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resumo 
 
 

Os materiais cerâmicos são duros e frágeis, com pouca tenacidade e pouca 
ductilidade. A cortiça é caracterizada pela sua baixa densidade pela resistência 
à humidade, devido às ceras e aos ácidos gordos que contém, quase 
impermeabilidade aos gases; pela fraca condutividade térmica; excelente 
isolamento acústico e propriedades antivibráticas e combustão difícil.  
 
Neste estudo pretende-se desenvolver e caracterizar um compósito de 
cerâmica – cortiça, com o intuíto de obter um material em que as propriedades 
dos cerâmicos já mencionados sejam melhoradas com a adição de pó de 
cortiça. 
O processo de fabrico do compósito foi muito idêntico ao utilizado no fabrico 
dos aglomerados de cortiça, usando uma resina sintética para permitir a união 
entre a cerâmica e a cortiça. Fabricou-se provetes compósitos com pó de 
cortiça de granulometria compreendida entre os 0,1 a 0,3 mm e com 
percentagens de 20%, 50% e 80%. Com os aglomerados, foram fabricados 
provetes normalizados e submetidos a ensaios de tracção, tenacidade à 
fractura, flexão e dureza. Constatou-se que o aumento da percentagem do pó 
de cortiça e redução da percentagem do pó de cerâmica, confere melhores 
propriedades mecânicas em termos de flexibilidade e tenacidade à fractura. Se 
nesses aspectos o aumento da percentagem do pó de cortiça e consequente 
redução do pó de cerâmica traz vantagens, em termos de dureza tal não 
sucede, face a quantidade de pó de cortiça que o material possui. Um outro 
factor, preponderante neste estudo foi o tempo de cura da resina de 
poliuretano, que permitiu melhorar todos os aspectos acima referidos. 
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abstract 
 

Ceramic materials are hard and fragile, with reduced toughness. Cork has low 
density and due to wax and fat acids presents high resistance to moisture, is 
almost impermeable to gases due to its low thermal conductivity, excellent 
sound insulation and anti-vibration properties and is of difficult combustion. 
 
This study had as objective the development and characterization of a ceramic-
cork composite in order to improve a ceramic with cork powder. The 
manufacturing process of the composite was very similar to the one used to 
manufacture cork clusters including the use of a synthetic resin as a matrix of 
the ceramic and cork particles. Cork pellets of the size of 0,1 up to 0,3 mm and 
with doping percentages of 20%, 50% and 80% were considered to 
manufacture the testing specimens. Tensile, bending, hardness and fracture 
toughness were the mechanical tests performed. The results evidenced an 
improvement of fracture toughness and lower stiffness of the novel ceramic-
cork composite. A reduced hardness was obtained due to the presence of cork. 
Another preponderant factor is related to the composite curing time that 
allowed the improvement of all properties analyzed. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Os cerâmicos técnicos têm vindo a ser aplicados em situações cada vez mais 

exigentes, graças aos avanços tecnológicos que têm permitido a obtenção de melhores 

propriedades mecânicas. Estes materiais são formados habitualmente por compostos 

puros, tais como o óxido de alumínio, óxido de zircónio, o carboneto de silício e o nitreto 

de silício. A utilização de zircónia em facas, o carboneto de silício em abrasivos, anilhas 

e lixas de papel, o óxido de alumínio na base de suportes dos chips de circuitos 

integrados, o nitreto de silício usado em ferramentas de corte, componentes de turbinas, 

componentes de rolamentos e motores diesel são algumas das aplicações actuais dos 

cerâmicos técnicos. 

Devido à existência de planos de deslizamento independentes, ligações iónicas e/ou 

covalentes e ordem a longa distância, os cerâmicos são materiais duros e frágeis com 

baixa tenacidade e reduzida ductilidade. Apresentam tensão de rotura variável (0,69MPa 

a 7000MPa) e baixa resistência ao impacto. Possuem elevada resistência em compressão 

(pode variar de 2MPa para tijolos de barro cozido até 200MPa para porcelanas enquanto 

que nos cerâmicos vermelhos variam entre 20 a 80MPa) e baixa resistência à tracção 

(normalmente na ordem de 15 a 20% da resistência à compressão). A ausência de 

electrões livres torna-os bons isolantes térmicos e eléctricos. Por aplicação de forças 

elevadas ocorre fractura frágil devido à separação das ligações entre pares de electrões 

sem a sua regeneração. 

A flexibilidade, a tenacidade e a resistência à fractura, são algumas das propriedades 

que os cerâmicos não possuem. Essas mesmas propriedades podem ser, no entanto, 

adquiridas quando o cerâmico é dopado com um material em que essas mesmas 

propriedades são evidentes. A cortiça, é um dos materiais naturais que possui essas 

propriedades, sendo possível desenvolver com este, um compósito cerâmica – cortiça. 

