

exterior compacto pode ser considerado uma estrutura sandwich com núcleo do tipo espuma [2]. 

Historiadores reportam William Fairbairn como a primeira pessoa a descrever o princípio da construção 

sandwich em 1849, nos desenhos e experiências para a conceção da ponte tubular da Britannia, no 

entanto existe a noção que a ideia possa ter ocorrido antes de maneira independente a vários 

engenheiros, muito provavelmente a Leonardo da Vinci. Já em 1924, Theodor Von Kármán e Paul Stock 

patentearam pela primeira vez uma construção sandwich para a fuselagem de um planador, em que o 

núcleo era em madeira balsa e as faces de plástico reforçado com fibras [1]–[3]. 

A primeira utilização em larga escala da tecnologia sandwich, ocorreu durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando a empresa De Havilland, muito por culpa da escassez de outros materiais nessa época 

em Inglaterra, concebeu a fuselagem do seu avião bombardeiro Mosquito (Figura 1) utilizando painéis 

sandwich com faces em contraplacado e núcleo em madeira balsa [4]. Foi também durante esta época 

de conflito, que em 1943, na base aérea Wright Patterson nos Estados unidos, foi projetado e fabricado 

o Vultee BT-15, um avião onde na fuselagem eram usadas faces de poliéster reforçado com fibra de 

vidro e núcleos tanto em favo de abelha como em madeira balsa. A segunda Guerra Mundial também 

marcou o aparecimento dos primeiros estudos teóricos sobre a construção sandwich, que inicialmente 

se concentravam mais na análise de materiais para núcleos em ninho de abelha. Estes estudos levaram 

a que Plantema [5] em 1966 na Holanda e H.G. Allen [3] em 1969 na Inglaterra publicassem os 

primeiros livros sobre o assunto, tendo sido considerados até aos anos noventa verdadeiras bíblias 

sobre estruturas e construção sandwich [6]. 

A primeira alunagem de um veículo espacial tripulado na lua no dia 20 de julho de 1969, apenas foi 

possível devido ao uso de estruturas sandwich, embora o interesse público na altura se tenha centrado 

na tecnologia utilizada na propulsão e nos computadores. Apenas com a ajuda desta tecnologia 

sandwich foi possível construir um veículo leve e ao mesmo tempo suficientemente resistente, para 

aguentar os esforços aplicados no lançamento e na alunagem [7]. [8] 
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A Figura 2, mostra a construção da parede da cápsula Apollo, que consistia em duas cascas sandwich 

interligadas entre si, em que por exemplo a casca exterior era composta por faces de aço e por um 

núcleo em ninho de abelha. Este feito fez com que, a partir da década de 60, a tecnologia sandwich, 

até aqui praticamente confinada a aplicações aeroespaciais, começasse a ser aplicada em 

diversificadas áreas, tais como a indústria automóvel, a indústria naval, construção de edifícios pré-

fabricados e de armazenamento frigorífico [7].  

 

Figura 1 - Pormenor da fuselagem do De Havilland Mosquito [8] 

Figura 2 - Construção sandwich da cápsula Apollo, adaptado de [7] 
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II.1.2. Princípios da Construção Sandwich 

Uma estrutura sandwich, é uma forma especial de material compósito laminado que, é composta por 

uma combinação de diferentes materiais que estão ligados entre si de modo a utilizar as propriedades 

de cada componente para a vantagem estrutural de todo o conjunto [9]. 

Normalmente, este tipo de estruturas são constituídas por um par de faces (também designadas por 

peles) finas, rígidas e de alta resistência que são separadas por um núcleo espesso, de baixa 

densidade e mais fraco. As faces e o núcleo são unidas entre si por um adesivo que facilita a 

transmissão das cargas entre os componentes e deste modo utilizar eficazmente todos os materiais 

usados na estrutura (Figura 3) [10]. [11] 

A teoria mostra que a rigidez à flexão de uma viga é proporcional ao cubo da sua espessura enquanto 

que a resistência à flexão é proporcional à sua espessura [12], [13]. Ao utilizar este tipo de estrutura, 

um aumento da espessura total da peça, através da utilização de um núcleo (material leve) mais 

espesso, traduz-se numa melhoria significativa da rigidez à flexão, sem um incremento relevante de 

peso [14]. A Figura 4 demonstra que uma construção sandwich apresenta maior rigidez e resistência à 

flexão que uma construção apenas com o material das faces, praticamente com o mesmo peso total 

[15]. [16] 

 

Figura 3 - Componentes de uma estrutura sandwich [11] 

Figura 4 - Vantagens estruturais da construção sandwich, adaptado de [16] 
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As estruturas sandwich, no seu modo de funcionamento e de distribuição de esforços, são bastante 

semelhantes às vigas em “I”. As faces comportam-se como os banzos (também designados por flanges) 

e o núcleo como a alma (Figura 5). A maior diferença existente é que, a alma das vigas em “I” não 

preenche toda a largura das faces, ao contrário das estruturas sandwich com o núcleo [17]. [18] 

 

De um modo geral, e como pode ser visto na Figura 6, uma viga sandwich quando sujeita a um 

momento fletor, as faces atuam em conjunto na resistência à flexão em que, uma das faces (superior) 

atua à compressão e a outra (inferior) à tração. Já o núcleo resiste ao corte, ao mesmo tempo que 

suporta as faces, mantendo-as estáveis contra a instabilidade e engelhamento [19]. 

Normalmente estas estruturas, segundo Wijker [20] devem ser projetadas de modo a considerar alguns 

critérios estruturais básicos, tais como: 

• As faces devem ter espessura suficiente, para suportar as forças (tensões) de tração, 

compressão e de corte (no plano da face), introduzidas na estrutura. 

• O núcleo deverá possuir resistência suficiente, para suportar as tensões de corte introduzidas 

pelas cargas de projeto. 

• A espessura do núcleo, bem como o seu módulo de rigidez ao corte devem ser suficientes para 

prevenir a instabilidade da estrutura durante o carregamento. 

Figura 5 - Analogia entre a estrutura sandwich e uma viga em "I", adaptado de [18] 

Figura 6 - Esforços de uma viga sandwich à flexão, adaptado de [12] 
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• O módulo de compressão do núcleo e a resistência à compressão das faces devem ser 

suficientes para evitar o engelhamento das faces durante o carregamento do projeto. 

• O núcleo deverá ter boa resistência à compressão, de modo a suportar o esmagamento 

(indentação) provocado pelas cargas do projeto normais ao plano das faces, e à compressão 

induzida pela flexão da estrutura. 

• A estrutura sandwich deverá ter uma rigidez à flexão e ao corte suficiente, para evitar 

deformações excessivas.  

• O adesivo entre as faces e o núcleo deverá ter boa resistência, de modo a transmitir 

corretamente os esforços entre todos os componentes. 

II.1.3. Materiais Utilizados na Construção Sandwich 

Como visto anteriormente, uma estrutura sandwich é constituída por vários componentes, 

designadamente as faces, o núcleo e o adesivo. A escolha dos materiais utilizados para cada 

componente vai depender das exigências funcionais e estruturais do projeto, bem como do processo 

de fabrico. Por isso, o projeto de uma estrutura sandwich é tanto um problema de seleção de materiais 

como um problema de dimensionamento geométrico [21]. 

De acordo com ASHBY [22], estima-se que existam entre 40000 a 80000 tipos de materiais diferentes 

e pelo menos 1000 formas diferentes de os processar, mas apesar desta grande variedade, as 

combinações de materiais em construção sandwich são relativamente limitadas. Por exemplo, um 

núcleo em espuma metálica é geralmente combinado com uma face em metal enquanto faces 

compósitas aparecem normalmente ligadas a núcleos com espumas poliméricas ou em favo de abelha 

de papel impregnado em resina. No entanto combinações menos convencionais de materiais podem 

originar construções sandwich mais eficientes [23]. Por este motivo, torna-se fundamental o 

desenvolvimento de técnicas de seleção e otimização de materiais [24]. 

Nas secções seguintes são apresentados, de forma resumida, os materiais habitualmente mais 

utilizados nos componentes da construção sandwich, dando algum destaque aos materiais de interesse 

para o trabalho realizado nesta dissertação. 

II.1.3.1. Materiais das Faces 

Uma vez que, como verificado anteriormente, as faces suportam principalmente os esforços de tração 

e compressão, a seleção acaba por incidir em materiais com alta resistência (tração e compressão) e 

rigidez à flexão. Outras propriedades, tais como a resistência ao impacto, o acabamento superficial, a 

estabilidade dimensional, a resistência à corrosão e ao desgaste, também influenciam a escolha do 

material. Os materiais vulgarmente utilizados nas faces podem ser divididos em dois grupos principais: 

metálicos e não metálicos [21]. 

Existe uma grande variedade de materiais metálicos que podem ser utilizados nas faces, mas os mais 

utilizados e que cumprem de forma mais económica os requisitos, são os aços e as ligas de alumínio. 
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Quando as faces são de aço, por exemplo utilizadas em painéis sandwich para edifícios, estas 

necessitam ser revestidas com uma camada protetora contra a corrosão. Já o alumínio é a principal 

opção a ser usado nas faces, quando se pretende uma maior higiene e resistência à corrosão, como 

por exemplo no armazenamento de produtos alimentares [7]. 

As principais vantagens das faces metálicas são a sua elevada resistência, o baixo custo, a alta 

resistência ao impacto e o bom acabamento superficial. Outra das vantagens, devido ao facto destes 

materiais estarem disponíveis em forma de bobines e de poderem ser alimentadas continuamente, é a 

possibilidade da produção de painéis de grandes dimensões. Já as principais desvantagens para o uso 

na construção sandwich, são a alta densidade e a dificuldade de fabrico de formas mais complexas, 

sendo que por vezes existem também problemas de adesão das faces ao núcleo, o que torna 

necessário que sejam efetuados tratamentos superficiais mecânicos, químicos ou térmicos nas faces 

[25]. 

 

Os materiais não metálicos são um grupo de materiais ainda mais vasto que o grupo anterior 

(metálicos), onde se incluem, a madeira e seus derivados, os cerâmicos, os polímeros e os materiais 

compósitos.  

Deste grupo, por exemplo, a madeira e seus derivados na forma de aglomerados e contraplacados, 

comparativamente às faces metálicas, apresentam uma densidade inferior e uma maior facilidade de 

processamento em formas complexas, mantendo na mesma um baixo custo. No entanto, este tipo de 

materiais para além de ser produzido com dimensões fixas, não permitindo a construção de painéis 

sandwich de grandes dimensões, também absorve com muita facilidade a humidade, o que degrada 

bastante as suas propriedades, e consequentemente condiciona o tipo de ambiente onde pode ser 

utilizado [26]. Dos materiais não metálicos que se utilizam nas faces de estruturas sandwich, os mais 

relevantes são os materiais compósitos, uma vez que permitem obter módulos de elasticidade iguais 

ou superiores ao dos metais, possibilitando melhorar a relação peso-rigidez à flexão [17]. 

 

Os materiais compósitos são aqueles que são formados através da combinação de dois ou mais 

materiais, numa escala macroscópica, com o objetivo de obter melhores propriedades do que os 

materiais convencionais. Para além da excelente relação peso-rigidez à flexão, referida anteriormente, 

outras das propriedades que podem ser melhoradas através de materiais compósitos são a sua 

resistência à fadiga, à corrosão e ao desgaste, bem como as propriedades térmicas e elétricas (Figura 

7). De um modo geral, os materiais compósitos são constituídos por dois tipos de materiais: um material 

de base conhecido por matriz e um material de reforço, normalmente na forma de fibras [27]. A matriz 

tem como função agrupar as fibras, preservando as suas posições relativas, distribuir o carregamento 

pelas fibras e protege-las contra ataques químicos, danos mecânicos e outros efeitos ambientais, como 

a humidade. Já as fibras têm como função suportar a carga aplicada, proporcionando rigidez e 
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resistência ao compósito [28]. Os compósitos são classificados de acordo com o material da matriz ou 

conforme a forma do reforço [29]. [30] 

 

No que diz respeito ao material da matriz a classificação é dividida em três grupos principais: os 

compósitos de matriz polimérica (CMP), também conhecidos como polímeros reforçados com fibras 

(PRF), os compósitos de matriz metálica (CMM) e os compósitos de matriz cerâmica (CMC) [12]. As 

matrizes metálicas e cerâmicas, apenas são usadas em aplicações especiais, sendo por esta razão as 

matrizes poliméricas as mais usadas nos compósitos e as de interesse neste trabalho. Estas matrizes 

estão divididas em duas categorias: termoendurecíveis e termoplásticas. A principal diferença é que as 

matrizes termoendurecíveis, depois de aquecidas permanecem inalteráveis na sua forma rígida, 

enquanto que as matrizes termoplásticas podem ser reaquecidas e permitem alterar a sua forma. Como 

exemplos de resinas termoplásticas, temos o polietileno, polipropileno (PP) e o nylon. Já nas 

termoendurecíveis temos as resinas de poliéster insaturado, viniléster e epóxi, sendo estas 

normalmente as mais utilizadas [31]. Estas resinas de um modo geral são processadas através da 

mistura de três componentes: resina, acelerador e catalisador, onde após a mistura se dá a cura [32]. 

Quanto à forma do reforço, os compósitos estão divididos em três grupos para a sua classificação: os 

compósitos de partículas, os compósitos de fibras e os compósitos laminados. Os compósitos de fibras 

estão por sua vez também repartidos em vários tipos, onde as fibras podem ser contínuas, 

descontínuas, unidirecionais, bidirecionais ou em forma de mantas (estas podem ter diferentes 

configurações) (Figura 8). Já os laminados são compósitos formados por um conjunto de lâminas (ou 

camadas) empilhadas de modo a obter-se as propriedades mecânicas desejadas, onde cada lâmina é 

uma “folha” de um material compósito, normalmente um compósito de fibras. As propriedades 

mecânicas desejadas são conseguidas, orientado as fibras de cada camada com direções diferentes 

(Figura 9), já que por exemplo nas fibras unidirecionais, a resistência mecânica na direção da fibra é 

grande, mas pelo contrário na direção transversal às fibras já é baixa [27]. As fibras podem ser sintéticas 

ou de origem natural, sendo que das sintéticas, as mais utilizadas no reforço de materiais compósitos 

são as fibras de vidro, de carbono e de aramida. As fibras de vidro são deste conjunto as mais utilizadas 

como reforço devido ao seu baixo custo [12]. Mas devido à procura de novas e melhores soluções, 

Figura 7 - Comparação de algumas propriedades entre o aço, alumínio e um compósito CRF [30] 
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neste trabalho foi usado um compósito reforçado com fibra de basalto, que é uma fibra de origem 

natural, como tal esta vai ser abordada de forma mais detalhada. 

 

O basalto é um material natural que é encontrado nas rochas vulcânicas originadas pela solidificação 

da lava [33]. Estas rochas são o tipo mais comum encontrado na crosta terrestre, o que torna as 

reservas de basalto praticamente inesgotáveis [34]. A formação de basalto, nomeadamente na sua 

composição química e nível de minerais, varia significativamente de local para local, dependendo da 

taxa de arrefecimento da lava quando esta atinge a superfície terrestre. Estas diferenças ao nível da 

composição e concentração de elementos, faz com que existam diferenças na estabilidade térmica e 

Figura 8 - Formas de se apresentar fibras num compósito de fibras [27] 

Figura 9 – Compósito laminado composto de lâminas com fibras unidirecionais de diferentes 
orientações [27] 
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química, assim como tem também influência nas propriedades mecânicas e físicas e por esta razão 

apenas alguns locais contêm basalto qualificado e apropriado para a produção continua de filamentos 

finos de basalto [33], [35]. 

No que diz respeito ao método de fabrico das fibras de basalto, apesar de este ser bastante semelhante 

ao utilizado para obter as fibras de vidro, não são utilizados aditivos, apenas basalto, o que resulta 

numa diminuição dos custos de produção e do impacto ambiental [33], [34]. O método, conhecido por 

rotação contínua, consiste em lavar e esmagar a rocha basáltica antes de a introduzir num forno onde 

é fundida a cerca de 1500ºC. Posteriormente, o basalto no estado líquido é passado por um crivo com 

centenas de pequenos orifícios, formando filamentos, que são arrefecidos e puxados por um rolo, que 

através da variação da sua velocidade, controla a espessura dos filamentos [36]. Estes filamentos são 

depois usados na fabricação de mantas com grande aplicação nos materiais compósitos [33]. 

Para além do reduzido impacto ambiental e baixo custo de produção já referido, as fibras de basalto 

têm também atraído a atenção pela sua alta resistência mecânica, resistência à corrosão, resistência 

a altas temperaturas, alto módulo de elasticidade, operar numa grande gama de temperaturas e pela 

sua facilidade de manuseamento. Outras propriedades importantes das fibras de basalto são a sua boa 

resistência química e as suas capacidades isolantes, tanto sonoras, como térmicas e de vibrações [35]. 

Estas características fazem das fibras de basalto uma excelente alternativa, principalmente às fibras 

de vidro pelas semelhantes propriedades mecânicas, como reforço de materiais compósitos utilizados 

em diversas áreas tais como o ramo automóvel, a marinha e equipamentos desportivos [33]. Como tal 

esta hipótese tem sido estudada nos últimos anos, e por exemplo Lopresto et al. [37] avaliou a 

possibilidade de substituir as fibras de vidro por fibras de basalto na maioria das suas aplicações e 

obteve resultados positivos nessa direção.  