Desta forma, será possível obter um material composto beneficiado pela junção 

simbiótica de um conjunto de propriedades de relevo de cada um dos materiais 

constituíntes. 
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1.1 – Objectivos 

A presente proposta de desenvolvimento científico tem como objectivo a 

caracterização mecânica, nomeadamente as propriedades de resistência e rigidez de um 

material compósito constituído por uma cerâmica técnica dopada com pó de cortiça, para 

uma posterior aplicação estética em fachadas de edifícios (interior e exterior) e no 

desenvolvimento de produtos onde as questões térmicas sejam uma variável importante em 

termos projectuais. 

Para o efeito, serão feitos estudos relativos ao processo que melhor se adeque ao 

fabrico do compósito cerâmica – cortiça, evidenciando as limitações e vantagens dos 

processos em estudo. Adicionalmente será desenvolvida uma análise sobre o efeito da 

percentagem de pó de cortiça no compósito, assim como a utilização de diferentes 

granulometrias do mesmo, nas propriedades do material. 

 

1.2 – Estrutura da tese 

No actual capítulo são apresentados os objectivos do presente trabalho. 

Os materiais cerâmicos que se usam em aplicações de engenharia podem ser divididos 

em dois grupos: os cerâmicos tradicionais e os cerâmicos técnicos. Os materiais 

compósitos podem classificar-se segundo vários critérios, sendo o tipo de matriz um dos 

mais relevantes. No capítulo 2, é descrita a origem e aplicações dos cerâmicos tradicionais 

e técnicos, assim como as aplicações dos compósitos de matriz cerâmica. 

A cortiça é tida como a matéria-prima por excelência com consequências favoráveis 

para os recursos naturais e para o planeta. As suas propriedades são fundamentalmente o 

resultado da estrutura do tecido celular e da composição química das paredes. No capítulo 

3, intitulado Cortiça é apresentado o material cortiça, suas propriedades e aplicações, 

assim como a origem do pó de cortiça a introduzir no material composto. 

No capítulo 4, intitulado Ensaios de caracterização mecânica são apresentados os 

ensaios mecânicos utilizados (tracção, flexão em 4 pontos, tenacidade à fractura e dureza), 

assim como as devidas configurações. 

Os ensaios mecânicos, a serem efectuados para caracterizar o material cerâmico 

(tracção, flexão, tenacidade à fractura e dureza) são executados sob condições 

padronizadas, em geral definidas por normas, para que os seus resultados sejam 

significativos para cada material e possam ser facilmente comparados. No capítulo 5, 
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intitulado Normas de ensaio sobre materiais cerâmicos são referidas e analisadas as 

normas utilizadas para caracterizar o material em causa. 

Recentemente, têm sido desenvolvidos compósitos de matriz cerâmica, cujas 

propriedades mecânicas, como a resistência e a tenacidade, são bastante melhores do que 

quando o material cerâmico da matriz não está reforçado. No capítulo 6, são apresentados 

dois processos de fabrico utilizados para o desenvolvimento do compósito cerâmica – 

cortiça, assim como as diversas fases na sua elaboração. É realizada uma análise de 

execuibilidade sobre ambos os processos, apresentando limitações e requisitos de cada um. 

No capítulo 7, intitulado Propriedades mecânicas do compósito cerâmica e cortiça, 

são apresentadas e analisadas as propriedades mecânicas obtidas para os diversos provetes 

de compósito cerâmica – cortiça desenvolvidos neste estudo. 

Por fim no capítulo 8, são apresentadas as conclusões do estudo efectuado. 
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2 – MATERIAIS CERÂMICOS 

Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos, não metálicos, constituído por 

elementos metálicos (Al, Mg, Cr, ...) e não metálicos (O, N, C) ligados quimicamente entre 

si, fundamentalmente por ligações iónicas e/ou covalentes [1]. 

Os materiais cerâmicos são duros e frágeis, com baixa tenacidade e baixa ductilidade. 

São bons isolantes eléctricos e térmicos devido à ausência de electrões de condução. Têm 

geralmente temperaturas de fusão relativamente altas e grande estabilidade química em 

ambientes hostis, devido à estabilidade das suas fortes ligações químicas [1]. 

Em geral, os materiais cerâmicos que se usam em aplicações de engenharia podem ser 

divididos em dois grupos: os cerâmicos tradicionais e os cerâmicos técnicos. 

 

2.1 – Cerâmica tradicional 

Os cerâmicos tradicionais são obtidos a partir de três componentes básicos: argila, 

sílica e feldspato. A argila consiste essencialmente em alumínio – silicatos hidratados 

0�1�23 · $52� · ��26 com pequenas quantidades de outros óxidos, tais como: 

752�, �9�23, �:2, ;�2, <��2, ��2. Nos cerâmicos tradicionais, a argila fornece as 

propriedades plásticas necessárias à moldagem do material antes de este ser endurecido por 

cozedura, e constitui o principal componente do material. 

A sílica 0$52�6 tem um elevado ponto de fusão e é o componente refractário dos 

cerâmicos tradicionais. O feldspato de potássio 0��2 · �1�23 · 6$52�6, tem um ponto de 

fusão baixo e dá origem, quando a mistura cerâmica é cozida, a um vidro que liga entre si 

os componentes refractários. 

Os tijolos, telhas, colectores de esgotos, canalizações de drenagem e tijoleiras usados 

na indústria de construção, a porcelana eléctrica, usada na indústria eléctrica, e a louça 

sanitária (Figura 2.1), são exemplos de cerâmicos tradicionais.  

 

 
Figura 2.1- Cerâmica tradicional: a) cerâmica das caldas [2]; b) tijolos [3]; c) telhas [4]; d) porcelana 

eléctrica [5]; e) louça sanitária [6]. 
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2.1.1 – Cerâmica artística 

Desde muito cedo a produção da cerâmica deu importância à estética, já que na 

maioria das vezes, o produto destinava-se ao comércio. Talvez por esta razão a maioria das 

culturas, desde os seus antepassados, acabou por desenvolver estilos próprios que, com o 

passar do tempo, consolidavam tendências e evoluíam no aperfeiçoamento artístico, ao 

ponto de se poder situar o estado cultural de uma civilização através do estudo dos 

artefactos cerâmicos que produzia. 

Os artefactos eram moldados em rodas manuais de forma simples e grosseira, 

habitualmente cozidos e decorados com pintura branca. 

No séc. X, apresentavam já avançadas características técnicas e decorativas 

(Figura 2.2), que entretanto começaram a espalhar-se por todo o mundo Islâmico. 

 

 
Figura 2.2 – Técnicas de produção: a) cerâmica decorada com pintura branca do séc. X/XI [7]; b) talha 

estampilhada com tampa [7]; c) cântaro, decoração pintada a vermelho, 1º metade do séc. XIII [7]. 

 

Os temas para a decoração dos artefactos podem ser agrupados em 4 grandes grupos: 

zoomórficos, geométricos, epigráfios e fitomórficos. 

Na definição de grupo zoomórfico, Raquel Oliveira [7] refere “Os zoomórficos 

caracterizavam-se pela representação de animais, fundamentalmente aves, as quais, a 

partir do séc. XII perdem elementos que as caracterizam e identificam como espécie, 

tornando-se pequenos pássaros indiferenciados. Há também representações de gazelas, 

galgos, corços e leões, normalmente rodeados de motivos vegetais, numa atitude de 

sugestão da paisagem envolvente”. 



 
 
 
MATERIAIS CERÂMICOS 

6 
 

Por seu lado, os geométricos são normalmente usados como decoração secundária, 

combinados com um outro tema principal, enquanto que os epigráficos era um tema 

utilizado geralmente em objectos como tampas, copos e tigelas. Já os fitomórficos 

(Figura  2.3) representavam motivos florais, esquematizados e estilizados, de 3 e 4 pétalas, 

ou pormenorizados, apresentando detalhes complexos [7]. 

Nesse período, as produções manuais são abandonadas e substituídas por fabricos mais 

especializados, de carácter industrial. 

 

 
Figura 2.3 – Tigela decorada com motivo Fitomórfico: decoração em corda seca total em branco, preto, 

verde-turquesa e melado; motivo central composto por ramo 3 flores de lotus, rodeado com 

composição geométrica; 2º metade do séc. XII [7]. 

 

Hoje em dia, a cerâmica artística é mais do que uma simples jarra colorida com as 

formas a que estamos habituados a ver em nossas casas (Figura 2.4). Formas extremamente 

complexas (Figura 2.5b), são agora realizadas por vários artistas; os jogos de cores e o 

local de aplicação da peça têm muita importância na concepção da mesma. 

 

 
Figura 2.4 – Cerâmica artística mais conhecida [8]. 

 

 
Figura 2.5 – Cerâmica artística: a),b) peças de decoração [9,10]; c) lavatórios [11]; d) azulejos [12]. 
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2.2 – Revestimento cerâmico 

A cerâmica de revestimentos é uma mistura de argila e outras matérias-primas 

inorgânicas, queimadas a altas temperaturas, utilizadas em larga escala na arquitectura. A 

sua aplicação para este fim teve início com as civilizações do Próximo Oriente e na Ásia. 

Na arquitectura européia, o revestimento cerâmico apareceu com os primeiros edifícios 

de tijolo ou pedra. O seu uso na arquitectura foi tanto de um apelo decorativo, como de 

necessidades funcionais. Resultante das suas características, o azulejo torna as residências 

mais frescas e reduz os custos de conservação e manutenção, já que é refractário à acção 

do sol e impede a corrosão das paredes pela humidade. 

As tabelas 2.1, 2.2 e 2.3 classificam as cerâmicas de revestimento quanto à sua 

resistência a manchas, resistência química, e resistência à abrasão respectivamente, 

propriedades de relevo na sua função. 

 

Tabela 2.1 – Resistência do revestimento cerâmico a manchas [13]. 

Resistência a manchas 

Classe 1 Remoção com água quente por cinco minutos 

Classe 2 Mancha removível com produto de limpeza 

fraco 

Classe 3 Mancha removível com produto de limpeza 

forte e escova rotativa por dois minutos 

Classe 4 Mancha removível com reagentes ou 

solventes (HCI, KOH e tricloroetileno) 

Classe 5 Impossibilidade de remoção de manchas 

 

 

Tabela 2.2 – Resistência química do revestimento cerâmico [13]. 