Os resultados experimentais, mostraram uma performance maior do basalto, em termos de módulo de 

elasticidade (Figura 10), resistência à flexão e compressão, força e energia de impacto suportadas 

comparativamente às fibras de vidro (E-Glass).  

 

Figura 10 - Comparação entre os diferentes módulos de elasticidade entre os compósitos de fibra de basalto e 
fibra de vidro [37] 
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A Tabela 1 apresenta diversas propriedades mecânicas e físicas das fibras de basalto 

comparativamente às fibras de vidro e fibras de carbono. De notar que as fibras de basalto, apesar das 

propriedades mecânicas inferiores, suportam uma gama de temperaturas maior do que as fibras de 

carbono, sendo capazes de manter a sua integridade até temperaturas de 1250 ºC [35]. 

Tabela 1 - Propriedades mecânicas e físicas da fibra de basalto comparativamente a outras fibras, adaptado de 
[35] 

Propriedades Fibra de basalto 
Fibra de Vidro 

(E-Glass) 

Fibra de 

Carbono 

Resistência à Rutura [MPa] 3000 - 4840 3100 – 3800 3500 - 6000 

Módulo de Elasticidade [GPa] 79.3 – 93.1 72.5 – 75.5 230 - 600 

Extensão até à Quebra [%] 3.1 4.7 1.5~2.0 

Diâmetro da fibra [µm] 6 - 21 6 – 21 5 – 15 

Densidade Linear [tex] 60 - 4200 40 – 4200 60 – 2400 

Temperaturas Suportadas [ºC] -260 … +700 -50 … +380 -50 … +700 

 

II.1.3.2. Materiais do Núcleo 

O núcleo numa estrutura sandwich, como visto anteriormente, tem como principal função resistir aos 

esforços de corte, ao mesmo tempo que mantém as faces afastadas, sendo o principal responsável 

pelo baixo peso característico destas estruturas. Como tal é importante que o material do núcleo possua 

baixa densidade e uma boa rigidez e resistência ao corte na direção perpendicular às faces. Outras 

propriedades como o isolamento térmico e acústico podem ser importantes, dependendo da função 

específica da construção sandwich [21]. 

No que diz respeito à sua geometria, os materiais do núcleo estão divididos em dois grandes grupos: 

os homogéneos, também conhecidos como sólidos (madeiras e espumas) e os estruturados (ninho de 

abelha, treliça e têxteis), como observado na Figura 11. [38] 

Figura 11 - Tipos de núcleo em construção sandwich [38] 
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Os núcleos em ninho de abelha, são constituídos por placas finas e leves que formam células 

tipicamente hexagonais, podendo também ser triangulares, quadradas ou rômbicas. Estes núcleos 

podem ser feitos de variados materiais, como os polímeros, os metais, os cerâmicos e até cartão 

embutido em resina. As principais características deste tipo de núcleos são a sua boa rigidez específica, 

elevada resistência à compressão e boa tolerância à temperatura, sendo que estes parâmetros 

dependem do material e configuração usada [36]. 

A geometria em treliça no que diz respeito aos materiais e métodos construtivos é bastante semelhante 

à construção em ninho de abelha, distinguindo-se desta pela orientação do núcleo em relação às faces. 

Enquanto nestas estruturas os reforços são longitudinais e/ou transversais às faces, no caso do ninho 

de abelha estes são normais às faces [24]. 

No que diz respeito aos núcleos sólidos, estes podem ser de madeira tipo balsa ou cedro, comuns na 

industria naval, ou de espumas metálicas, usadas na industria automóvel para painéis estruturais de 

chassis [24]. Mas sem dúvida que os materiais mais utilizados como núcleos sólidos são as espumas 

poliméricas. Estas são fabricadas a partir de uma variedade de polímeros sintéticos, onde se incluem 

o policloreto de vinil (PVC), poliuretano (PU), poliestireno (PS), acrílico, co-polímero estireno-acrilonitrilo 

(SAN), entre outros. Estas espumas são fornecidas com densidades de 30 a 300 kg/m3 e espessuras 

entre os 5 e 50mm [12]. As espumas de poliuretano, material que foi usado como núcleo neste trabalho, 

apresentam propriedades mecânicas moderadas e por esta razão são muito utilizadas em construções 

sandwich, com aplicações estruturais médias, principalmente onde é preciso bom desempenho térmico. 

Também apresentam boas características de isolamento acústico e são capazes de manter as suas 

características até uma temperatura de 150 ºC. A densidade destas espumas ronda os 50 kg/m3 e 

devido à sua facilidade de manuseamento permitem o desenho de perfis e formas complexas [24]. 

O processo de seleção do material e tipo de núcleo, como qualquer componente de uma estrutura 

sandwich, vai depender das exigências funcionais e estruturais do projeto, bem como do processo de 

fabrico. Os núcleos de ninho de abelha apresentam vantagens onde a redução do peso e a rigidez 

específica são importantes, como por exemplo aplicações aerospaciais. Já em casos onde o isolamento 

térmico, o isolamento acústico, a facilidade de fabrico (preparação de superfícies, modelagem e 

colagem), o preço e onde a capacidade de amortecimento são importantes, as espumas são a melhor 

opção [21]. 

 

II.1.3.3. Adesivos 

Na construção sandwich o método mais utilizado para unir as faces ao núcleo é através do uso de 

adesivos [11]. Os adesivos, para além de promoverem a ligação entre o núcleo e as faces, têm como 

função transmitir as cargas por toda a construção, estando por isso sujeitos a vários tipos de 

solicitações. Como tal o adesivo não deve ser o elo mais fraco da estrutura sandwich, devendo 

apresentar propriedades mecânicas pelo menos tão boas como o núcleo [7]. 
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Um adesivo é definido como um material, que quando aplicado em superfícies pode ligá-las e resistir à 

separação. A capacidade de ligar materiais deve-se às propriedades de adesão e de coesão. A adesão 

define-se como a atração resultante das forças intermoleculares entre duas substâncias, enquanto a 

coesão é uma propriedade que se refere às forças intermoleculares dentro da mesma substância. Os 

materiais a unir são designados por substratos e aderentes [39]. O nível de adesão entre o adesivo e 

o aderente, a coesão do adesivo depois de curado e o tipo e geometria da junta, são parâmetros 

essenciais para qualificar a resistência mecânica de uma junta adesiva [40]. 

Na escolha do adesivo a utilizar deve ter-se em consideração alguns fatores, nomeadamente o tipo e 

natureza dos materiais a ser colados, as solicitações ambientais (temperatura, humidade, etc) e de 

cargas de serviço, bem como o tipo de fabrico e métodos de cura disponíveis. Já no que diz respeito à 

sua classificação, os adesivos podem ser classificados de acordo com a sua: 

• função (estruturais e não estruturais); 

• composição química (termoplásticos, termoendurecíveis, elastómeros ou híbridos) 

• método de reação (reação química, perda de solvente, entre outros) 

• forma física (líquido, pasta ou sólido); [39] 

Os adesivos mais usados em construção sandwich são os de poliuretano (PU) por apresentarem 

propriedades mecânicas decentes e uma grande flexibilidade de ajuste a todos os métodos e 

aplicações. Os adesivos de resinas epóxi, com as suas excelentes propriedades mecânicas, poliéster 

e viniléster também são usados frequentemente. De notar que nas estruturas sandwich, em que as 

faces são compósitas, o adesivo por norma é a resina utilizada como matriz [11], [25]. 

No que diz respeito aos tipos de falha da uma junta adesiva, podem-se distinguir três modos diferentes: 

falha coesiva no interior do adesivo, falha adesiva na interface entre os substratos e o adesivo e falha 

coesiva de um dos substratos (Figura 12). Quando a falha é coesiva, a ligação entre o adesivo e o 

substrato são mais fortes que a resistência interna do próprio adesivo. Já na falha adesiva, a junta 

apresenta uma baixa resistência mecânica, não permitindo ao adesivo manter-se colado ao substrato. 

Por outro lado, a falha coesiva do substrato ocorre quando a força na interface entre o substrato e o 

adesivo é superior à resistência do substrato, considerando-se neste caso uma boa colagem. Quando 

ocorre uma combinação dos referidos modos de falha, designa-se por falha mista [11], [41]. 

 

 

Figura 12 - Tipos de falhas em juntas adesivas [11] 



14 
 

A Tabela 2 apresenta um resumo das vantagens e desvantagens das ligações adesivas, em relação 

aos métodos de ligação convencionais (soldadura, parafusos e rebites). 

Tabela 2 - Vantagens e Desvantagens de juntas adesivas, adaptado de [39] 

Vantagens Desvantagens 

Capacidade de unir materiais diferentes 
(metais com compósitos, por exemplo) 

Podem ocorrer tensões residuais devido aos 
diferentes coeficientes de expansão térmica 

Melhor distribuição de tensões Fraca resistência à temperatura e humidade 

Melhores propriedades à fadiga devido à 
melhor distribuição de tensões 

Incerteza relativamente à sua durabilidade a 
longo prazo em condições severas de serviço 

Melhor aparência superficial e boa capacidade 
de vedação (sem cabeças de parafusos) 

Dificuldade ao nível das inspeções 

Capacidade de obter estruturas mais leves e 
rígidas e de formas complexas 

As peças não podem ser desmontadas 

Melhor resistência à corrosão Problemas de toxicidade e inflamabilidade 

Capacidade de unir materiais de espessuras 
finas 

Sensibilidade a tensões de tração ao longo da 
espessura 

 

II.1.4. Vantagens e Desvantagens das Estruturas Sandwich 

As vantagens e desvantagens da uma estrutura sandwich, como visto anteriormente, vão sempre 

depender dos materiais escolhidos para cumprir as especificações do projeto. A grande variedade de 

materiais disponíveis para utilização neste tipo de construção é uma vantagem, mas ao mesmo tempo 

uma desvantagem. Se por um lado, a vasta escolha de materiais permite ao projetista cumprir os 

requisitos do projeto, por outro torna-se difícil gerir tantas e diversas opções de escolha [40]. 

De um modo geral as estruturas sandwich apresentam elevada resistência e rigidez específica com um 

baixo peso, tendo um bom comportamento à flexão. Quando o núcleo é em espuma, estas fornecem 

um elevado isolamento térmico e acústico, podendo também servir para absorção de energia em caso 

de impacto. Outra vantagem destas estruturas é a possibilidade de fabricar formas completas utilizando 

um número reduzido de elementos estruturais. Quando são utilizados materiais compósitos nas faces, 

existe também um aumento da resistência à corrosão [24]. 

O baixo peso, para além de ser uma das principais vantagens e forte impulsionador para o uso das 

estruturas sandwich, também origina importantes poupanças energéticas e como tal grande benefício 

ambiental. Por exemplo ao nível do consumo de combustíveis, as poupanças atingidas devido ao menor 

peso que é necessário mover durante o ciclo de vida de uma determinada estrutura muitas vezes 

supera o impacto ambiental relativo à produção e reciclagem do material utilizado nessa mesma 

estrutura [18]. 
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A Figura 13 esquematiza as várias vantagens da redução do peso nas estruturas sandwich. 

 

No que diz respeito às principais desvantagens, estas têm origem no relativo desconhecimento e falta 

de informação do projetista, tanto do conceito sandwich como dos materiais a utilizar, facto que pode 

levar a problemas relacionados com a temperatura e incompatibilidade de materiais. Este 

desconhecimento pode levar à utilização de critérios muito conservadores, aumentando o peso da 

estrutura e contrariando a sua principal vantagem [25], [40]. Outra desvantagem à implementação de 

estruturas sandwich, é a falta de dados relativamente à vida em serviço de novos materiais, levando à 

necessidade de se realizar estudos na caracterização e controlo de danos. A utilização de materiais 

compósitos, de um modo geral, apresenta problemas de reciclagem no fim de vida e alguns problemas 

para a saúde durante a sua construção [24].  

Devido às crescentes preocupações ambientais, e aumento dos requisitos para a reciclagem de todo o 

tipo de materiais a nível mundial, algumas industrias estão a ter uma atitude proactiva no que diz 

respeito à gestão ambiental dos seus produtos. Esta alteração de mentalidades e de como os negócios 

são feitos, têm trazido melhorias no que diz respeito à reciclagem de materiais compósitos. Também 

ao nível dos processos de fabrico, que na sua maioria são muito poluentes, existem questões 

ambientais. É incentivado o uso de materiais pouco ricos em estireno, catalisadores para supressão da 

evaporação de solventes e novos processos de aplicação, que contribuam para a redução de volume 

de matérias-primas. Esta redução é alcançada usando processos de fabrico por molde fechado, por 

exemplo os de RTM (Resin Transfer Molding) que produzem cerca de 30% menos de emissões que os 

de molde aberto [26]. 

Outro entrave à implementação de estruturas sandwich, em campos de aplicação onde são 

relativamente recentes, é a necessidade de alterar estratégias de produção, processos de fabrico e 

equipamentos [25]. 

Figura 13 - Vantagens do menor peso das estruturas sandwich [18] 
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Outra desvantagem importante destas estruturas é a existência de diferentes modos de falha, que são 

difíceis de prever porque dependem da geometria e carregamento. A cada falha está associada uma 

variedade de critérios de rotura. Na Figura 14 estão ilustrados os diferentes modos de falha para alguns 

casos de carregamento:  

Falha das faces (tração ou compressão)

 

Deflexão excessiva

 

Falha por esforço transverso

 

Indentação local

 

Instabilidade global

 

Instabilidade do núcleo

 

Delaminação da face

 

Engelhamento das faces

 

Figura 14 - Diferentes modos de falha de estruturas sandwich, adaptado de [42], [43] 
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II.2. VIC Snap / VIC 2D 

O estudo experimental do campo de deformações do núcleo de uma viga sandwich, realizado neste 

trabalho, foi efetuado utilizando um sistema de correlação de imagem (Digital Image Correlation – DIC) 

da empresa Correlated Solutions, chamado VIC-2D.  

Este sistema foi escolhido em vez dos habituais extensómetros, porque estes possuem limitações, 

sendo que a principal limitação é fornecerem um único ponto de dados, medindo normalmente a 

deformação média e não todo o campo de deformações. No que diz respeito ao caso especifico deste 

trabalho, a colagem dos extensómetros nos núcleos de espuma poderia levar a um aumento local de 

rigidez, limitando assim a precisão das medições [13], [44]. Por outro lado o sistema VIC 2D, através 

da técnica de correlação de imagens, permite a caracterização de todo o campo de deformações do 

material a estudar, sem contacto com o mesmo, tanto na gama elástica como plástica, mostrando 

grande precisão na medida tanto de deformações como de deslocamentos [45]. 

O sistema VIC-2D é constituído por um software computacional e uma câmara digital (Figura 15). Esta 

câmara é de 5 megapixéis e capta imagens a preto e branco até 7,5 fotogramas por segundo em alta 

qualidade (2452x2056 pixéis) e até 15 fotogramas por segundo em baixa qualidade (1224x1028 pixéis) 

[46]. [47] 

 

Durante um ensaio mecânico, enquanto o provete está sujeito a carregamentos externos, a câmara 

através do VIC Snap capta várias imagens durante o processo de deformação. Ao captar uma imagem 

antes e outras após a deformação permite ao software (VIC-2D) analisar a diferença entre os pixéis 

das diferentes imagens e correlacioná-los para mostrar o mapa de deformação a duas dimensões. Para 

o software ser capaz de fazer o mapeamento e seguimento dos pixéis é necessário pintar a superfície 

a analisar de preto e branco, criando assim um padrão aleatório de pontos fáceis de reconhecer [48]. 

Antes de as imagens poderem ser analisadas, existe uma fase de pré-processamento onde é definida 

uma área de interesse na qual se pretende efetuar a correlação de imagem e o tamanho do step e do 

subset. Estes parâmetros definem a “malha” que é gerada, à semelhança dos programas de elementos 

finitos. O subset controla o tamanho da área da imagem que é utlizada para a obtenção de dados e 

tem que ser suficientemente grande de modo a garantir que há um padrão (conjunto de pixéis) 

Figura 15 - Esquema de montagem do sistema VIC-2D [47] 
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identificativo dessa mesma área. Já o step controla o espaçamento dos pontos que são analisados 

durante a correlação. Caso o tamanho de step seja 1, a análise da correlação é realizada em cada pixel 

dentro da área de interesse. Já para um tamanho de step de 2, a correlação é feita a cada dois pixéis 

(ou seja, um pixel de intervalo) quer na direção horizontal, quer na vertical. De notar, que o tempo de 

análise é inversamente proporcional ao quadrado do tamanho do step, ou seja um tamanho de step de 

1 demora 25 vezes mais tempo a analisar do que um tamanho de step de 5 [13], [46]. 

No fim de analisadas as imagens, o programa disponibiliza informações sobre as variáveis 

selecionadas (deslocamentos, deformações) através de um gradiente de cores representativo (Figura 

16). O tratamento estatístico dos dados, nomeadamente valores máximos e mínimos, desvio padrão, 

média e mediana, na zona de interesse selecionada também são apresentados [13]. 