Resistência química 

Classe A Óptima resistência a produtos químicos 

Classe B Ligeira alteração de aspecto 

Classe C Alteração de aspecto bem definida 
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Tabela 2.3 – Resistência à abrasão do revestimento cerâmico [13]. 

Resistência à abrasão 

PEI 0 Uso exclusivo em paredes 

PEI 1 Uso em banheiros residenciais e dormitórios 

PEI 2 Uso em ambientes sem porta para o exterior 

PEI 3 Uso em cozinhas, corredores, átrios e quintais 

PEI 4 Uso em garagens, lojas, bares, bancos, 

restaurantes, hospitais, hotéis e escritórios 

PEI 5 Uso em áreas públicas, como shopping 

centers, aeroportos, padarias 

 

De acordo com a sua capacidade de absorção e resistência mecânica, as cerâmicas para 

revestimento podem ser classificadas em 5 categorias, conforme indicado na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Classificação das cerâmicas para revestimento [13]. 

Classificação das cerâmicas para revestimento 

Porcelanatos Baixa absorção e resistência mecânica alta 

Grés Baixa absorção e resistência mecânica alta 

Semigrés Média absorção e resistência mecânica média 

Semiporoso Alta absorção e resistência mecânica baixa 

Poroso Alta absorção e resistência mecânica baixa 
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2.3 – Cerâmica técnica 

Os cerâmicos técnicos são formados habitualmente por compostos puros, ou quase 

puros, tais como o óxido de alumínio 0�1>?5 � �  �1�236, óxido de zircónio 0@5A�ó 5� �
CA2�6, o carboneto de silício 0$5;6 e o nitreto de silício 0$53<D6. 

Como exemplos da utilização de cerâmicos técnicos em tecnologias de ponta, citam-se 

a utilização de zircónia em facas, o carboneto de silício em abrasivos, anilhas e lixas de 

papel, revestimentos de metais e outros cerâmicos a altas temperaturas, evitando a 

oxidação, e o óxido de alumínio na base de suporte dos chips de circuitos integrados. 

Na Tabela 2.5 estão indicadas as reacções a que um corpo cerâmico está sujeito, 

quando atinge determinada temperatura. 

 

Tabela 2.5 – Comportamento de um corpo cerâmico com os três componentes básicos [14]. 

Temperatura (ºC) Reacções 

Até 100 Perda de humidade 

100 - 200 Remoção da água absorvida 

450 Perda dos grupos hidroxílicos 

500 Oxidação da matéria orgânica 

 

573 

Inversão do quartzo para a forma estável a 

altas temperaturas; pequena deterioração do 

corpo 

980 Formação da espinela a partir da argila; início 

da contracção 

1000 Início da formação da mulite 

1050 - 1100 Formação de fase vítrea a partir do feldspato, 

a mulite cresce e a contracção prossegue 

 

1200 

Mais fase vítrea, a mulite cresce, os poros 

vão-se fechando e alguma dissolução do 

quartzo 

1250 60% de fase vítrea, 21% de mulite, 19% de 

quartzo; percentagem de porosidade mínima 
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O óxido de alumínio 0�1�236 foi inicialmente desenvolvido para tubagens refractárias 

de elevada pureza para utilização a altas temperaturas e actualmente tem várias aplicações. 

São usados em aplicações sem solicitações de tracção/impacto, sujeitos a altas 

temperaturas e elevado desgaste, tais como agulhetas (Figura 2.6), pontas de foguetes, 

assentos de válvulas, abrasivos, etc. A porosidade pode variar desde 50% até ~ 0%. O 

módulo de elasticidade é superior ao do aço; a resistência à compressão é superior a muitos 

aços-ferramenta e apresenta grande resistência ambiental. 

 

 
Figura 2.6 – Aplicações da alumina [15]; [16]; [17]. 

 

A Figura 2.7, ilustra uma microestrutura muito semelhante ao metais, não composta 

por simples cristais, mas por grãos. 

 

 

Figura 2.7 – Microestrutura do óxido de alumínio (a escala horizontal da barra tem um comprimento 

de 1µm) [18]. 

 

O carboneto de silício 0$5;6 têm propriedades importantes, como níveis de porosidade 

reduzidos (cerca de 3%), é o mais duro dos abrasivos tradicionais, mas perde o seu poder 

de abrasão mais rapidamente que a alumina, possuindo uma resistência e rigidez superiores 

à alumina, é mais leve que esta e possui uma excelente resistência à oxidação a elevadas 

temperaturas. É aplicado principalmente em: abrasivos e lixas de papel (Figura 2.8), na 

forma de fibra é usado em compósitos como reforço e é usado como revestimento de 

metais e outros cerâmicos a altas temperaturas, evitando a oxidação. 
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Figura 2.8 – Aplicações do carboneto de silício [19]; [20]. 