 

  

Figura 16 - Saída de resultados do VIC-2D 
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CAPÍTULO I I I  –  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

III.1.Introdução 

Neste capítulo são descritos os materiais estudados, a geometria e dimensões dos provetes, a 

metodologia experimental efetuada e as respetivas normas utilizadas para tal. Os equipamentos 

usados no procedimento experimental também são brevemente descritos. 

Este trabalho é uma continuação do trabalho efetuado por Garcia na sua dissertação [13] conservando 

a maioria do procedimento experimental anteriormente realizado por ele, mas devido à importância 

para este trabalho vai ser novamente descrito, mesmo que de forma mais sucinta. Sempre que se 

achou conveniente foram realizados novos ensaios de modo a complementar o trabalho já realizado e 

recolher novos dados. 

 

III.2.Norma ASTM C393-00 

A norma utilizada nos ensaios efetuados, foi a ASTM C393-00 que descreve os métodos de teste que 

permitem determinar as propriedades de estruturas sandwich de construção plana, em flexão a 3 (3PB) 

e 4 pontos (4PB). Sendo uma norma multifunções, esta norma pode ser conduzida de forma a 

determinar várias propriedades mecânicas, tais como: a rigidez à flexão da estrutura sandwich, a tensão 

de corte, módulo de rigidez ao corte do núcleo e as tensões de compressão e tração das faces devido 

à flexão [49]. 

Na Figura 17 apresentam-se as diferentes configurações de carregamento previstas na norma para os 

ensaios à flexão. O ensaio pode ser efetuado a 3 pontos com a carga aplicada a meio vão, Figura 17 

a), a 4 pontos com as cargas a uma distância de 1/4 de vão dos apoios, Figura 17 b) e a 4 pontos com 

as cargas a uma distância de 1/3 de vão dos apoios, Figura 17 c) [49]. No caso dos ensaios a 4 pontos, 

o carregamento a um quarto de vão é utilizado para vigas curtas, enquanto o carregamento a um terço 

de vão é utilizado para vigas longas [50]. 

 

Figura 17 - Tipos de carregamento à flexão do ensaio ASTM C 393: a) flexão em 3 pontos; b) flexão em 4 pontos 

(viga curta); c) flexão em 4 pontos (viga longa), modificado de [11] 
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No que diz respeito à forma e dimensão dos provetes, segundo a norma [49]: 

• devem ser de secção transversal retangular; 

• a largura não deve ser menor que o dobro da espessura total, nem menor que três vezes a 

dimensão de uma célula do núcleo, nem maior que metade do comprimento do vão; 

• o comprimento do provete deve ser igual ao comprimento do vão somado de 50mm ou somado 

da metade da espessura da estrutura, sendo utilizado o maior dos dois. 

 

Por fim a norma apresenta diversas fórmulas de cálculo, que com os dados obtidos nos ensaios, 

permitem prever a deflexão a meio vão, bem como outras propriedades relevantes.  

As tensões das faces (σ) podem ser calculadas através da equação (1) e (2), respetivamente para a 

flexão a 3 e 4 pontos: 

 σ =  
P L

2 t (d + c) b
 (1) 

 

 σ =  
P L

4 t (d + c) b
 (2) 

Onde P é a força aplicada (N), L o valor do vão (mm), t a espessura da face (mm), d a espessura da 

sandwich, c a espessura do núcleo (mm) e b a largura da sandwich (mm). 

Para a previsão da deflexão a meio vão (Δ), são apresentadas duas equações, a equação (3) para a 

flexão a 3 pontos e a equação (4) para a flexão a 4 pontos: 

 Δ =  
P L3

48 D
+

P L

4 U 
 (3) 

 

 Δ =  
11 P L3

768 D
+

P L

8 U 
 (4) 

Sendo que U é a rigidez ao corte (N) e D a rigidez à flexão (N mm2) e podem ser calculadas pelas 

equações (5) e (6) respetivamente: 

 U =  
G (d + c)2 b

4 c
 (5) 

 

 D =  
E (d3 − c3) b

12
 (6) 

Onde G é o módulo de rigidez ao corte do núcleo (MPa) e E o módulo de elasticidade do material da 

face (MPa). 
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III.3. Dimensionamento dos Provetes 

 

As dimensões dos provetes a construir foram definidas de acordo com a norma anteriormente referida 

e com as limitações físicas da maquina de ensaios utilizada. 

 

Relativamente à espessura dos provetes, mais propriamente a espessura do núcleo, foram definidas 

duas espessuras: 20 e 30mm, valores tipicamente disponíveis no mercado, que permitem estudar a 

influência da espessura do núcleo no comportamento das estruturas sandwich à flexão. Já no que diz 

respeito à largura e comprimento dos provetes foi adotada uma dimensão igual para todos os provetes, 

onde para a largura foi adotado o valor de 70mm e para o comprimento o valor de 390mm, valores 

dentro das limitações físicas da máquina de ensaios [13]. 

 

III.4. Materiais dos Provetes 

Para a realização deste trabalho foram escolhidos dois tipos básicos de estruturas sandwich a ensaiar: 

• Sandwich com núcleo de poliuretano e faces de alumínio; 

• Sandwich com núcleo de poliuretano e faces compósitas de fibra de basalto (Ao longo do texto 

por vezes designadas por faces de basalto ou faces de fibra de basalto); 

De seguida apresentam-se os materiais selecionados e adquiridos para a construção destas estruturas, 

sendo que as propriedades mecânicas de cada um destes materiais serão posteriormente 

apresentadas. 

 

III.4.1. Núcleos de Poliuretano 

As placas de poliuretano utilizadas no núcleo, foram adquiridas à empresa Masterblock já cortadas nas 

dimensões de 2m de comprimento e 1m de largura. Foram adquiridas duas placas, uma com 20mm de 

espessura e outra com 30mm, cada uma com 40 kg/m3 de densidade. 

 

III.4.2. Faces de Alumínio 

As faces de alumínio, de 1mm de espessura, foram obtidas e cortadas no Laboratório de Tecnologias 

Oficinais do Instituto Superior Técnico (IST).  

 

III.4.3. Adesivo 

No que diz respeito ao adesivo, este apenas foi considerado no caso dos provetes com faces de 

alumínio, uma vez que como referido anteriormente, no caso das faces de fibra de basalto a matriz do 

compósito também funciona como adesivo. 
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Foi utilizado o adesivo de referência SikaForce-7710 L100, para aderir as faces de alumínio ao núcleo 

de poliuretano, por tratar-se de um adesivo fabricado especificamente para aplicação em estruturas 

sandwich e com um vasto campo de aplicação, onde se inclui a colagem de faces de metal (alumínio) 

a núcleos de espumas de poliuretano, como no caso deste trabalho. 

Este adesivo funciona com base em dois componentes – a resina e o endurecedor, sendo que estes 

necessitam de ser misturados num rácio de volume de 4:1 de resina para endurecedor, antes da 

aplicação. 

As características técnicas do adesivo SikaForce-7710 L100, estão presentes no Anexo A – Apêndice 

1. 

III.4.4. Faces de Basalto 

Para a construção das faces compósitas de fibra basalto foi escolhida uma manta de fibra de basalto 

de referência BAS 220.1270.T fabricada pela Basaltex. A manta é constituída por filamentos contínuos 

de basalto, com uma densidade superficial de 220 g/m2,que formam um entrelaçado do tipo twill 2/2 

(Figura 18). 

As características da manta de fibra de basalto fornecidas pelo fabricante são apresentadas no Anexo 

A – Apêndice 2. 

No que diz respeito à matriz necessária para promover a adesão entre as camadas da manta de fibra 

de basalto e também a adesão destas ao núcleo de poliuretano, foi usada uma resina epóxi da empresa 

Sicomin, com referência SR 1500. Tal como no caso do adesivo para as faces de alumínio, esta resina 

também necessita ser misturada com um endurecedor antes da sua aplicação. O endurecedor utilizado 

foi o de referência SD2505, da mesma empresa, e foi misturado num rácio de 3:1 do peso da resina 

para o endurecedor. 

As características da resina SR1500 e da mistura desta com o endurecedor SD2505 fornecidas pelo 

fabricante, são as apresentadas nos Anexo A – Apêndice 3 e Anexo A – Apêndice 4. 

 

Figura 18 - Diagrama de um entrelaçado Twill 2/2 [12] 
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III.5. Fabrico dos Provetes Sandwich 

Nesta secção será apresentada de maneira resumida como foram construídos os provetes de face de 

alumínio e faces de basalto por Garcia [13], bem como a codificação utilizada para identificá-los. 

 

III.5.1. Codificação dos Provetes 

Para o fabrico das vigas sandwich, foram escolhidos dois materiais para as faces, alumínio e um 

compósito de fibra de basalto, bem como duas espessuras diferentes para o núcleo de poliuretano, 20 

e 30mm. No sentido de identificar e facilitar a referenciação ao longo do trabalho foi definido um código 

para os provetes: 

• No que respeita ao material das faces, vão designar-se por “SA” os provetes sandwich com 

faces de alumino e por “SB” os provetes sandwich com faces de basalto. 

• No que respeita à espessura do núcleo, acrescentar-se-ão os números “20” ou “30” conforme 

a medida da espessura utilizada. 

Os quatro tipos de provetes construídos serão então identificados como SA20, SA30, SB20 e SB30. 

 

III.5.2. Provetes de Faces em Alumínio 

As placas de poliuretano (20 e 30mm) e as chapas de alumínio foram cortadas nas dimensões de 

390mm de comprimento e 70mm de largura, sendo que ambas foram limpas e preparadas depois de 

cortadas, de modo a assegurar uma boa aderência. De seguida os componentes do adesivo foram 

misturados na proporção recomendada e aplicados na superfície do alumínio e poliuretano a colar. As 

placas de alumínio foram então coladas aos núcleos de poliuretano e prensadas com um peso de 5kg 

por cada sandwich durante vinte e quatro horas, de modo a garantir a cura completa do adesivo. 

 

III.5.3. Provetes de Faces com Fibra de Basalto 

No caso dos provetes de basalto, as placas de poliuretano foram cortadas para grupos de três provetes, 

com 430mm de comprimento e 260mm de largura, já considerando as perdas devido aos cortes para 

individualizar os provetes, bem como folgas para retirar as irregularidades das bordas. O processo de 

construção das faces de basalto foi feito em conjuntos de três placas destas, ou seja, um conjunto de 

nove provetes, para cada espessura. Para tal a manta de fibra de basalto foi cortada, com os devidos 

cuidados, em secções retangulares com as dimensões de três placas de poliuretano, 430mm por 

780mm (3x260). 

Depois dos cortes efetuados, as estruturas sandwich foram construídas através do método de Hand 

lay-up (HLU), em cima de uma base metálica plana, previamente untada com vaselina de modo a facilitar 

a desmoldagem, onde foram colocadas duas camadas de tecido desmoldante intercaladas por uma 

camada de feltro com o objetivo de absorver o excesso de resina das faces do compósito de fibra de 

basalto. Antes das quatro camadas de fibra de basalto foi também colocada uma camada de peel ply, 
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que confere um acabamento superficial melhor ao compósito, ao mesmo tempo que facilita a operação 

de desmoldar. Depois de colocados os núcleos e mais quatro camadas de fibra de basalto 

correspondentes à face superior, foram colocadas uma camada de peel ply, uma camada de tecido 

desmoldante e duas camadas de feltro. O empilhamento utilizado nas faces de fibra de basalto é 

apresentado na Figura 19 [13]. 

 

No que diz respeito à orientação das quatro camadas de fibra de basalto em cada face, estas foram 

dispostas do seguinte modo [(0/90)/(45/-45)]S, ou seja, com as camadas exteriores a 0/90 e as camadas 

intermédias ±45. 

A fim de efetuar o processo de cura, foi aplicado vácuo às estruturas sandwich, durante 24h a uma 

pressão de 850 milibar e temperatura ambiente. 

Todo o processo de fabrico dos provetes com faces de basalto foi realizado nas instalações da Escola 

Superior de Tecnologia, do Instituto Politécnico de Setúbal. 

 

III.6. Extensometria 

De modo a obter informação complementar, nomeadamente ao nível da deformação longitudinal das 

faces, foram colocados extensómetros de um elemento nos provetes a ensaiar. Estes extensómetros 

foram localizados a meio vão e a metade da largura do provete, sendo que nos ensaios a 3 pontos 

apenas foi colocado na face inferior, enquanto que nos ensaios a 4 pontos foram colocados nas duas 

faces.  

 

III.6.1. Princípios e Modos de Funcionamento dos Extensómetros 

A extensometria pode ser definida como um conjunto de técnicas utilizadas para determinar o estado 

de deformação de um determinado ponto, a partir do conhecimento das extensões em várias direções 

desse mesmo ponto. Nesse sentido, para conhecer e avaliar as extensões em determinadas direções 

num dado corpo ou provete são usados extensómetros. Existem vários tipos de extensómetros, 

Figura 19 - Pormenor do fabrico dos provetes de fibra de basalto: esquema do empilhamento [13] 
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dependendo do seu principio de funcionamento, mas para o caso especifico deste trabalho apenas vão 

ser considerados os extensómetros de resistência elétrica, na sua configuração uniaxial [51]. 

Um extensómetro de resistência elétrica (Figura 20), na sua forma mais simples, é constituído por uma 

grelha formada por uma lamina ou fio muito fino que está colada numa folha (suporte do extensómetro), 

também ela muito fina, de um material isolante, que por sua vez está ligada a uns terminais que 

permitem a soldadura dos cabos de ligação aos instrumentos de leitura [52]. 

 

Quando uma força externa é aplicada a um determinado material elástico, este deforma-se. Logo a 

extensão (ε) é definida como a razão entre a variação de comprimento (ΔL), ou deformação, sofrida 

pelo corpo e o comprimento original (L), e é calculada pela equação (7) [53]: 

 ε =
ΔL

𝐿
 (7) 

Se colado corretamente, um extensómetro deforma-se então nas mesmas proporções que o corpo em 

carga e transforma essa deformação numa variação da sua resistência elétrica. Esta variação está 

relacionada com a deformação longitudinal dos fios do extensómetro e pode ser facilmente entendida 

pela equação (8) da resistência de um fio (R): 

 R = ρe 
𝐿

𝐴
 (8) 

onde ρe é a resistividade elétrica do material, L o comprimento do fio e A área transversal do fio. Logo 

a relação entre a deformação aplicada (ε) e a variação de resistência de um extensómetro é dada pela 

equação (9): 

 
ΔR

𝑅
= 𝐾×𝜀 (9) 

onde R é a resistência inicial do extensómetro, ΔR é a variação dessa resistência por deformação e K 

é o fator do extensómetro (Gauge Factor), que é um valor característico deste, verificado e calculado 

experimentalmente [51], [52]. 

Figura 20 - Representação esquemática de um extensómetro de resistência elétrica [53] 
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Normalmente esta variação de resistência é muito pequena, como tal é utilizada uma ponte de 

Wheatstone para converter estas pequenas variações de resistência numa diferença de potencial com 

maior facilidade de medição [53].  

 

A tensão elétrica VA do circuito da Figura 21 é dada pela equação (10): 

 𝑉𝐴 =
𝑅1𝑅3 − 𝑅2𝑅4

(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅3 + 𝑅4)
 𝑉𝐸 (10) 

Onde R1 é a resistência do extensómetro e R2~R4 são resistências fixas, VE é uma tensão conhecida e 

VA a tensão que ser quer conhecer. A ponte de Wheatstone diz-se equilibrada quando: 

𝑉𝐴

𝑉𝐸

= 0  

Logo para a ponte ser equilibrada temos que ter: 

𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 𝑅4   ou   𝑅1𝑅3 = 𝑅2𝑅4 

Partindo do principio que uma dada ponte de Wheatstone está equilibrada e a resistência do 

extensómetro passa para R+ΔR devido à deformação, e assumindo que ΔR<<R, a variação da tensão 

ΔVA devido a essa deformação é dada pela equação (11): 

 
𝛥𝑉𝐴 =

𝛥𝑅

4𝑅
 𝑉𝐸 =

𝑉𝐸

4
 𝐾 𝜀 

(11) 

De um modo geral, uma ponte de Wheatstone não é mais que uma “caixa” com opção de ligação em 

ponte completa, meia ponte ou um quarto de ponte (Figura 21), caso sejam usados 4, 2 ou 1 

extensómetros respetivamente, à qual são ligados os extensómetros e que nos dá os valores que 

pretendemos obter [51]. 

 

 

Figura 21 - Ponte de Wheatstone [53] 
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III.6.2. Colocação dos Extensómetros 

Para o correto funcionamento dos extensómetros, tem que se ter em consideração determinados 

cuidados na sua colagem.  

De seguida é apresentada a sequência de procedimentos efetuada na colagem dos extensómetros, 

onde se tentou dentro dos possíveis seguir as recomendações do fabricante [54]. 

1. Marcou-se a posição nos provetes, tanto longitudinal como transversal, onde se pretende colocar 

os extensómetros. 

2. Lixou-se a superfície onde se fez as marcações, com uma lixa fina, para retirar qualquer tipo de 

imperfeição (ferrugem, restos de tinta, impurezas, etc). Teve-se o cuidado de lixar uma área 

superior à área do extensómetro a colar. 

3. Limpou-se a superfície anteriormente abrasada com um solvente (etanol), até o pano utilizado para 

tal não mostrar qualquer tipo de contaminação. 

4. Com o auxilio de uma pinça colocou-se o extensómetro na posição pretendida e de seguida colou-

se uma fita adesiva por cima deste, para garantir que depois da aplicação do adesivo o 

extensómetro é colocado na mesma posição. 

5. Com cuidado levantou-se a fita adesiva para o extensómetro vir agarrado. Colocou-se uma gota de 

adesivo (Cianoacrilato) na base do extensómetro e voltou-se a baixar a fita adesiva. Foi aplicada 

pressão no extensómetro durante cerca de 2 minutos de modo a espalhar corretamente o adesivo 

e garantir a sua cura.  

6. Com bastante cuidado levantou-se os terminais, onde colocou-se um pouco de fita adesiva por 

baixo destes, de modo a não ficarem em contacto com o alumínio (este passo não se efetuou para 

os provetes de basalto). 

7. De seguida utilizando uma pequena chapa, para não danificar os provetes, foram soldados fios aos 

terminais dos extensómetros, que vão permitir a ligação ao equipamento de medição. A Figura 22 

apresenta em pormenor um extensómetro com os terminais soldados. 

8. Por fim colocou-se fita adesiva por cima do extensómetro e dos terminais para os proteger das 

contaminações ambientais e para garantir que estes não tocam um no outro. Através de um 

multímetro foi medido o valor da resistência dos terminais do extensómetro para ver se 

correspondia ao valor indicado pelo fabricante. 

Foram utilizados extensómetros do tipo FLA-5-11 e FLK-6-11 fabricados pela TML ambos com 120 Ω 

e com um Gauge Factor de 2.13 e 2.10 respetivamente. As restantes características estão presentes 

na ficha técnica do fabricante, Anexo A – Apêndice 5. 



28 
 

 

III.7. Equipamento e Metodologia para os Ensaios de Flexão 

Os ensaios de flexão foram realizados numa máquina de ensaios Instron 5566 (Figura 23), com uma 

célula de carga de 10 kN, no laboratório de ensaios mecânicos e materiais do Instituto Superior Técnico. 

 

O deslocamento do travessão foi definido em 2mm/min para todos os ensaios efetuados com base na 

norma ASTM C393-00. Os dados do ensaio – força e deslocamento – foram recolhidos pelo software 

Bluehill 2, enquanto os dados dos extensómetros foram recolhidos por um software apropriado. 

Para cada tipo de provete e de modo a permitir obter mais uma variável de estudo, foram realizados 

ensaios no que se pode considerar de viga curta e viga longa. Estes conceitos foram definidos pela 

relação entre a distância do vão utilizado e a espessura do provete, onde para viga longa deve ser igual 

ou superior a 10 e para viga curta deve apresentar um valor inferior ou igual a 4 [13]. 

Figura 22 - Pormenor de um extensómetro colado já com os terminais soldados 

Figura 23 - Máquina de ensaios servo-mecânica Instron 5566 
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Com o comprimento dos provetes fixo nos 390mm, estes conceitos foram aplicados variando o vão 

aplicado. Para vigas curtas foram considerados vãos de 90mm e 136mm, respetivamente para 20 e 

30mm de espessura do núcleo, enquanto que para vigas longas, foram considerados vãos de 250mm 

para os provetes de 20mm de espessura e vãos de 340mm para os provetes com 30mm.  

O carregamento foi aplicado de acordo com a norma ASTM C393 (Figura 17), onde para ensaios a 3 

pontos a carga foi aplicada a meio vão e para os ensaios a 4 pontos, as cargas aplicadas a um quarto 

de vão e a um terço de vão, respetivamente para os casos de vigas curtas e vigas longas. 

Para a maioria das situações de teste anteriormente referidas, foram realizados dois ensaios, em que 

os provetes foram ensaiados por um tempo até cerca de 9 minutos ou até à sua falha. No entanto, 

devido à limitação do número de provetes, alguns destes ensaios decorreram até um deslocamento de 

travessão de apenas 3mm (deslocamento máximo definido para análises com o sistema VIC) de modo 

a permitir a reutilização dos provetes. 

 

Devido à existência de anomalias na maioria das curvas força-deslocamento dos ensaios de flexão a 4 

pontos, anteriormente realizados por Garcia em [13], foram realizados novos ensaios. Nestes, a 

metodologia utilizada foi um pouco diferente, porque os dados dos extensómetros tiveram que ser 

medidos por uns indicadores portáteis de extensões, modelo P-3500 da Vishay (Figura 24) e anotados 

manualmente. O travessão foi deslocado manualmente até às posições de 1, 2 e 3mm (valores 

considerados dentro da zona elástica de deformação) onde para cada posição foram registados os 

valores das cargas indicados pelo software de controlo da máquina de ensaio e os valores das 

extensões apresentados nos indicadores portáteis. 

Posteriormente o travessão foi colocado na sua posição inicial e foram realizados ensaios pelo método 

inicial (velocidade do travessão a 2mm/min) durante 3 a 4 minutos de modo a obter as curvas força-

deslocamento.  

Figura 24 - Indicadores de leitura das extensões 
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III.7.1. Codificação dos Ensaios Realizados 

Da combinação dos materiais das faces, da espessura do núcleo, do tipo de ensaio à flexão (3 ou a 4 

pontos) e da distância dos vãos (viga curta ou longa) foram realizados 16 tipos de ensaios diferentes. 

Como tal, e do mesmo modo feito para o caso dos provetes, foi também feita uma codificação para os 

ensaios efetuados: 

• O código do provete (SA20, SA30, SB20, SB30) como anteriormente referido; 

• O número de pontos de flexão (3PB ou 4PB); 

• A distância do vão (90mm, 136mm, 250mm ou 340mm) 

Exemplificando, o código “SA30-4PB-340mm” refere o ensaio do provete com face de alumino e núcleo 

de 30mm feito à flexão a 4 pontos e com vão de 340mm 

 

III.8. Propriedades dos Materiais Utilizados 

Nesta seção são apresentadas as propriedades mecânicas dos materiais utilizados na construção dos 

provetes sandwich e que vão servir como dados de entrada para o método analítico e as simulações 

numéricas. 

 

III.8.1. Faces de Alumínio  

O alumínio utilizado considerou-se tratar de uma liga 2024, com as seguintes propriedades:  

Tabela 3 - Propriedades mecânicas do Alumínio [55] 

 Densidade (ρ) Módulo de Elasticidade (E) Coeficiente de poisson (𝝂) 

Alumínio 2780 kg/m3 73 GPa 0.33 

 

III.8.2. Espuma de Poliuretano 

Não havendo informações sobre as propriedades elásticas das espumas de poliuretano e de modo a 

calculá-las, foram ensaiados vários provetes deste material, em ensaios à compressão. 

Estes ensaios foram realizados de acordo com a norma ASTM C365. Este método de ensaio é utilizado 

para determinar a resistência à compressão e o módulo de elasticidade de núcleos de estruturas 

sandwich. Estas propriedades são determinadas na direção normal ao plano das faces tal como o 

núcleo seria colocado numa construção sandwich. A partir da curva força-deslocamento obtida nos 

ensaios é possível calcular a tensão de compressão, para qualquer valor de força, bem como calcular 

o módulo de elasticidade do núcleo [56]. 

De acordo com a norma, os provetes devem ser do material utilizado para o núcleo de uma construção 

sandwich ou a própria construção sandwich. Em relação à geometria estes devem ser de secção 

transversal, quadrada ou circular, com uma área máxima de 10000mm2, mas não inferior às áreas 
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mínimas especificadas para os vários tipos de núcleo, em que no caso de núcleos contínuos, 

nomeadamente a espuma de poliuretano, é de 625mm2. No que diz respeito à espessura esta não é 

especificada na norma, sendo utilizadas as espessuras disponibilizadas no mercado. Com o objetivo 

de obter bons resultados, a norma refere que devem ser ensaiados no mínimo 5 provetes, sendo que 

estes devem ser preparados de modo a que as faces onde a carga é aplicada sejam paralelas entre si 

e perpendicular às restantes faces [56]. 

Foram preparados e cortados 6 provetes de espuma de poliuretano para serem ensaiados, sendo as 

dimensões destes as apresentadas na Tabela 4, onde a e b são as medidas da secção 

aproximadamente quadrada e c a espessura do núcleo. 

Tabela 4 - Dimensões dos provetes de poliuretano ensaiados pela norma ASTM C365 

Provete a [mm] b [mm] Área [mm2] c [mm] 

1 60,77 60,11 3652,88 

≈30 

2 61,20 60,15 3681,18 

3 61,20 60,00 3672,00 

4 61,35 60,25 3696,34 

5 61,33 60,15 3689,00 

6 61,17 60,04 3672,65 

 

Os ensaios de compressão foram realizados numa máquina de ensaios servo-mecânica Instron 3369, 

equipada com uma célula de carga de 50 kN. De modo a distribuir o mais uniformemente possível as 

cargas pela superfície do provete, foram montados pratos planos na máquina de ensaios e os provetes 

colocados no centro destes (Figura 25).  

Figura 25 - Ensaio à compressão: a) Máquina de ensaios Instron 3369; b) pormenor da espuma à compressão 
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Os ensaios foram realizados a uma velocidade constante do travessão de 1mm/min e foram terminados 

ao fim de 6 minutos aproximadamente. A força e deslocamento do travessão foram registados pelo 

software de controlo Bluehill. 

 

De acordo com a norma ASTM C365 a tensão normal à compressão (σ) para qualquer valor de força 

pode ser calculada pela equação (12). De notar que quando utilizado o valor máximo da força a 

grandeza calculada σ (MPa), é a resistência à compressão. 

 σ =
P

A
 (12) 

em que P é o valor da carga (N) e A é a área da secção transversal (mm2). Já o módulo de elasticidade 

à compressão E (MPa) é calculado pela equação (13): 

 E =
𝑆 𝑐

A
 (13) 

onde S=(ΔP/Δu) é o declive da porção inicial da curva força-deslocamento e c a espessura do núcleo 

(mm). 

Alternativamente à equação (13), o módulo de elasticidade à compressão (E) pode ser calculado de 

forma mais direta pelo declive da porção inicial da curva tensão-extensão, definido pela lei de hook 

(equação 14), sendo que o valor da extensão nominal (ε) foi calculado através da equação (15). 

 σ = E ε (14) 

 

 ε =
Δc

c
 (15) 

onde Δc é a variação da espessura do núcleo.  

As curvas tensão-deformação obtidas nos ensaios de compressão efetuados estão apresentadas na 

Figura 26, estando em pormenor a fração linear de cada uma das curvas e as respetivas linhas e 

equações de tendência linear, onde se pode verificar a boa correlação estatística dos resultados. Estas 

curvas apresentam um comportamento linear elástico, seguido de um patamar a tensão constante em 

regime perfeitamente plástico, típico deste tipo de materiais. Na figura 26 pode ser observado também 

que a tensão de cedência experimental da espuma de poliuretano é cerca de 0,25 MPa. 

 

Os valores do módulo de elasticidade à compressão obtidos experimentalmente são apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Módulo de elasticidade à compressão experimental do poliuretano 

Provete 1 2 3 4 5 6 Média 

E exp [MPa] 8,12 9,39 9,58 8,84 10,19 9,05 9,2 
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O valor do módulo de rigidez ao corte (G) do Poliuretano, pode ser calculado através da equação (16) 

que relaciona as propriedades elásticas dos materiais isotrópicos. 

 G =
𝐸

2 (1 + ν)
 (16) 

onde ν é o coeficiente de poisson. 

 

Resumidamente para as espumas de poliuretano temos as seguintes propriedades: 

Tabela 6 - Propriedades mecânicas da espuma de poliuretano 

 
Densidade 

(ρ) 

Módulo de 

Elasticidade 

(E) 

Coeficiente 

de poisson 

(𝝂) 

Módulo de 

Rigidez ao 

Corte (G) 

Tensão de 

cedência à 

compressão 

(σced) 

Espuma de 

poliuretano 
40 kg/m3 9.2 MPa 0.33 3.46 MPa ≈0,25 MPa 

 

 

Figura 26 - Curvas tensão-deformação das espumas de poliuretano nos ensaios à compressão 
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III.8.3. Faces de Basalto 

O módulo de elasticidade das faces de fibra de basalto, visto tratar-se de um compósito laminado, 

dependerá da orientação das fibras, bem como da fração volúmica destas e da matriz. Nestes 

compósitos o módulo de elasticidade pode ser calculado através da equação (17): 

 𝐸𝑐 =  𝜂 𝐸𝑓 𝜗𝑓  +  𝐸𝑚 𝜗𝑚 (17) 

em que η é o Fator de Krenchel, E o módulo de elasticidade e ϑ a fração volúmica. Sendo que os 

subscritos c, f e m correspondem respetivamente a compósito, fibras e matriz. 

O fator de Krenchel é um fator de eficiência do material de reforço. Quando as fibras são unidirecionais, 

este tem o seu valor máximo 1, no entanto se estas estiveram dispostas perpendicularmente, este fator 

já é reduzido para 0.5, por exemplo. A figura 27 mostra valores típicos deste fator. 

Para o empilhamento usado no fabrico das sandwich com faces de basalto, [(0/90)/(45/-45)]S, temos 

então um fator de Krenchel de 0,375 [13]. 

Relativamente ao módulo de elasticidade das fibras (Ef) foi escolhido o valor de 79,3GPa, sendo o valor 

mais baixo presente na Tabela 1 [35]. Já para o módulo de elasticidade da matriz (Em) foi adotado o 

valor de 3,2GPa, fornecido pelo fabricante (Anexo A – Apêndice 4). 

As frações volúmicas, tanto das fibras como da matriz, foram calculadas através das equações (18) e 

(19): 

 𝜗𝑚 =  
𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧

𝑉𝑓𝑎𝑐𝑒 

 (18) 

 

 𝜗𝑓 = 1 − 𝜗𝑚 (19) 

onde Vmatriz é o volume da matriz e Vface é o volume total da face. 

Através dos dados do fabricante (Anexo A – Apêndice 3 e Anexo A – Apêndice 4) e das medições 

efetuadas, Garcia [13] obteve os seguintes valores para: 

𝑽𝒇𝒂𝒄𝒆 = 𝟎, 𝟑𝟗𝟎 ×𝟎, 𝟎𝟕𝟎×𝟎, 𝟎𝟎𝟏 = 𝟐, 𝟕𝟑×𝟏𝟎−𝟓 𝒎𝟑 

𝐦𝐟𝐢𝐛𝐫𝐚 = 𝐧º𝐜𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬×𝐀𝐟𝐚𝐜𝐞×𝛒𝐬𝐮𝐩 𝐟𝐢𝐛𝐫𝐚 = 𝟐𝟒𝐠 

Figura 27 - Variação do fator de krenchel em função da orientação das fibras [36] 
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𝐦𝐟𝐚𝐜𝐞 =
𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐭𝐞 − 𝐦𝐧ú𝐜𝐥𝐞𝐨

𝟐
= 𝟑𝟗, 𝟐𝟔𝐠 

𝐦𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 = 𝐦𝐟𝐚𝐜𝐞 − 𝐦𝐟𝐢𝐛𝐫𝐚 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟔 

𝛒𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 = 𝟏𝟎𝟗𝟕, 𝟓 𝐤𝐠/𝐦𝟑 

𝐕𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳 =
𝐦𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳

𝛒𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐳

= 𝟏, 𝟑𝟗×𝟏𝟎−𝟓 𝐦𝟑 

Com todos os dados calculados. obteve-se então a fração volúmica da matriz (equação 18) e das fibras 

(equação 19), bem como o módulo de elasticidade do compósito de basalto (equação 17): 

𝜗𝑚 = 0,51 

𝜗𝑓 = 0,49 

𝐸𝑐 = 16𝐺𝑃𝑎 

Contudo, sendo o compósito de fibra de basalto um material ortotrópico, o módulo de elasticidade 

calculado pela equação (17), apenas representa o comportamento do material numa determinada 

direção. Como tal é necessário determinar as propriedades para as restantes direções.  

Devido à malha utilizada twill 2/2 ter as suas fibras dispostas perpendicularmente em relação umas às 

outras, podemos então considerar o valor obtido pela equação (17), 16GPa, como o módulo de 

elasticidade tanto para a direção longitudinal como transversal. Já para o módulo de elasticidade normal 

à superfície das faces vamos considerar o valor definido para o módulo de elasticidade da matriz, 

3,2GPa. Já para o módulo de rigidez ao corte, para as três orientações foi considerado o valor de 

2,7GPa [13]. 

 

Para caracterizar o compósito de basalto em todas as direções é necessário ainda calcular o coeficiente 

de poisson, que pode ser obtido pela equação (20). 

 𝜈 =  𝜈𝑓𝜗𝑓 + 𝜈𝑚𝜗𝑚 (20) 

Em que 𝜈𝑓  𝑒 𝜈𝑚 são respetivamente os coeficientes de poisson da fibra de basalto e da matriz, sendo 

que foram adotados os seguintes valores 0,26 e 0,35 para esses parâmetros [57]. Obteve-se então um 

coeficiente de poisson de: 

𝜈 = 0,31 

O valor calculado corresponde ao coeficiente de poisson na direção 𝜈12 e 𝜈13. Já para o coeficiente de 

poisson na direção 𝜈23 assumiu-se ser igual ao valor do coeficiente de poisson da matriz. 