 

O Nitreto de Silício 0$53<D6 é usado em ferramentas de corte (Figura 2.9a), 

componentes de turbinas (Figura 2.9b), componentes de rolamentos (Figura 2.9c), 

componentes de motores diesel e matrizes de extrusão a quente. Apresenta como principais 

propriedades uma elevada dureza e elevada resistência mecânica, sobretudo a elevadas 

temperaturas; baixa sensibilidade a mudanças de temperatura e superior resistência ao 

choque térmico, resultando numa  resistência a tensões térmicas de natureza transiente, 

favorecida pelo baixo coeficiente de expansão térmica e sua boa condutividade e 

estabilidade térmica; possui uma boa resistência ao desgaste e à oxidação, uma baixa 

densidade quando comparado com a de muitos materiais tradicionais, como sejam os 

metais e o metal duro, para os quais o $53<D se apresenta como forte concorrente e 

substituto. A dureza e a tenacidade à fractura mantêm-se para elevadas temperaturas, 

mesmo a 1500ºC, com boa resistência ao desgaste e à oxidação até 1350ºC, valor que passa 

para o máximo de 1000ºC em desgaste químico com aço inoxidável. A microestrutura do 

nitreto de silício está ilustrada na Figura 2.10. 

 

 
Figura 2.9 – Aplicações do nitreto de silício: a) ferramentas de corte [21]; b) turbina [22]; c) rolamento 

[23]. 

 

 
Figura 2.10 – Microestrutura do nitreto de silício [24]. 
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2.3.1 – Materiais cerâmicos refractários 

Os refractários podem resistir a condições voláteis e de altas temperaturas encontradas 

no processamento dos metais. As cerâmicas refractárias são igualmente materiais benéficos 

para outras indústrias. A indústria química, petrolífera, de conversão enérgica, do vidro e 

outras confiam nos materiais refractários nas mais diversas aplicações. Para suportar estas 

solicitações, e em função da natureza das mesmas, foram desenvolvidos inúmeros tipos de 

produtos, a partir de diferentes matérias-primas ou mistura destas. 

As propriedades mais importantes dos materiais cerâmicos refractários são a 

resistência mecânica a baixa e a alta temperatura, a densidade aparente e a porosidade. 

A maioria dos cerâmicos refractários apresenta densidades aparentes que variam entre 

2,1 e 3,3 : �?3⁄ . Os refractários densos com baixa porosidade apresentam maior 

resistência à corrosão e à erosão, assim como à penetração por líquidos e gases. No 

entanto, nos refractários para isolamento térmico, é desejável que haja uma grande 

quantidade de porosidade. Na maioria das vezes, os refractários para isolamento térmico 

(Figura 2.11) são usados por detrás de tijolos ou materiais refractários de maior densidade 

e refractariedade. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.11 – Telhas aplicadas no, vaivém espacial “Space Shuttle” [25]. 

Revestimento 
A parte exterior de 
uma telha é revestida 
por uma camada 
preta-vitrificada de 
borosilicato. 

Número de 
identificação 
Cada telha tem um 
número de 
identificação com o 
grupo e a posição a 
qual pertence. 

Cola 
Sílicone similar ao 
isolamento comum 
das banheiras, 
unindo assim as 
telhas a uma 
“almofada” de 
feltro. O feltro irá 
absorver os 
possíveis impactos 
da fuselagem que 
poderiam danificar 
as telhas. 

Composição 
90% ar, 10% fibra sílica com alguns milímetros 
de espessura. As telhas possuem o mesmo 
comportamento que uma espuma plástica. 
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2.4 – Materiais compósitos de matriz cerâmica 

A tecnologia requer, frequentemente, componentes com propriedades que só podem 

ser alcançadas em combinações de materiais. Por exemplo, para aplicações aeroespaciais 

são necessários materiais que conjuguem baixa densidade, resistência mecânica, rigidez, 

tenacidade, resistência ao desgaste e à corrosão. Algumas destas características excluem-se 

mutuamente nos materiais tradicionais. É então necessário recorrer a compósitos, os quais 

são frequentemente constituídos por materiais de diferentes grupos (metais, cerâmicos, 

polímeros). 

Um dos primeiros exemplos da aplicação destes materiais referido no Antigo 

Testamento, são os tijolos de argila reforçados com fibras de palha (Figura 2.12), “Não 

tornareis a dar, como dantes, palha ao povo, para fazer tijolos; vão eles mesmos e colham 

para si” – Exodus 5.7. [26-27-28]. 

 

 
Figura 2.12 – Produção dos tijolos de argila reforçados com palha [29]. 

 

Em 1930, compósitos (Figura 2.13) modernos começaram a ser aplicados no sector da 

aeronáutica e da construção naval, através da utilização de resinas reforçados com fibras de 

vidro e desde 1970, na indústria automóvel. De facto, as indústrias naval e 

aeronáutica/aeroespacial podem ser consideradas as indústrias pioneiras na aplicação de 

materiais compósitos e têm sido as grandes impulsionadoras do seu desenvolvimento. 

 

 
Figura 2.13 – Formação de um material compósito usando fibras e resina. 
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Na indústria aeronáutica (Figura 2.14a) os desafios tecnológicos são permanentes e a 

sua especificidade resulta de ser um tipo de produção em pequena escala, em que os 

elevados custos de fabrico podem ser compensados por menores custos  operacionais.  