A Tabela 7 resume as propriedades do compósito de fibra de basalto, onde a densidade foi obtida com 

os dados da massa e volume da face anteriormente calculados: 
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Tabela 7 - Propriedades do compósito de fibras de basalto 

 
Densidade 

(kg/m3) 

E11=E22 

(GPa) 

E33 

(GPa) 
𝝂12 = 𝝂13 𝝂23= 𝝂m 

G12=G13=G23 

(GPa) 

Compósito de 

basalto 
1438 16 3.2 0.31 0.35 2.7 

 

III.9. Configuração Experimental do VIC 2D 

Para efetuar a correlação digital de imagem, foi usado o sistema VIC 2D. Este sistema para funcionar 

corretamente necessita de algumas operações prévias, quer ao nível de preparação dos provetes a 

ensaiar, quer a nível de equipamento e do próprio software que constituem o software VIC 2D. 

A configuração experimental do sistema VIC 2D foi realizada por Garcia [13] na sua dissertação, como 

tal seguidamente vai-se resumir os procedimentos efetuados. 

No que diz respeito à preparação dos provetes, e de modo a criar um padrão aleatório de pontos 

reconhecível pelo software, as superfícies laterais do núcleo (ao longo do comprimento) foram pintadas 

por uma camada de tinta branca em spray, a que se seguiu uma passagem de tinta preta em spray, 

com o objetivo de obter uma homogeneidade de quantidade de pontos brancos e pretos. 

A nível do equipamento, colocou-se o sistema de captação de imagem perfeitamente alinhado com o 

provete e perpendicular à superfície a analisar, e de modo a ser capaz de captar toda a área de 

interesse a analisar. Ao nível da focagem e abertura do obturador, teve-se precauções para não 

distorcer a imagem e permitir a entrada do máximo de luz possível. 

Relativamente ao software do sistema VIC 2D, na seleção da imagem de calibração, indicou-se uma 

distância conhecida e que seja expectável que se mantenha inalterada durante toda a fase de análise 

da correlação. A imagem escolhida foi sempre a da régua existente na base dos apoios da máquina de 

ensaios que tem uma distância de 300mm (seta azul), tal como pode ser verificado na Figura 28. 

É também necessário escolher uma imagem de referência. A imagem usada foi uma imagem do provete 

sem qualquer tipo de carga aplicada e consequentemente sem qualquer deformação, que serve para 

correlacionar com as imagens obtidas após a deformação. Nesta imagem é definida a área de 

interesse, que se optou por definir como toda a área da superfície lateral dos provetes entre os apoios 

que definem o vão. O quadrado de referência para a correlação foi escolhido tendo em consideração 

ser numa área com uma expectável baixa deformação, sendo definida uma zona por cima do ponto de 

apoio. O tamanho deste quadrado foi definido pelo valor de 21 para o subset e pelo valor de 5 para o 

step, o que significa que a correlação vai ser feita de 5 em 5 pixéis. Tanto a área de interesse, como o 

quadrado de referência podem ser observados na Figura 29. 
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III.9.1. Ensaios Experimentais do VIC 2D 

Em relação às imagens utilizadas no sistema VIC 2D, estas deveriam ter sido obtidas ao mesmo tempo 

que os ensaios de flexão decorriam segundo a norma ASTM C393, mas devido à falta de um dispositivo 

capaz de assegurar a sincronização entre o software de aquisição de dados da máquina de ensaios e 

o VIC Snap, tal não foi possível. Como consequência, para a obtenção das imagens para correlação 

foram utilizados diferentes provetes e os ensaios para a obtenção de curvas força-deslocamento 

tiveram que ser duplicados, abrangendo apenas a zona de deformação elástica. Apesar dos cuidados 

para replicar as condições do ensaio, estas apenas podem ser consideradas similares. 

Na tentativa de associar as imagens e as curvas força-deslocamento, optou-se por captar em cada 

ensaio três imagens, correspondentes a deslocamentos de 1, 2 e 3mm do travessão. 

Para além das imagens com os deslocamentos e as extensões em cada direção, o sistema VIC 2D 

também gera um ficheiro csv (Comma-separated values; Valores Separados por Vírgula), em que 

apresenta os resultados para cada pixel.  

Figura 28 - Definição da imagem de calibração do sistema VIC 2D [13] 

Figura 29 - Definição da área de interesse (a vermelho) e do quadrado de referência (delimitado a amarelo) [13] 



38 
 

CAPÍTULO IV –  ESTUDO NUMÉRICO 

IV.1. Introdução 

Neste capítulo é apresentada a modelação realizada através do método de elementos finitos para 

obtenção das deflexões, tensões e campos de deformação dos provetes sandwich quando sujeitos à 

flexão. O software, tipo de elementos, a malha utilizada, as condições fronteira e cargas aplicadas, 

serão também descritos, bem como identificadas as simplificações feitas no decorrer do processo de 

modelação. 

 

IV.2. Método de Elementos Finitos  

O método de elementos finitos (MEF) é uma técnica de análise numérica, utilizada para a obtenção de 

soluções aproximadas numa ampla variedade de problemas de engenharia. Este método consiste em 

dividir um domínio contínuo numa coleção de subdomínios (elementos finitos), sendo que a cada 

subdomínio são aplicadas funções contínuas. Estes subdomínios (elementos) estão ligados por nós de 

modo a terem um comportamento combinado e serem uma boa aproximação ao domínio contínuo. 

Esta aproximação é melhorada através de uma maior subdivisão do domínio contínuo, também 

conhecido como refinamento da malha. 

 

Neste trabalho o método de elementos finitos foi aplicado utilizando o software computacional Siemens 

NX 10, que é um pacote de software avançado desenvolvido pela Siemens PLM Software e que para 

além de outros usos é bastante usado para análises de engenharia (CAE- Computer-aided Engineering) 

utilizando o seu módulo NX Advanced Simulation. 

O desenvolvimento duma análise de elementos finitos neste software está dividido em três partes 

distintas: 

• Criar um modelo CAD (Computer-aided Design) da geometria idealizada da estrutura a estudar 

(ficheiro .part); 

• Criar um modelo de elementos finitos, onde é feito a discretização da estrutura a estudar 

(ficheiro .fem); 

• Criar um modelo de simulação, onde são aplicadas as forças, condições de fronteira e 

escolhido o tipo de análise a efetuar (ficheiro .sim); 

 

Na Figura 30 é apresentado de forma resumida as etapas envolvidas numa análise de elementos finitos 

no NX10: 
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IV.3. Configuração do Modelo 

Nas secções seguintes vão ser descritos os passos efetuados no desenvolvimento do modelo de 

elementos finitos dos provetes sandwich. 

 

IV.3.1. Criação do Modelo CAD dos Provetes 

O primeiro passo no desenvolvimento do modelo de elementos finitos foi a criação de um modelo CAD 

dos provetes testados. Foram então feitos modelos 3D dos provetes com as respetivas dimensões, 

390mm de comprimento, 70mm de largura, 1mm de espessura para as faces (alumínio e basalto) e 

núcleos de 20 e 30mm. Adicionalmente foram também modelados semicilindros de modo a simular os 

roletes e apoios da máquina de ensaios, sendo que estes foram modelados com um diâmetro de 10mm 

e 70mm de comprimento e posicionados conforme o vão e tipo de ensaio a analisar. A Figura 31 

exemplifica um dos modelos criados, neste caso de um ensaio 3PB com núcleo de 30mm e vão a 

340mm, onde também está representado o sistema de coordenadas utilizado. 

Figura 30 - Etapas envolvidas na criação de um modelo de elementos finitos no NX10 [60] 

Figura 31 - Exemplo de provete modelado (S30-3PB-340mm) 
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IV.3.2. Criação do Modelo de Elementos Finitos 

Nesta fase da modelação são definidos os materiais, o tipo e dimensão dos elementos utilizados.  

Começou-se por introduzir as propriedades dos materiais utilizados em cada análise. Comum a todos 

os provetes o núcleo de poliuretano foi definido como um material isotrópico e foram utilizadas as 

propriedades presentes na Tabela 6. 

Os semicilindros modelados para simular o comportamento dos apoios/roletes também estão presentes 

em todas as análises e considerou-se serem de aço. Como tal foi definido o aço como sendo um 

material isotrópico com as seguintes propriedades: densidade de 7850 kg/m3, um módulo de 

elasticidade de 210GPa e um coeficiente de poisson de 0.3 [55]. 

Já os materiais das faces variam conforme o provete a ser analisado é SA ou SB. Para os provetes SA 

(faces de alumínio) o alumínio foi definido como um material isotrópico com as propriedades presentes 

na Tabela 3. Para os provetes SB (faces em fibra de basalto) o compósito de basalto foi definido como 

um material ortotrópico com as propriedades presentes na Tabela 7. Neste caso teve-se em atenção 

que o sistema de coordenadas utilizado para modelar os provetes (eixo Y normal às faces) era diferente 

do sistema de coordenadas usado para definir as propriedades do material (eixo Z normal às faces), 

como tal ajustou-se as propriedades para corresponderem ao sistema de coordenadas utilizado. 

Com as propriedades de todos os materiais definidas, foram então criados os mesh collector que 

contêm informações sobre o tipo de elemento, as propriedades físicas, as opções de visualização e os 

parâmetros de simulação da malha. 

Para se obterem resultados nas análises de elementos finitos possíveis de comparar com os resultados 

obtidos no sistema VIC 3D, nomeadamente ao nível dos campos de deformação, o núcleo teve que ser 

modelado com elementos 3D. Apesar de nas faces e apoios ser admissível utilizar elementos 2D, de 

modo a facilitar a modelação de todo o conjunto optou-se por modelar todos os componentes com 

elementos 3D. 

Foram então criados 3D Collectors (elementos de corpo sólido 3D) para cada componente, definindo o 

tipo de propriedades físicas. Para as faces de alumínio, núcleo de poliuretano e apoios/roletes foram 

escolhidas propriedades físicas do tipo PSOLID. Já para as faces de basalto foram escolhidas 

propriedades físicas do tipo Solid Laminate, onde definiu-se a direção das camadas de fibra de basalto, 

a direção do empilhamento, o número e a orientação das camadas de basalto utilizadas. Não havendo 

possibilidade de definir o entrelaçado Twill 2/2 no NX10 mas sabendo que as fibras estão dispostas 

perpendicularmente em cada camada da malha, foram então definidas 8 camadas de basalto (2 

camadas por cada camada de malha utilizada) cada uma com 0,125mm de espessura. As orientações 

utilizadas foram as [0/90/45/-45]s e podem ser visualizadas na Figura 32. 
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Criados os mesh collector e definidos as respetivas propriedades físicas para cada componente, foi 

criada a malha utilizando elementos sólidos 3D CHEXA com 8 nós (Figura 33). Estes elementos utilizam 

como padrão uma integração reduzida e funções bubble (função interna do NX10) de modo a evitar o 

fenómeno de shear locking comum em elementos sólidos, quando sujeitos a cargas de flexão e corte 

[58]. 

 

No que diz respeito à malha, e após alguns testes de refinamento, tendo em atenção a convergência 

de resultados, tempo gasto nas simulações e a semelhança com os resultados obtidos no sistema VIC 

2D, optou-se por utilizar as seguintes malhas em todas as análises para cada componente: 

• Na malha dos semicilindros foram utilizados elementos de 0.5mm com uma malha automática, de 

modo a obter bastantes pontos de contacto com as faces e transmitir uniformemente as cargas 

aplicadas. 

Figura 32 - Empilhamento utilizado na modelação de elementos finitos 

Figura 33 - Esquema do elemento CHEXA de 8 nós [64] 
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• Nas malhas das faces, tanto de alumínio como de basalto, utilizaram-se elementos de 1mm na 

direção do comprimento e espessura e 5mm ao longo da largura. Escolheu-se esta dimensão 

porque nas faces de basalto é importante que a espessura do elemento corresponda à espessura 

total do empilhamento utilizado no Solid Laminate (Figura 32) [59]. 

• No núcleo, sendo o componente de maior interesse neste estudo, foram utilizados elementos com 

0.625mm ao longo do comprimento e espessura e 5 mm ao longo da largura. 

 

A tabela seguinte apresenta a estatística da malha de cada componente, sendo que a razão de aspeto 

do elemento (razão entra a dimensão maior pela menor) segundo as análises de qualidade da malha 

efetuadas no NX10 tem que ser menor que 10. 

 

Tabela 8 – Estatística da malha utilizada para cada componente 

 Nº DE ELEMENTOS Nº DE NÓS 
RAZÃO DE ASPETO DO 

ELEMENTO 

SEMICILINDROS 28700 32712 2.26 

FACES 5460 11730 5 

NÚCLEO 

279552 (20mm) 

419328 (30mm) 

309375 (20mm) 

459375 (30mm) 

8 

 

Na Figura 34 está representado em pormenor a malha utilizada para cada componente. 

  

Figura 34 - Pormenor da malha utilizada nas análises de elementos finitos 
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IV.3.3. Criação do Modelo de Simulação 

Nesta fase da modelação foi definido o tipo de análise, as condições de fronteira, as cargas aplicadas, 

as zonas de simulação entre componentes e os parâmetros da solução. 

Começou-se por escolher a SOL 101 – Linear Statics como o tipo de análise a efetuar. Foi escolhido 

este tipo de análise porque maioritariamente os ensaios efetuados para os deslocamentos de 1, 2 e 3 

mm se encontram na sua região linear elástica.  

Após da escolha do tipo de solução, foram definidas as zonas que simulam a interação entre os vários 

componentes do modelo.  

Através do comando Surface-to-Surface Gluing do NX10 e de modo a transmitir corretamente as forças 

e momentos entre componentes, foram simuladas as ligações adesivas entre as faces e o núcleo. 

Depois de emparelhadas as superfícies das faces e do núcleo a “colar”, foi definida a ligação como 

uma weld like connection com um fator de penalidade do tipo (Força/Área). Este fator de penalidade 

representa o módulo de elasticidade do adesivo, como tal para os provetes de alumínio usou-se um 

fator de penalidade de 13 (módulo de elasticidade do adesivo SikaForce – 7710 L100) e para as os 

provetes com as faces de basalto usou-se um fator de penalidade de 3200 (módulo de elasticidade da 

matriz utilizada) [60]. 

O contacto entre os semicilindros e as faces foi definido através do comando Surface-to-Surface 

Contact do NX10. Os pares de superfícies em contacto foram emparelhados, tendo em atenção de 

escolher a superfície mais refinada como origem (os semicilindros) e a superfície menos refinada como 

alvo (as faces) de modo a obter o máximo de pontos de contacto [61]. 

No que diz respeito às condições de fronteira, estas foram divididas em duas partes. Em primeiro lugar 

foram aplicadas às faces dos cilindros que simulam os apoios/roletes da máquina de ensaios. Sendo 

que os semicilindros da parte inferior (apoios) foram considerados “encastrados” (todos os graus de 

liberdade constrangidos) enquanto o(s) semicilindro(s) da parte superior foram constrangidos em todos 

os graus de liberdade menos na direção de deslocamento vertical (uy = livre). De modo a evitar o 

movimento de corpo livre do provete, foram também aplicados constrangimentos diretamente nos nós 

da face inferior que estão nas posições dos apoios (que definem o tamanho do vão). Sendo que no 

lado esquerdo os nós foram constrangidos com (ux=uz=rotx=roty=0) e no lado direito com 

(uz=rotx=roty=0). 

Já as cargas foram aplicadas à área plana dos semicilindros que simulam os roletes do travessão da 

máquina de ensaios utilizando uma distribuição geométrica (valor da carga é distribuído uniformemente 

em função da área onde é aplicado). Os valores das cargas utilizados para as simulações numéricas 

foram os valores de força registados nos ensaios à flexão dos provetes para um deslocamento de 1, 2 

e 3mm, sendo que no NX10 para cada valor de carga é criado um Step. Havendo na maioria dos casos, 

pelo menos dois ensaios efetuados por provete, optou-se sempre que possível por escolher as cargas 

pertencentes aos gráficos com um comportamento sem qualquer tipo de anomalia e mais próximo da 
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curva tipo, sendo que em gráficos semelhantes, foram feitas análises com os valores de cada um, e 

foram escolhidos os melhores resultados para serem apresentados. 

A figura 35 apresenta o exemplo de um provete com as cargas e condições fronteira aplicadas. De 

modo a facilitar a visualização não são apresentadas as malhas nem as condições de fronteira 

aplicadas aos semicilindros. 

 

Relativamente aos parâmetros da solução, foi definido um processo iterativo (recomendado pelo 

software devido ao uso de elementos sólidos 3D) e foram definidos como saídas das análises, os 

valores do deslocamento, das tensões e das extensões. 

No que diz respeito à codificação utilizada para identificar as análises de elementos finitos, optou-se 

por manter a utilizada para os ensaios de flexão realizados, sendo que neste caso e quando aplicável, 

à frente do código do provete, número de pontos de flexão e distância do vão, é apresentado entre 

parenteses o valor do deslocamento do travessão a que se refere a análise. Por exemplo, “SA-3PB-

250mm-(2mm)”, refere-se a uma análise de um provete sandwich com faces de alumínio, com flexão a 

3 pontos e vão de 250mm e para uma força aplicada correspondente a 2mm de deslocamento do 

travessão. 

  

Figura 35 - Forças e condições fronteira num provete SA-4PB-250mm 
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CAPITULO V –  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

V.1. Introdução 

Neste capitulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos. Os resultados das análises de 

elementos finitos ao nível do deslocamento vertical serão comparados com os resultados obtidos 

experimentalmente (curvas força-deslocamento dos ensaios de flexão e imagens do sistema VIC 2D) 

e pelos resultados obtidos pelo método analítico disponibilizado pela norma. Já ao nível das extensões, 

os resultados dos elementos finitos serão comparados com o sistema VIC 2D e com os resultados 

obtidos pelos extensómetros. Por fim será feita uma comparação das tensões normais calculadas pelo 

método analítico e as obtidas pelo método de elementos finitos nas faces. 

Antes de iniciar a apresentação dos resultados, é importante referir que nas secções seguintes no que 

diz respeito aos elementos finitos apenas o núcleo estará representado para facilitar a visualização. Os 

resultados apresentados em forma de imagens, tanto no caso do MEF como do VIC 2D, são os 

resultantes de um deslocamento de 3mm, porque no caso do VIC 2D é onde as áreas de deformação 

estão mais bem definidas. Relativamente ao gradiente de cores apresentado este é semelhante para 

os dois casos, onde os valores máximos (positivos) são apresentados a vermelho e os valores mínimos 

(negativos) são apresentados a azul no NX10 e a roxo no VIC 2D, sendo que os valores 

correspondentes (deslocamentos e extensões) estão indicados numa barra lateral, que no caso do VIC 

2D não vai ser apresentada para permitir apresentar imagens maiores e porque não é possível a sua 

leitura. 

 

V.2. Resultados do Deslocamento Vertical 

Inicialmente vai ser apresentada uma análise mais qualitativa entre as imagens obtidas pelas análises 

de elementos finitos e as obtidas no VIC 2D para o campo do deslocamento vertical. De seguida serão 

exibidas as curvas força-deslocamento dos ensaios à flexão, juntamente com os valores do 

deslocamento vertical a meio vão obtidos, nas análises de elementos finitos para as cargas 

correspondentes aos deslocamentos 1, 2 e 3mm e os obtidos pelo método analítico para vários 

patamares de força. Já os valores obtidos pelo VIC 2D apenas serão comparados com os valores 

obtidos nos elementos finitos. 

 

V.2.1. Análise Comparativa das Imagens Obtidas 

Devido à semelhança entre as imagens do mapa de deslocamento vertical, tanto nas análises de 

elementos finitos como no sistema VIC 2D, apenas serão apresentadas e comparadas 4 imagens 

representativas das várias combinações possíveis de ensaios efetuados: faces de basalto e de 

alumínio, vigas longas e vigas curtas, ensaios a 3 e 4 pontos de flexão e núcleos de 20mm ou 30mm.  
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(a) (b) 

Figura 36 - Mapa do deslocamento vertical num ensaio SB30-3PB-136mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) (b) 

Figura 37 - Mapa do deslocamento vertical num ensaio SA20-3PB-250mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) 

(b) 

Figura 38 - Mapa do deslocamento vertical num ensaio SB20-4PB-90mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) (b) 

Figura 39 - Mapa do deslocamento vertical num ensaio SA30-4PB-340mm: (a) MEF (b) VIC 2D 



47 
 

Na Figura 36, tanto no caso dos elementos finitos como no caso do VIC 2D, é bem visível o efeito da 

compressão do núcleo onde a carga é aplicada, que se traduz numa variação do deslocamento vertical 

ao longo da espessura, ou seja, a zona superior do núcleo desloca-se mais do que a zona inferior 

devido à compressão, sendo que este efeito é mais visível nos ensaios de viga curta em provetes de 

basalto. Todas as outras figuras (37, 38 e 39) mostram uma clara semelhança entre o MEF e o VIC 2D. 

Podemos então concluir que qualitativamente existe uma boa correlação entre os resultados obtidos 

pelos elementos finitos e os obtidos pelo sistema VIC 2D no que diz respeito à representação do mapa 

do deslocamento vertical. 

 

V.2.2. Análise Comparativa dos Valores Obtidos para a Deflexão Máxima a Meio Vão 

Nesta secção serão apresentadas graficamente, para cada ensaio, as curvas força-deslocamento do 

travessão da máquina de ensaios, juntamente com os valores da previsão analítica para a deflexão a 

meio vão e os valores de deflexão máxima a meio vão obtidos pelo MEF. Optou-se por não se 

apresentar nestes gráficos os valores obtidos pelo VIC 2D, porque como visto anteriormente estes 

resultados foram obtidos utilizando novos provetes e repetindo os ensaios, não havendo dados 

suficientes para garantir que o comportamento dos provetes foi semelhante. Os valores de deflexão 

máxima a meio vão obtidos pelo sistema VIC 2D serão comparados com os obtidos pelo MEF, de modo 

a garantir que nas análises posteriores, ao nível das extensões, serão comparados resultados com um 

deslocamento vertical idêntico.  

Antes de se apresentar os gráficos, referir que a norma ASTM C393-00 apresenta para o cálculo 

analítico da deflexão a meio vão (Δ) para um carregamento a 3 e a 4 pontos, respetivamente as 

equações (3) e (4) que combinadas com as equações (5) e (6), origina as seguintes equações em 

função da carga P para a deflexão a meio vão (Δ), onde a equação (21) é utilizada para os ensaios a 

3 pontos e a equação (22) para os ensaios a 4 pontos: 

 𝛥 =  𝑃 [
𝐿3

4 𝐸 (𝑑3 − 𝑐3) 𝑏 
+

𝐿 𝑐

𝐺(𝑑 + 𝑐)2 𝑏
] (21) 

 

 𝛥 =  𝑃 [
11 𝐿3

64 𝐸 (𝑑3 − 𝑐3) 𝑏 
+

𝐿 𝑐

2 𝐺(𝑑 + 𝑐)2 𝑏
] (22) 

As deflexões analíticas a meio vão foram calculadas, substituindo os parâmetros por: 

• L pelo valor do vão do ensaio (90, 136, 250 ou 340mm); 

• b pela largura dos provetes (70mm); 

• c pela espessura do núcleo (20 ou 30mm); 

• d pela espessura da sandwich (22 ou 32mm); 

• G pelo módulo de rigidez ao corte do núcleo (3.46MPa); 

• E pelo módulo de elasticidade das faces (73GPa para o alumínio e 16GPa para a fibra de basalto); 
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De seguida serão apresentados e discutidos os gráficos para todos os ensaios/análises efetuados. Os 

mesmos serão apresentados e discutidos de dois em dois, para a mesma espessura do núcleo, mesmo 

vão e mesmo tipo de ensaio, mudando apenas o material das faces. Posteriormente será feita uma 

discussão geral sobre os resultados. 

 

Na Figura 40 e Figura 41, provetes com 20mm de espessura e considerados de viga curta, a primeira 

observação a fazer é que a zona linear elástica da curva experimental, onde o deslocamento varia 

linearmente com a carga aplicada, apenas é válida até deslocamentos de cerca de 2mm, o que devido 

ao facto do MEF e método analítico considerarem apenas análises lineares, originará erros maiores 

nos resultados numéricos e analíticos relativamente à curva experimental após esta zona.  

Na Figura 40 (SA20-3PB-90mm) os resultados analíticos apresentam um erro relativo considerável, 

cerca de 25% em relação à curva experimental na sua zona linear, e cerca de 28% relativamente aos 

resultados numéricos, apresentando uma menor rigidez que estes. A rigidez do provete é definida como 

sendo o rácio entre o valor da carga e o deslocamento vertical a meio vão, podendo ser associada à 

rigidez à flexão, que é um parâmetro característico do provete, como visto anteriormente, calculado 

pela equação (4). Graficamente a uma maior rigidez corresponde uma maior inclinação da curva força-

Figura 40 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SA20-3PB-90mm) 

Figura 41 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SB20-3PB-90mm) 
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deslocamento, e por conseguinte, a menores deslocamentos para o mesmo valor da força [50]. Já os 

resultados numéricos apresentam um erro relativo de cerca de 10% em relação à zona linear elástica 

da curva experimental (1 e 2mm), aumentando para 32% no ponto da zona plástica da curva (3mm)  

Na Figura 41 (SB20-3PB-90mm) tanto os resultados analíticos como os resultados numéricos têm um 

comportamento semelhante à curva experimental na sua zona elástica linear, apresentando uma 

rigidez ligeiramente maior, mas tal como o caso da face de alumínio, os resultados numéricos e 

analíticos correspondentes a 3mm de deslocamento, estando já na zona não linear da curva, 

apresentam erros relativos de cerca de 24%. 

 

 

Na Figura 42 e Figura 43, provetes com 20mm de núcleo e considerados de viga longa, os resultados 

numéricos e analíticos são bastante semelhantes entre si e têm um comportamento próximo da curva 

experimental, apresentando ainda assim uma rigidez inferior, com erros relativos inferiores a 10% em 

qualquer dos casos. 

Figura 42 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SA20-3PB-250mm) 
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Figura 43 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SB20-3PB-250mm) 
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Na Figura 44 e Figura 45, provetes com 30mm de núcleo (S30-3PB-136mm) tal como aconteceu no 

caso dos provetes SA20 e SB20 para viga curta (S20-3PB-90mm), a zona linear elástica da curva 

experimental não é válida até deslocamentos de 3mm (só até cerca de 2,5mm), originando erros 

maiores nesta zona em relação aos resultados numéricos e analítico. Observando as figuras verifica-

se que em ambos os casos o método numérico apresenta resultados bastante próximos dos obtidos 

na zona linear da curva experimental, apresentando erros relativos de aproximadamente 14% para o 

deslocamento de 3mm. Já os resultados do método analítico na Figura 44 (SA30-3PB-136mm) 

apresentam um comportamento similar à curva experimental (zona linear), e consequentemente ao 

método numérico, ainda que com uma rigidez ligeiramente inferior, enquanto que no caso da Figura 45 

(SB30-3PB-136mm) apresentam uma rigidez superior, com um erro relativo de 16% em relação à curva 

experimental na zona linear e ao método numérico. 
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Figura 44 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SA30-3PB-136mm) 

Figura 45 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SB30-3PB-136mm) 
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Na Figura 46 (SA30-3PB-340mm) os resultados do método analítico e numérico apresentam um 

comportamento praticamente igual, demonstrando uma rigidez um pouco maior em relação à curva 

experimental. Já para a Figura 47 (SB30-3PB-340mm), os resultados numéricos revelam uma boa 

relação com a curva experimental, enquanto que os resultados analíticos apresentam um erro relativo 

de 18% em média. 

Pode concluir-se que dos ensaios/análises realizados a 3 pontos de flexão, de um modo geral, o método 

numérico apresentou resultados próximos em relação aos valores da curva experimental na sua zona 

linear. Já o método analítico, tirando os casos dos provetes SA20-3PB-90mm, SB30-3PB-136mm e 

SB30-3PB-340mm, também se mostrou bastante capaz de prever os deslocamentos em relação à 

curva experimental.  
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Figura 46 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SA30-3PB-340mm) 

Figura 47 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SB30-3PB-340mm) 
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Na Figura 48 (SA20-4PB-90mm) tal como no caso dos ensaios a 3 pontos para vigas curtas, a região 

linear da curva experimental apenas é válida até um deslocamento de aproximadamente 2mm. Nessa 

região o método analítico apresenta uma boa previsão dos deslocamentos, exibindo uma rigidez 

ligeiramente inferior à obtida experimentalmente. Já os resultados numéricos obtidos revelam uma 

rigidez superior aos resultados experimentais apresentando respetivamente erros de 13% e de 37% 

em relação à região linear e região plástica da curva experimental.  

Na Figura 49 (SB20-4PB-90mm) está apresentado um dos casos referidos anteriormente, onde os 

ensaios foram primeiro efetuados ao deslocar o travessão da maquina de ensaios até às posições de 

1, 2 e 3mm, registando o valor das forças (linha amarela). Posteriormente, após o travessão voltar à 

posição inicial, realizou-se o ensaio normalmente para obter a curva força-deslocamento (linha azul). 

Observando a figura, e apesar da linha amarela ter sido traçada apenas com dados de três pontos 

(forças correspondentes aos deslocamentos de 1, 2 e 3mm), sendo um ensaio de viga curta esta já 

revela um comportamento não linear um pouco antes dos 2mm de deslocamento, representativo da 

entrada em deformação plástica, sendo, por esta razão, normal a diferença entre as curvas 

experimentais (linha azul e amarela). Este facto pode ajudar a explicar o grande erro relativo entre os 
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Figura 48 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SA20-4PB-90mm) 

Figura 49 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SB20-4PB-90mm) 
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resultados numéricos e analíticos, que estão bastante próximos, com as curvas experimentais. Esta 

grande discrepância de resultados poderá também estar relacionada com o facto de a análise numérica 

deste provete apresentar uma deflexão a meio vão, com valores inferiores em módulo ao deslocamento 

vertical verificado na zona onde as cargas são aplicadas, sendo que a curva experimental como 

sabemos apenas apresenta o deslocamento vertical do travessão da máquina de ensaios, logo das 

zonas onde as cargas são aplicadas. Esta diferença deve-se a uma clara compressão do núcleo nas 

zonas onde as cargas são aplicadas, que como visto anteriormente é bem visível nos provetes de 

basalto, o que leva a maiores deslocamentos nessa zona.  

 

Na Figura 50 (SA20-4PB-250mm) os resultados numéricos revelam uma boa aproximação com a curva 

experimental, ao contrário dos resultados analíticos que revelam uma rigidez superior, com erro relativo 

na ordem dos 20%. Já na Figura 51 (SB20-4PB-250mm), mesmo sendo um provete onde o ensaio teve 

que ser repetido, as duas curvas experimentais e os resultados numéricos são bastante próximos. 

Relativamente aos resultados analíticos, tal como o provete de alumínio, apresentam deslocamentos 

para a mesma carga com erros relativos de 24% em relação aos resultados experimentais e numéricos. 
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Figura 50 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SA20-4PB-250mm) 
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Na Figura 52 (SA30-4PB-136mm) temos mais um caso onde os ensaios tiveram que ser repetidos. 

Sendo um ensaio de viga curta, observa-se novamente que a região linear só é válida até um 

deslocamento próximo dos 2mm, o que explica as diferenças entre as curvas experimentais. Em 

relação aos resultados, observa-se que os resultados numéricos e analíticos são praticamente iguais, 

e que estes apresentam valores de rigidez um pouco superiores aos obtidos experimentalmente, com 

erros na ordem dos 12% na fase linear e de 20% na fase não linear.  

 

Na Figura 53 (SB30-4PB-136mm) estamos perante mais um caso onde os resultados numéricos do 

deslocamento vertical a meio vão são inferiores em módulo aos do deslocamento vertical na zona de 

aplicação das cargas, devido uma vez mais à compressão do núcleo nessas zonas, sendo por isso 

espectável obter resultados numéricos com uma rigidez superior, com erros relativos de cerca de 34% 

em relação à curva experimental. Já os resultados analíticos apresentam erros de 11% em relação aos 

resultados numéricos e de 40% em relação aos resultados experimentais.  
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Figura 52 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SA30-4PB-136mm) 

Figura 53 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SB30-4PB-136mm) 
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Da Figura 54 (SA30-4PB-340mm) e da Figura 55 (SB30-4PB-340mm), é possível observar que os 

resultados numéricos revelam grande aproximação com as curvas experimentais para ambos os casos. 

Ao invés, os resultados analíticos apresentam grandes desvios com erros relativos em média de 26% 

relativamente aos obtidos experimentalmente.  

 

Nas análises/ensaios a 4 pontos verificou-se que nos casos considerados de viga curta, os resultados 

numéricos apresentam sempre valores de deslocamento vertical inferiores aos obtidos 

experimentalmente na sua região linear da curva, sendo o erro maior para o caso dos provetes de 

basalto (superior a 25%) do que para os provetes de alumínio (cerca de 12%), sendo que esta diferença 

em parte é explicada pela compressão do núcleo nas zonas onde a carga é aplicada nos provetes de 

basalto. Já para os casos de viga longa os resultados numéricos mostram grande concordância com 

os resultados experimentais, onde pelo contrário os resultados analíticos apresentam grandes desvios, 

com erros relativos de pelo menos 20% em relação aos resultados experimentais em todos os casos. 

Estes desvios em parte podem ser explicados pela equação (22), utilizada para calcular os resultados 

analíticos para os ensaios a 4 pontos. Segundo a norma esta equação apenas é válida para ensaios a 
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Figura 54 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SA30-4PB-340mm) 

Figura 55 - Comparativo dos resultados experimentais, analíticos e numéricos (Ensaio: SB30-4PB-340mm) 



56 
 

4 pontos com as cargas aplicadas a um quarto de vão, que no caso dos ensaios de viga longa a 4 

pontos consideram-se aplicadas a um terço do vão. Logo ao utilizar a equação (22) para o cálculo da 

deflexão a meio vão de vigas longas está a considerar-se a estrutura mais rígida do que realmente é, 

sendo normal obter-se valores de rigidez superiores aos obtidos experimentalmente e numericamente. 

Apresentados todos os resultados pode concluir-se que de uma forma geral a discrepância de valores 

entre os resultados obtidos nos ensaios/análises a 4 pontos é maior que a obtida para os ensaios a 3 

pontos. 