A indústria espacial (Figura 2.14b) é uma aplicação estrutural de enorme impacto e 

relevância evidenciando as potencialidades dos materiais compósitos. O custo em 

combustível para colocação em órbita de qualquer estrutura é elevadíssimo, pelo que 

qualquer ganho de peso é um factor decisivo na escolha. 

Na indústria automóvel (Figura 2.14c), o constrangimento de custos com que se 

deparam os construtores determina que a produção se faça adaptada a elevadas cadências e 

baixos custos. 

 

 
Figura 2.14 – Aplicação de materiais compósitos: a) Sonic cruiser, avião da Boeing em 

desenvolvimento em que 60% dos seus materiais utilizados serão compósitos [30]; b) Space Shuttle 

Atlantis [31]; c) Chevrolet Corvette de 1953 [32]; d) comboio de alta velocidade [33]. 

 

Hoje em dia, a família dos materiais compósitos é muito vasta, desde o vulgar betão 

armado até aos compósitos de elevado desempenho, à base de resinas de epóxido 

reforçadas com fibras contínuas de carbono. 

Apesar do papel fundamental que as fibras desempenham nos compósitos, devido à 

pequena secção resistente, as mesmas não podem ser directamente utilizadas em aplicações 

estruturais de engenharia. De facto, cabe à matriz as funções essenciais de dar forma 

estável ao compósito, de assegurar a distribuição eficiente de carga pelas fibras e de 

proteger as suas superfícies. Os materiais compósitos podem classificar-se segundo vários 

critérios, sendo o tipo de matriz um dos mais relevantes. Podemos então distinguir 

compósitos de matriz polimérica, metálica, cerâmica (Figura 2.15) e cimentosa. Os 

materiais compósitos de matriz cerâmica, são objecto de estudo nesta Dissertação. 
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Figura 2.15 – Aplicação de materiais compósitos de matriz cerâmica: a) disco de travão [34]; b) 

ferramentas de corte [35]; c) próteses do fémur [36]; d) próteses dentárias [37]. 

 

Como podemos ver na Figura 2.16, os materiais cerâmicos técnicos possuem um 

módulo de elasticidade aproximadamente 100 vezes superior aos materiais compósitos e 

alguns metais, partindo como base de comparação que ambos possuem a mesma 

densidade. 

 

Figura 2.16 – Módulo de elasticidade vs. densidade para diferentes materiais [38]. 
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Estes materiais, possuem baixa densidade, resistência a altas temperaturas 

(Figura 2.17); melhoria significativa da resistência face às cerâmicas convencionais; 

podem trabalhar em atmosferas fortes apresentam melhor resistência à erosão e são 

quimicamente inertes. 

 

 
Figura 2.17 – Temperaturas máximas dos cerâmicos [39]. 
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3 - CORTIÇA 

A cortiça é produzida pelo sobreiro, constituindo o revestimento exterior do seu tronco 

e ramos. A cortiça é retirada do tronco periodicamente, normalmente com intervalos de 

nove anos, sob a forma de pranchas com espessura adequada ao processamento industrial, 

principalmente para a produção de rolhas. 

O sobreiro é uma quercínea de folha persistente, que se adapta ao clima mediterrânico, 

caracterizado por períodos de seca estival e invernos amenos, que ocorre naturalmente 

entre latitudes de 34º e 45º N. 

O sobreiro é uma árvore de crescimento lento e de grande longevidade, que pode 

atingir entre 250 a 350 anos, embora se considere que a idade limite para a produção de 

cortiça seja de 150 a 200 anos. 

A produção de cortiça amadia extraída ao fim de 9 anos pode variar de 30 a 200 kg por 

árvore, dependendo principalmente da superfície que é descortiçada, sendo a produtividade 

média de 8 – 11 I:?J� de área descortiçada por ciclo de produção. 

A cortiça virgem é a primeira cortiça produzida pelo sobreiro e é extraída quando a 

árvore atinge dimensões consideradas pela prática florestal como adequadas para o 

primeiro descortiçamento (designado por desbóia), o que ocorre para idades entre 20 e 35 

anos. A cortiça virgem apresenta sulcos e fendas verticais importantes (Figura 3.1), 

resultantes das fracturas que ocorrem devido às fortes tensões tangenciais originadas pelo 

crescimento radial do tronco da árvore. Por esta razão, a cortiça virgem não é adequada 

para o fabrico de rolhas e destina-se à trituração e produção de aglomerados. 

 

 
Figura 3.1 – Aspecto da cortiça virgem de um sobreiro jovem [40]. 
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A Figura 3.2 apresenta, de um modo esquemático, a constituição do tronco de sobreiro 

quando revestido com cortiça virgem e com cortiça de reprodução. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – (a) Esquema da constituição de um tronco de sobreiro com cortiça virgem. (b) Esquema 

da constituição de um tronco de sobreiro com cortiça de reprodução. 1- Xilema (lenho); 2- Câmbio; 3- 

Floema; 4- Feloderme; 5- Felogénio; 6- Felema (cortiça); 7- Costa [40]. 