Nestas figuras (Figura 40 a Figura 55) também é facilmente observável que os provetes (mesmo 

material, vão e espessura do núcleo) ensaiados a 4 pontos apresentam uma rigidez maior e suportam 

cargas superiores do que os ensaiados a 3 pontos. O mesmo comportamento é verificado entre os 

provetes de viga curta em relação aos provetes de viga longa. Quando o único parâmetro a variar é o 

material da face, verifica-se que os provetes com faces de alumínio apresentam uma rigidez 

ligeiramente superior e suportam mais carga do que os provetes com faces de basalto. O aumento da 

espessura do núcleo, apesar deste efeito não estar tão visível devido ao aumento do vão com o 

aumento da espessura, revela também melhorias ao nível da rigidez à flexão, sendo uma das grandes 

vantagens comprovadas destas estruturas [13]. 

Na Figura 56 (a) e (b) são apresentados e comparados os resultados obtidos pelo sistema VIC 2D e 

pelo MEF, para um deslocamento vertical de 3mm nos ensaios a 3PB e a 4PB, respetivamente: 

Figura 56 - Comparação entre os valores de deflexão máxima para um deslocamento de 
3mm obtidos pelo VIC e MEF para: (a) 3PB; (b) 4PB 

a) 

b) 
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No caso dos ensaios a 3PB observamos que de um modo geral os resultados obtidos para o 

deslocamento vertical de 3mm entre cada um dos métodos são próximos. Já para o caso dos ensaios 

a 4PB é possível averiguar que existem alguns casos onde já existem diferenças significativas, 

principalmente nos ensaios de viga curta, onde para 3mm de deslocamento vertical do travessão os 

provetes já estão na zona não linear da curva força-deslocamento, o que não é considerado nos 

resultados numéricos.  

Os resultados obtidos para os diferentes métodos (Analítico, MEF e VIC 2D) correspondentes aos 

deslocamentos 1, 2 e 3mm dos ensaios experimentais e que foram usados nos gráficos anteriores, 

estão apresentados no Anexo B – Apêndice 1 para os ensaios a 3PB e no Anexo B – Apêndice 2 para 

os ensaios a 4PB. 

 

V.3. Resultados do Campo de Deformações 

Tal como no caso dos deslocamentos verticais, para o campo de deformações do núcleo, primeiro irá 

ser feita uma comparação qualitativa entre os resultados obtidos pelo MEF e pelo VIC 2D e de seguida 

será realizada uma análise mais detalhada ao comportamento das extensões. 

 

V.3.1. Análise Comparativa das Imagens Obtidas 

As imagens apresentadas de seguida foram obtidas para um deslocamento vertical de 3mm, tanto para 

o caso do VIC 2D como do MEF.  

 

V.3.1.1. Extensões Axiais εxx 

Para o caso do campo de extensões axiais (εxx) são apresentadas um conjunto de imagens 

representativas dos ensaios realizados, sendo que serão apresentadas um total de 8 imagens por cada 

método de resultados (VIC 2D e MEF), 4 para os provetes de alumínio e outras 4 para os provetes de 

basalto. Dessas 4 imagens por cada material das faces, duas são de ensaios a 3PB e outras duas de 

ensaios a 4PB, sendo que nas 2 imagens por tipo de carregamento (3PB e 4PB) são apresentadas 

imagens de viga longa e de viga curta, sendo que a espessura do núcleo também varia (20 ou 30mm). 

(a) 

(b) 

Figura 57 - Mapa de extensões axiais (εxx) num ensaio SA20-3PB-90mm: (a) MEF (b) VIC 2D 
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(c) 
(d) 

Figura 58 - Mapa de extensões axiais (εxx) num ensaio SA30-3PB-340mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) (b) 

Figura 59 - Mapa de extensões axiais (εxx) num ensaio SB30-3PB-136mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) (b) 

Figura 60 - Mapa de extensões axiais (εxx) num ensaio SB20-3PB-250mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) (b) 

Figura 61 - Mapa de extensões axiais (εxx) num ensaio SA30-4PB-136mm: (a) MEF (b) VIC 2D 
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(a) (b) 

Figura 62 - Mapa de extensões axiais (εxx) num ensaio SA20-4PB-250mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 63 - Mapa de extensões axiais (εxx) num ensaio SB20-4PB-90mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 64 - Mapa de extensões axiais (εxx) num ensaio SB30-4PB-340mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

Segundo Juntikka et al. [62] as estruturas sandwich são em geral sensíveis a cargas localizadas. Ao 

aplicar-se uma carga compressiva numa face, esta começa a deformar-se localmente, podendo ocorrer 

a indentação local com o aumento da carga devido à falha à compressão do núcleo, sendo que a 

distribuição da pressão sob a carga aplicada vai depender da rigidez à flexão da face. Quando a rigidez 

da face é baixa a carga é diretamente transmitida da face para o núcleo, enquanto que para faces 

rígidas a carga é distribuída, afetando uma área maior. Este comportamento fica evidenciado na Figura 

57 à Figura 64, onde claramente os provetes com face de basalto (figuras 59,60,63 e 64), com menor 

rigidez, apresentam uma deformação mais localizada sob a localização das cargas/apoios (zonas a 

vermelho), do que os provetes com faces de alumínio (figuras 57, 58, 61 e 62).  
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Tirando os casos da Figura 61 e Figura 62 (provetes com faces de alumínio) em que os resultados do 

VIC 2D não apresentam sob as zonas de aplicação de força um gradiente de cores bem definido, todos 

os outros casos são facilmente correlacionáveis com os resultados obtidos pelo método de elementos 

finitos. É também visível que, ao contrário do mapa de extensões do MEF, que é perfeitamente 

simétrico em relação ao meio vão, o mapa de extensões do VIC 2D apresenta um comportamento mais 

disperso. As restantes imagens são apresentadas no Anexo C – Apêndice 1. 

 

V.3.1.2. Extensões Transversais εyy 

As figuras 65 e 66 apresentam o mapa de extensões transversais εyy dos ensaios SA30-3PB-136mm e 

SB30-3PB-136mm, correspondentes a um deslocamento de 3mm. 

(a) (b) 

Figura 65 - Mapa de extensões transversais (εyy) num ensaio SA30-3PB-136mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

(a) (b) 

Figura 66 - Mapa de extensões transversais (εyy) num ensaio SB30-3PB-136mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

Para além da grande semelhança entre os resultados do MEF e VIC 2D é visível de forma clara o 

comportamento referido na secção anterior, onde no ensaio SA30-3PB-136mm (face de alumínio com 

maior rigidez) a carga aplicada é distribuída por uma área maior que no ensaio SB30-3PB-136mm (face 

de basalto com menor rigidez). 
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V.3.1.3. Extensões de Corte εxy 

No caso das extensões de corte εxy, tal como no caso dos deslocamentos verticais, são apresentadas 

e comparadas 4 imagens dos resultados obtidos pelo MEF e VIC 2D, representativas das várias 

combinações possíveis. Todos os resultados apresentados correspondem a um deslocamento de 3mm. 

 

(a) (b) 

Figura 67 - Mapa de extensões de corte (εxy) num ensaio SA30-3PB-136mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

(a) 
(b) 

Figura 68 - Mapa de extensões de corte (εxy) num ensaio SB20-3PB-250mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

(a) 
(b) 

Figura 69 - Mapa de extensões de corte (εxy) num ensaio SA30-4PB-340mm: (a) MEF (b) VIC 2D 
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(a) 

(b) 

Figura 70 - Mapa de extensões de corte (εxy) num ensaio SB30-3PB-136mm: (a) MEF (b) VIC 2D 

 

Nas figuras 67 a 70 verifica-se que qualitativamente os resultados obtidos pelo MEF e VIC 2D são 

bastante idênticos, apresentando de forma bem definida as zonas onde existem extensões de corte 

positivas e negativas, para qualquer um dos métodos utilizados. 

 

V.3.2. Resultados Numéricos do Campo de Deformações 

Nas próximas seções são expostos os resultados das extensões de forma mais detalhada, utilizando 

para tal os resultados nodais obtidos no MEF e os dados resultantes do seguimento dos pixéis no 

sistema VIC 2D, bem como os resultados adquiridos nos extensómetros.  

 

V.3.2.1 Extensão Axial εxx ao Longo da Espessura 

Nos gráficos seguintes estão apresentadas as distribuições das extensões axiais (εxx) ao longo da 

espessura, sendo que o 0 corresponde à parte superior e o 22 ou 32, conforme a espessura do núcleo, 

à parte inferior. As linhas com marcadores circulares correspondem aos valores do MEF, enquanto as 

linhas continuas correspondem aos valores do VIC 2D. Devido à incapacidade de o sistema seguir 

pixéis nas faces, no caso do VIC 2D só são apresentados os resultados do núcleo. Já os marcadores 

em forma de losango correspondem aos valores medidos pelos extensómetros nas faces inferiores e 

superiores (apenas ensaios a 4PB) dos provetes.  

Como visto anteriormente na Figura 56 os valores de deslocamento a meio vão, medidos pelo MEF e 

pelo VIC 2D, para um valor de força correspondente a 3mm nem sempre são próximos como tal nas 

análises das extensões axiais serão apresentados os resultados correspondentes aos deslocamentos 

de 2mm (apresentados na cor laranja) e 3mm (apresentados na cor azul) de modo a ter uma análise 

mais abrangente. Não se apresentam os resultados relativos ao deslocamento de 1mm do travessão 

da máquina de ensaios para não preencher demasiado os gráficos e porque o campo de deformação 

ainda não está bem definido, no caso do VIC 2D.  

De seguida são apresentados 8 gráficos (Figura 71 a 78) representativos das várias combinações 

possíveis (ensaios a 3 e 4 pontos, vigas curtas e vigas longas, faces de alumínio e basalto e núcleos 
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com 20 e 30mm de espessura) para a extensão axial (εxx) ao longo da espessura medida a meio vão. 

Os restantes gráficos são apresentados no Anexo D – Apêndice 1.  
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Figura 71 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 
meio vão para o ensaio SA20-3PB-90mm 
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Figura 72 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 

meio vão para o ensaio SB30-3PB-136mm 
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Figura 73 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 
meio vão para o ensaio SA30-3PB-340mm 

Figura 74 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 
meio vão para o ensaio SB20-3PB-250mm 
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Figura 75 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 
meio vão para o ensaio SA20-4PB-90mm 
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Figura 76 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 
meio vão para o ensaio SB30-4PB-136mm 
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Figura 77 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 
meio vão para o ensaio SA30-4PB-340mm 
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Figura 78 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 
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Observando as figuras 71 a 78 é visível que os resultados obtidos pelo MEF e pelo VIC 2D apresentam 

de uma maneira geral comportamentos semelhantes, tendo distribuições εxx ao longo da espessura a 

meio vão com comportamentos parabólicos (exceto a Figura 78) com máximos na zona intermédia do 

núcleo. 

Nas figuras 71 a 74 relativas aos ensaios a 3PB observa-se que o núcleo a meio vão apresenta 

maioritariamente valores de extensão positivos (tração) ao longo da espessura. Estes valores são mais 

elevados para os provetes com faces de basalto (Fig. 72 e 74) do que para os provetes de alumínio 

(Fig. 71 e 73) devido à menor rigidez do basalto, logo maior deformação. O mesmo verifica-se entre as 

vigas curtas (Fig.71 e 72), com maiores valores de extensão do que as vigas longas (Fig.73 e 74) para 

o mesmo material das faces. Nestas figuras também se observa a deformação mais localizada dos 

provetes de basalto, principalmente no caso do MEF, onde as extensões máximas ocorrem próximas 

da face superior onde a carga foi aplicada, do que os provetes de alumínio, que apresentam uma 

distribuição mais equilibrada ao longo da espessura. 

Nas figuras 75 a 78 relativas aos ensaios 4PB observa-se que o núcleo a meio vão apresenta na sua 

maioria valores de extensão negativos ao longo da espessura, sendo que as vigas curtas (Fig. 75 e 76) 

apresentam valores mais elevados devido aos efeitos de corte do carregamento, menos evidentes nas 

vigas longas (Fig 77 e 78). No caso da Figura 78 (provete de basalto), este já apresenta uma distribuição 

linear das extensões onde a parte superior está à compressão e a parte inferior se encontra à tração. 

Esta diferença entre o comportamento dos provetes pode ser explicada novamente pelo facto de a 

carga aplicada nos provetes de basalto originar uma deformação mais localizada, não influenciando a 

distribuição das extensões a meio vão, sendo que este comportamento se verifica para uma razão entre 

a distância à carga e espessura do núcleo (𝑥/𝑐), no caso da Figura 78 superior a 2,1. 

O uso de materiais com propriedades mecânicas diferentes nas faces e núcleo, provoca uma 

descontinuidade nos planos deformados núcleo-face na interface. Este efeito é conhecido como “zig-

zag” e pode ser observado nas figuras 71, 73, 75 e 77 (provetes de alumínio) nas duas interfaces 

núcleo-face e nas figuras 72 e 74 (provetes de basalto) na interface núcleo-face inferior, para os 

resultados do MEF [63]. A primeira conclusão é que este efeito afeta mais os provetes de alumínio do 

que os provetes de basalto, o que pode ser explicado pelo facto dos provetes de basalto serem 

construídos de maneira a que o provete tenha os diversos materiais de forma mais uniforme, sendo 

difícil diferenciar os diversos materiais. Este efeito é maior nas vigas curtas, em comparação com as 

vigas longas e é maior na zona onde são aplicadas as cargas (3PB), o que pode ser observado 

facilmente nas figuras 71, 73, 75 e 77. Nestas figuras, ensaios com provetes de alumínio, fica também 

evidente uma grande descontinuidade do valor das extensões nas interfaces núcleo-face no caso do 

MEF, o que pode indicar uma falha adesiva entre o núcleo e a face de alumínio. Este tipo de falha 

ocorreu frequentemente nos provetes de alumínio, como pode ser observado na Figura 79. 

Os dados obtidos pelos extensómetros comparativamente aos obtidos pelo método de elementos 

finitos, apresentam resultados na sua maioria aceitáveis, tirando o caso da Figura 71 para os 3mm e 

as figuras 76 e 78 onde os resultados obtidos entre os extensómetros e o MEF estão bastante distantes. 
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Para estudar melhor a influência das cargas nas distribuições das extensões axiais εxx ao longo da 

espessura do núcleo a uma certa distância destas, foram analisadas as distribuições verificadas nos 

ensaios 3PB a uma distância 1/4 do vão, medida desde o apoio esquerdo tanto para o MEF como o 

VIC 2D. São apresentados 4 gráficos (Fig. 80 a 83) com exemplos de ensaios 3PB, onde os restantes 

gráficos estão apresentados no Anexo D – Apêndice 2. 
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Figura 80 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 1/4 
do vão para o ensaio SA20-3PB-90mm 

Figura 79 - Exemplos de provetes de alumínios com falhas adesivas 
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Figura 81 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 1/4 
do vão para o ensaio SA30-3PB-136mm 
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Figura 82 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 1/4 
do vão para o ensaio SB20-3PB-250mm 
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Observando as figuras 80 a 83, com as distribuições εxx ao longo da espessura medidas a 1/4 do vão 

para os ensaios a 3PB, fica evidente a semelhança destas com os resultados obtidos para as 

distribuições εxx medidas a meio vão para os ensaios a 4PB , continuando a apresentar resultados com 

comportamentos idênticos entre o MEF e VIC2D. Comparando os resultados com os provetes iguais, 

alterando apenas o tipo de ensaio (3PB ou 4PB), nomeadamente a Figura 75 com a Figura 80 (SA20-

90mm), a Figura 78 com a Figura 82 (SB20-250mm) e a Figura 76 com a Figura 83 (SB30-136mm) 

concluiu-se que o comportamento da distribuição εxx ao longo da espessura é praticamente o mesmo, 

tanto para o MEF como para o VIC2D, sendo a principal diferença a grandeza das extensões, que são 

maiores nas medições a meio vão dos ensaios a 4PB, do que as medições a 1/4 do vão nos ensaios a 

3PB.  

 

Para estudar se a zona onde a carga é aplicada influência o comportamento das distribuições εxx ao 

longo da espessura, estas foram analisadas na zona de aplicação da carga do lado esquerdo tanto no 

caso do MEF como do VIC 2D para os ensaios a 4PB. São apresentados 4 gráficos (Fig. 84 a 87) com 

exemplos de ensaios 4PB, onde os restantes gráficos estão apresentados no Anexo D – Apêndice 3. 
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Figura 83 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida a 1/4 
do vão para o ensaio SB30-3PB-136mm 
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Figura 84 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida 
debaixo do rolete esquerdo para o ensaio SA20-4PB-250mm 
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Figura 85 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida 
debaixo do rolete esquerdo para o ensaio SA30-4PB-340mm 
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Figura 86 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida 
debaixo do rolete esquerdo para o ensaio SB20-4PB-90mm 
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Figura 87 - Comparação da distribuição εxx ao longo da espessura entre o MEF e o VIC 2D medida 
debaixo do rolete esquerdo para o ensaio SB30-4PB-136mm 
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As figuras 84 a 87 que apresentam as distribuições εxx ao longo da espessura na zona de aplicação 

da carga do lado esquerdo nos ensaios a 4PB, que como foi visto anteriormente devem apresentar um 

comportamento semelhante às distribuições axiais obtidas a meio vão para os ensaios a 3PB (Fig. 71 

a 74). Comparando os casos em que os provetes são iguais alterando apenas o tipo de ensaio (3PB 

ou 4PB), nomeadamente a Figura 73 com a Figura 85 (SA30-340) e a Figura 72 com a Figura 87 (SB30-

136) esse comportamento semelhante fica comprovado principalmente para os resultados dos MEF. 

Já nas Figura 84 e Figura 86, os resultados do MEF e VIC 2D não têm comportamentos idênticos, com 

as distribuições axiais εxx do MEF apresentando um comportamento parabólico e as do VIC 2D um 

comportamento mais linear. 

 

 

V.3.2.2 Extensão Axial εxx ao Longo do Vão a Meia Espessura do Núcleo 

Nas figuras 88 a 91 estão apresentadas as distribuições das extensões axiais obtidas ao longo do vão 

normalizado (sendo a origem o apoio esquerdo), medidas a meio da espessura do núcleo. São 

apresentados 4 gráficos representativos das várias combinações possíveis de ensaios: faces de 

alumínio e de basalto, vigas curtas e longas, ensaios a 3 e 4 pontos de flexão e núcleos de 20 ou 30mm, 

onde para cada exemplo são apresentados os dados relativos a um deslocamento vertical de 2 e 3mm. 

As linhas contínuas correspondem ao MEF enquanto as linhas a tracejado correspondem ao VIC 2D. 
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Figura 89 - Comparação da distribuição εxx ao longo do vão entre o MEF e o VIC 2D, medida a meia 
espessura do núcleo para um ensaio SB20-3PB-250mm 

Figura 91 - Comparação da distribuição εxx ao longo do vão entre o MEF e o VIC 2D, medida a meia espessura 
do núcleo para um ensaio SB30-4PB-136mm 

Figura 90 - Comparação da distribuição εxx ao longo do vão entre o MEF e o VIC 2D, medida a meia 
espessura do núcleo para um ensaio SA30-4PB-340mm 
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Os gráficos apresentados nas figuras 79 a 82 revelam uma boa aproximação das distribuições obtidas 

pelo MEF e pelo VIC 2D, onde são facilmente identificáveis pelos picos de extensão positiva, as zonas 

dos apoios/roletes, sendo seguidos sempre por zonas com extensões negativas. Também é evidente 

a maior irregularidade das distribuições obtidas pelo VIC 2D nos casos de vigas longas (Figura 89 e 

Figura 90), do que nos casos de viga curta (Figura 88 e Figura 91). 

 

V.3.2.3 Extensão Transversal εyy ao Longo da Espessura 

 

Na figura seguinte são apresentadas as distribuições ao longo da espessura normalizada das 

extensões transversais εyy medidas a meio vão para as imagens apresentadas na secção V.3.1.2., 

SA30-3PB-136 e SB30-3PB-136. Neste caso, para avaliar o comportamento do núcleo à compressão, 

foram analisados os resultados correspondentes aos 3 deslocamentos do travessão, 1, 2 e 3, para 

ambos os métodos, MEF e VIC 2D. 

 

(a) (b) 

Figura 92 - Comparação da distribuição εyy ao longo da espessura do núcleo entre o MEF e o VIC 2D, medida a 
meio vão para um ensaio a 3PB-136mm: (a) SA; (b) SB 

 

Nesta Figura 92 é visível, se bem que de forma não tão clara como nas Figura 65 e Figura 66, que no 

caso do provete de alumínio (Figura 92, (a)) a distribuição εyy tende mais rapidamente para um valor 

perto de zero do que no caso dos provetes de basalto (Figura 92, (b)). Este comportamento das 

distribuições deve-se ao facto de as cargas nos provetes de alumínio serem distribuídas por uma área 
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maior junto à face superior, enquanto que no caso dos provetes de basalto são mais localizadas e 

transmitidas mais ao núcleo.  

Como visto nas figuras 44 e 45, estes dois ensaios apresentavam curvas experimentais, com um 

comportamento não linear antes dos 3mm de deslocamento. Sabendo que o módulo de elasticidade 

do núcleo de poliuretano é 9.2MPa e a sua tensão de cedência é de cerca 0.25MPa, pela lei de Hooke 

facilmente temos que para extensões superiores a 0.0272 o seu comportamento deixa de ser linear e 

o núcleo cede à compressão. Analisando os gráficos da Figura 92 verifica-se que para os casos dos 

resultados do VIC para os 3mm de deslocamento, em ambos os provetes, e para os resultados do MEF 

correspondentes a 2 e 3mm no caso dos provetes de basalto, a extensão de 0.0272 é ultrapassada. 

Por esta razão é normal a diferença de resultados da distribuição transversal apresentada entre o VIC 

e o MEF (linha amarela) para os casos de 3mm de deslocamento. 

 

V.3.2.4 Comparação das Tensões Normais nas Faces  

Nas tabelas 9 e 10 os valores das tensões normais calculadas pelo método analítico através das 

equações (1) e (2), respetivamente para 3PB e 4PB, são comparados com os valores retirados das 

análises de elementos finitos. Como no caso dos elementos finitos, ao contrário do método analítico, é 

considerado a variação do deslocamento vertical ao longo da espessura, as tensões das faces 

superiores não são iguais, sendo por essa razão retirados os valores das tensões nas faces superiores 

(MEF Sup) e inferiores (MEF Inf). 

Tabela 9 - Comparação das tensões normais das faces entre o método analítico e o MEF para os ensaios 3PB 

SA20-3PB-90mm  SB20-3PB-90mm 

F [N] 
σ [MPa]  

F [N] 
σ [MPa] 

Anal. MEF Sup MEF Inf  Anal. MEF Sup MEF Inf 

296,7 4,541 -3,007 3,225  208,8 3,196 -2,832 2,817 

583,1 8,925 -5,911 6,338  434,4 6,649 -5,746 5,855 

671,8 10,283 -6,810 7,302  528,2 8,085 -6,988 7,121 

SA20-3PB-250mm  SB20-3PB-250mm 

F [N] 
σ [MPa]  

F [N] 
σ [MPa] 

Anal. MEF Sup MEF Inf  Anal. MEF Sup MEF Inf 

78,4 3,333 -2,932 2,958  72,8 3,095 -2,611 2,605 

178,0 7,568 -6,656 6,716  154,6 6,573 -5,545 5,535 

275,7 11,722 -10,309 10,403  239,2 10,170 -8,579 8,563 

SA30-3PB-136mm  SB30-3PB-136mm 

F [N] 
σ [MPa]  

F [N] 
σ [MPa] 

Anal. MEF Sup MEF Inf  Anal. MEF Sup MEF Inf 

243,4 3,814 -3,075 3,134  181,1 2,838 -2,601 2,564 

469,2 7,352 -5,819 6,042  386,8 6,060 -5,556 5,476 

608,1 9,528 -7,542 7,830  507,8 7,956 -7,294 7,188 
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SA30-3PB-340mm  SB30-3PB-340mm 

F [N] 
σ [MPa]  

F [N] 
σ [MPa] 

Anal. MEF Sup MEF Inf  Anal. MEF Sup MEF Inf 

77,9 3,051 -2,800 2,815  60,7 2,378 -2,294 2,279 

158,4 6,205 -5,693 5,724  133,7 5,237 -5,054 5,020 

239,0 9,362 -8,590 8,636  208,4 8,163 -7,877 7,825 

 

Tabela 10 - Comparação das tensões normais das faces entre o método analítico e o MEF para os ensaios 4PB 

SA20-4PB-90mm  SB20-4PB-90mm 

F [N] 
σ [MPa]  

F [N] 
σ [MPa] 

Anal. MEF Sup MEF Inf  Anal. MEF Sup MEF Inf 

510,4 3,906 -3,135 3,669  413,0 3,161 -2,879 3,245 

949,9 7,270 -5,838 6,832  640,0 4,898 -4,461 5,028 

1084,9 8,303 -6,667 7,803  755,0 5,778 -5,253 5,921 

SA20-4PB-250mm  SB20-4PB-250mm  

F [N] 
σ [MPa]  

F [N] 
σ [MPa] 

Anal. MEF Sup MEF Inf  Anal. MEF Sup MEF Inf 

132,6 2,819 -3,047 3,091  107,0 2,275 -2,479 2,494 

275,7 5,861 -6,335 6,426  228,0 4,847 -5,282 5,315 

396,3 8,425 -9,107 9,237  334,0 7,100 -7,738 7,786 

SA30-4PB-136mm  SB30-4PB-136mm 

F [N] 
σ [MPa]  

F [N] 
σ [MPa] 

Anal. MEF Sup MEF Inf  Anal. MEF Sup MEF Inf 

376,0 2,946 -2,612 2,965  226,2 1,772 -1,606 1,785 

825,0 6,463 -5,732 6,506  573,3 4,491 -4,071 4,523 

1070,0 8,382 -7,434 8,438  775,3 6,074 -5,506 6,117 

SA30-4PB-340mm  SB30-4PB-340mm 

F [N] 
σ [MPa]  

F [N] 
σ [MPa] 

Anal. MEF Sup MEF Inf  Anal. MEF Sup MEF Inf 

126,5 2,478 -3,237 3,269  113,7 2,227 -2,465 2,430 

245,5 4,808 -6,281 6,345  231,5 4,534 -5,018 4,948 

353,7 6,927 -9,049 9,141  343,6 6,729 -7,448 7,345 

 

Da tabela 9, ensaios a 3PB, os resultados obtidos são bastante satisfatórios com praticamente todos 

os resultados com erros relativos inferiores a 15%, sendo as únicas exceções os provetes SA20-3PB-

90mm e SA30-3PB-136mm. Já na tabela 10, para ensaios a 4PB, os resultados também são 

satisfatórios, sendo que apenas os provetes SA30-4PB-340mm e SA20-4PB-90mm (face superior) 

apresentam erros relativos superiores a 15%. De referir que nos resultados do MEF as tensões da face 

inferior e superior diferem no máximo 1MPa.  
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CAPITULO VI  –  CONCLUSÕES 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões retiradas do capitulo anterior. 

 

De modo a caracterizar os campos de deformação e de deslocamento do núcleo de estruturas sandwich 

sujeitas à flexão, foram criados modelos de elementos finitos 3D de ensaios à flexão de vigas sandwich. 

Os resultados obtidos nestas simulações numéricas foram comparados com os resultados 

experimentais obtidos pela correlação digital de imagens (sistema VIC 2D) e extensómetros e 

permitiram alcançar as conclusões que a seguir se enumeram. 

 

No que diz respeito aos resultados obtidos para o campo de deslocamento verticais do núcleo, tanto o 

MEF como o VIC mostraram imagens bastante semelhantes para todos os ensaios. 

Para os valores medidos da deflexão a meio vão pelo MEF estes foram comparados com as curvas 

experimentais força-deslocamento dos ensaios à flexão e com o método analítico disponibilizado pela 

norma ASTM C393-00. Concluiu-se que os resultados numéricos apresentam uma boa aproximação 

às curvas experimentais na sua região linear, nos ensaios 3PB e nos ensaios 4PB de vigas longas, 

revelando alguns desvios nos ensaios 4PB para as vigas curtas, principalmente no caso dos provetes 

de basalto. O método analítico mostrou-se capaz de prever a deflexão a meio vão nos ensaios 3PB, 

mas revelou desvios consideráveis no caso das vigas a 4PB, principalmente no caso de vigas longas.  

Já os valores obtidos pelo VIC 2D devido ao facto de não terem sido realizados em simultâneo com os 

ensaios à flexão onde foram retiradas as curvas experimentais, estes apenas foram comparados com 

os resultados do MEF, revelando uma boa aproximação nos ensaios a 3PB e algumas diferenças nos 

ensaios a 4PB.  

Relativamente aos resultados obtidos para os campos de deformação presentes no núcleo, as imagens 

do MEF e do VIC, de um modo geral, mostraram-se bastante semelhantes para todos os casos: 

extensões axiais εxx, extensões transversais εyy e extensões de corte εxy.  

As distribuições das extensões axiais εxx, ao longo da espessura obtidas a meio vão foram analisadas 

e comparadas, revelando na maioria dos casos um comportamento parabólico e onde se observaram 

resultados semelhantes entre as distribuições obtidas pelo MEF e VIC ao longo da espessura.  

Nos ensaios 3PB, ensaios onde a distribuição εxx tem maioritariamente valores positivos, verificou-se 

que os provetes de basalto são localmente mais deformáveis, sob a zona de aplicação da carga, do 

que os provetes de alumínio, devido à menor rigidez deste material. Verificando-se também que as 

vigas curtas deformam mais do que as vigas longas, resultando em valores mais elevados da extensão 

no núcleo. 

Já nos ensaios 4PB ambos os provetes apresentam altas extensões de compressão nas vigas curtas, 

devido aos efeitos de corte, sendo que no caso das vigas longas os provetes de alumínio continuam a 
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apresentar um comportamento semelhante ao das vigas curtas se bem que menos evidente, enquanto 

os provetes de basalto, já apresentam uma distribuição εxx linear, apresentando valores negativos junto 

à face superior e valores positivos junto à face inferior.  

Nestas distribuições das extensões axiais εxx, (visível no caso do MEF) também se observou o efeito 

“zig-zag”, que tem origem no uso de materiais com diferentes propriedades mecânicas nas faces e 

núcleo, onde se concluiu que este efeito é maior para vigas curtas e afeta muito mais os provetes de 

alumínio que os de basalto. Nos provetes de alumínio para além do efeito “zig-zag” verificou-se a 

existência de grandes descontinuidades no valor das extensões na interface núcleo-face, revelando 

separação naquela interface devido a uma falha adesiva. 

Os resultados dos extensómetros apresentaram resultados aceitáveis, principalmente nos provetes 

ensaiados com faces de alumínio. 

Também foram apresentadas as distribuições εxx ao longo da espessura obtidas a uma distância 1/4 

do vão para ensaios a 3PB e para as zonas de aplicação da carga do lado esquerdo para os ensaios 

4PB. Para os ensaios a 3PB as distribuições obtidas pelo MEF e VIC 2D para 1/4 de vão apresentam 

um comportamento similar às obtidas para os ensaios de 4PB medidas a meio vão. Já nos ensaios a 

4PB as distribuições obtidas na zona de aplicação de cargas revelaram-se semelhantes (principalmente 

no caso do MEF) às obtidas nos ensaios de 3PB medidas a meio vão. 

 

As distribuições das extensões axiais εxx medidas ao longo do vão e a meia espessura revelaram 

comportamentos semelhantes entre os resultados obtidos pelo MEF e pelo VIC 2D, identificando-se 

facilmente as zonas de tração (zonas de aplicação de cargas) e as zonas de compressão. 

 

A comparação efetuada entre as tensões normais das faces, calculadas pelo método analítico e as 

obtidas pelo método de elementos finitos, revelaram resultados idênticos na maioria dos casos, 

concluindo-se que o método analítico é capaz de prever com alguma exatidão as tensões normais nas 

faces. 

Pode-se então concluir que deve-se optar pelo uso de provetes de basalto, porque apesar de estes 

terem propriedades mecânicas inferiores e de serem mais deformáveis do que os provetes de alumínio, 

apresentam um comportamento mecânico próximo com um peso do provete inferior, sendo 

precisamente esta uma das características mais importantes das estruturas sandwich. O uso de 

núcleos mais espessos, sem aumentar significativamente o peso dos provetes, é uma das principais 

vantagens das estruturas sandwich e permite um aumento considerável da rigidez e resistência à 

flexão, como tal deve optar-se por um núcleo o mais espesso possível dentro das limitações físicas do 

projeto. 
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Quanto a aspetos a melhorar em trabalhos futuros similares ao efetuado nesta dissertação são 

sugeridas algumas recomendações: 

• Garantir que os ensaios experimentais e o sistema de correlação de imagens sejam interligados e 

que possam ser usados simultaneamente, o que vai permitir obter dados mais fáceis de 

compreender e de analisar e também mais fiáveis; 

 

• Usar roletes com maiores diâmetros, se possível protegidos com borrachas, de modo a distribuir 

as cargas pelas faces; 

 

• Relativamente à modelação de elementos finitos, recomenda-se a realização de análises que 

tenham em conta a não linearidade do material do núcleo. A modelação do tipo de entrelaçado 

utilizado nas faces de basalto também poderá ajudar a obter melhores resultados, sendo importante 

para isso estudar melhor as propriedades do basalto e das suas mantas; 

 

• Quando ao método analítico, recomenda-se o uso de teorias de vigas sandwich de alta ordem, que 

tenham em conta que o deslocamento vertical a meio vão não é igual ao longo da espessura. O 

uso de um método analítico que tenha em conta os diferentes tipos de carregamento para os 

ensaios a 4PB também deverá proporcionar melhores resultados. 
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Resultados da deflexão máxima nos ensaios a 3PB: 
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Resultados da deflexão máxima nos ensaios a 4PB: 
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Campo de extensões axiais εxx: 
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Gráficos da extensão axial ao longo da espessura a meio vão: 
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Gráficos da extensão axial ao longo da espessura a 1/4 do vão: 
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Anexo D – Apêndice 3 
 

Gráficos da extensão axial ao longo da espessura na zona de aplicação das 

cargas 4PB: 
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