 

Em Portugal, a operação de extracção de cortiça dos sobreiros está regulamentada por 

legislação específica (Decreto-Lei 11/97, de 14 de Janeiro – Apêndice A). Os sobreiros 

jovens só podem ser descortiçados pela primeira vez quando o perímetro do tronco, 

medido sobre a cortiça à altura do peito (1,3m), for pelo menos 70cm. 

O sobreiro ocupa actualmente uma área total de 2,3 milhões de hectares, dos quais 

54% se encontram em Portugal e Espanha e 37% no norte de África. A produção mundial 

total de cortiça é aproximadamente 374 mil toneladas, principalmente em Portugal e 

Espanha, que detêm 51% e 23%, respectivamente, da produção total (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 – Distribuição mundial das áreas do sobreiro e da produção de cortiça [40]. 

País Área de sobreiro  

% do total 

Produção de cortiça  

% do total 

Portugal 32 51 

Espanha 22 23 

França 4 4 

Itália 4 4 

Argélia 18 11 

Marrocos 15 5 

Tunísia 4 3 

a) b) 
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Em Portugal, o sobreiro ocupa mais de 720 mil hectares, o que representa 22% do total 

da área florestal do País, sendo a segunda espécime florestal com maior ocupação de área 

(a primeira é o pinheiro-bravo). As maiores concentrações verificam-se principalmente a 

sul do rio Tejo, nos distritos de Setúbal, Évora, Beja, Portalegre e Santarém, que 

representam 87% da produção (Figura 3.3) 

 

 
Figura 3.3 – Distribuição do sobreiro em Portugal [40]. 

 

3.1 – Estrutura da cortiça 

A cortiça foi um dos primeiros materiais que Robert Hooke (1635-1703) observou com 

o microscópio óptico por ele aperfeiçoado. 

A Figura 3.4 apresenta uma reprodução dos desenhos feitos por Hooke para 

representar a estrutura da cortiça, que foram publicados no seu livro Micrographia, em 

1664. Hooke detectou a anisotropia da estrutura da cortiça, tendo desenhado as células em 

duas secções: na Figura 3.4, o desenho à direita mostra uma estrutura mais ou menos 

isotrópica, isto é, com as paredes celulares orientadas em todas as direcções, enquanto que 

o desenho à esquerda representa uma estrutura constituída por células alongadas, dispostas 

em fiadas contíguas. 

 

 
Figura 3.4 – Desenhos de Robert Hooke da estrutura da cortiça [40]. 
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A cortiça é um tecido constituído por células, dispostas de modo compacto, sem 

espaços livres, de uma forma regular, cujo conteúdo desapareceu durante o crescimento, e 

sofreu um posterior processo de suberificação (impermeabilização) das membranas 

celulares. Não é apenas a estrutura do tecido que confere à cortiça as suas características, 

pois muitas das suas propriedades devem-se também à natureza das membranas celulares. 

As células comunicam entre si por microcanais que atravessam a parede celular 

(plasmodesmos). 

O volume das paredes das células é de cerca de 10 a 15% do volume total, ou seja, 

existe um espaço vazio cerca de 85 a 90%, o que confere a este material a maior parte das 

suas propriedades únicas. 

As paredes celulares são constituídas por uma base estrutural de lenhina e celulose 

com suberina e polifenóis e ainda com ceras extractáveis (Figura 3.5). A parede celular das 

células de cortiça apresenta cinco camadas: duas de natureza celulósica que forram as 

cavidades celulares; duas mais interiores suberificadas (com suberina e ceras; conferem 

impermeabilidade) e uma camada média lenhificada (que confere rigidez e estrutura). 

As membranas celulares possuem uma espessura mais fina nas células geradas na 

Primavera/Verão (1 a 1,25µm) e maior nas células de Outono/Inverno (2 a 2,5µm). Este 

facto, associado à maior ou menor dimensão das células, interfere também nas 

propriedades físico-mecânicas da cortiça. 

Podemos dizer que uma célula média de cortiça pode ser representada por um prisma 

de secção hexagonal, variando o contorno poligonal, usualmente, entre quatro e nove lados 

mas, preferencialmente, entre 5 e 7. As suas dimensões médias são entre 30 a 40µm de 

largura (podendo ir de 10µm a 50µm) e 35-45µm de altura com limites entre 10 e 70µm. 

Em média 1cm3 de cortiça possui entre 30 a 42 milhões de células. Cada anel anual 

compreende normalmente de 50 a 200 camadas de células de largura (1 a 6mm), sendo esta 

variação a principal responsável pelas diferentes espessuras nos crescimentos anuais da 

cortiça. As diferenças no tamanho das células e na espessura da sua parede permitem 

delimitar os anéis de cortiça formados anualmente, uma vez que as células formadas no 

Outono apresentam uma tonalidade mais escura. 
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As características de isolamento da cortiça devem-se ao facto de existirem estes 

minúsculos compartimentos (células) cheios de ar. As células de cortiça são muito mais 

pequenas do que as dos materiais celulares ordinários, o que contribui para justificar as 

excepcionais propriedades de isolamento deste material. A transferência de calor por 

condução depende apenas da quantidade de material sólido da estrutura das células, que é 

menor para a cortiça expandida termicamente. A convecção depende do tamanho das 

células e para células pequenas (caso da cortiça) não contribui significativamente. A 

radiação depende também do tamanho das células: quanto menores, mais vezes o calor tem 

que ser absorvido e re-irradiado [41]. 

 

 

 

Figura 3.5 – Microestutura da cortiça [41]. 
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3.2 - Propriedades 

A cortiça possuí as seguintes propriedades: leveza acentuada (densidade próxima de 

0,16 : �?3⁄ ); resistência à humidade devido às ceras e aos ácidos gordos que contém, 

quase impermeabilidade aos gases; compressibilidade sem dilatação lateral e elasticidade 

devido à estrutura multilaminar e à composição química; fraca condutividade de calor; 

resistência ao uso e atrito; excelente isolamento térmico, acústico e antivibrático; 

combustão dificil, com boa inércia química e imputrescível e possibilidade de reciclagem, 

reutilização e renovação. 

Mas estas múltiplas qualidades só podem ser compreendidas depois de uma análise 

municiosa da sua composição química, onde se identificam os seus vários compostos e 

respectivos valores médios: 

1. suberina (45% - responsável pela sua compressibilidade e elasticidade); 

2. lenhina (27% - estrutura das paredes celulares); 

3. polissacáridos (12% - também ligados à estrutura da cortiça); 

4. ceróides (6% - repelem a água e contribuem para a impermeabilidade); 

5. taninos (6% - cor e protecção/conservação do material); 

6. cinzas (4%). 

 

Rapidamente se constata que o principal componente da cortiça é a suberina, uma 

mistura de ácidos orgânicos a partir da qual são formadas as paredes das suas células, 

impedindo a passagem de água e de gases. As propriedades da suberina são notáveis, pois 

é praticamente infusível, insolúvel na água, no álcool, no éter, no clorofórmio, no ácido 

sulfúrico concentrado, no ácido clorídrico, etc. 

A essência da cortiça é definida pelas suas células que estão agrupadas numa estrutura 

alveolar característica. Num centímetro cúbico contam-se cerca de 40 milhões de células 

dispostas em fiadas perpendiculares ao tronco de sobreiro. 
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3.3 – Aplicações 

A cortiça é um material versátil e com características únicas. Cerca de um quarto da 

produção da cortiça é usada para a produção de rolhas de cortiça, representando cerca de 

70% do volume de negócios do sector. Para além da rolha de cortiça há um conjunto de 

produtos que é possível encontrar, tais como: pavimentos e revestimentos, artigos 

decorativos para a casa e o escritório, solas e outras aplicações para sapatos, juntas de 

automóveis, produtos para a indústria militar e de aviação, produtos para a indústria 

química e farmacêutica, e muitos outros com design inovador e moderno (Figura 3.6). 

Adicionalmente o pó da cortiça pode ser utilizado para gerar energia eléctrica através da 

sua queima [40]. 

 

 
Figura 3.6 – Aplicações da cortiça: a) revestimentos (pisos) [42]; b) isolamento [43]; c) chinelos [43]; d) 

carteiras [44]; e) copos [42]; f) bases para quentes [42]; g) mobiliário [42]. 

 

Os aglomerados de cortiça constituem, em termos económicos, o segundo produto 

mais importante na indústria corticeira, a seguir às rolhas. O seu aparecimento foi um 

acontecimento importante para o sector, já que permitiu o aproveitamento das cortiças de 

qualidade inferiores e dos desperdícios provenientes do fabrico de rolhas, deste modo 

abrindo a possibilidade da utilização integral de toda a cortiça produzida. 

Conforme já referido, durante o fabrico das rolhas de cortiça natural são originados 

desperdícios (pó, aparas, rolhas defeituosas, bocados) que representam cerca de 75 a 80% 

do peso inicial da cortiça preparada (Figura 3.7). Estes desperdícios são utilizados, 

juntamente com as cortiças virgem, segundeira e amadia de má qualidade, no fabrico de 

aglomerados de cortiça. Para tal são triturados, obtendo-se o que se designa por granulado 

de cortiça (ou seja, bocados de cortiça com granulometria entre 0,25 e 45mm). Esta 

operação  de  trituração  é  realizada  em  moinhos  apropriados  de  vários  tipos, sendo os  
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granulados obtidos seguidamente passados por crivos adequados para separação 

dimensional e densimétrica, secos e limpos. 

  Durante a operação de trituração são geradas grandes quantidades de pó de cortiça, ou 

seja, partículas de cortiça com granulometrias inferior a 0,25mm. Este pó de cortiça tem 

sido utilizado principalmente como combustível para produção de energia por queima em 

caldeiras, existindo actualmente fábricas que são auto-suficientes em combustível para a 

alimentação das suas caldeiras. Uma pequena parte do pó de cortiça é também utilizada na 

colmatagem das rolhas de cortiça natural de pior qualidade, no fabrico de linóleos e 

explosivos, e na obtenção de alguns produtos químicos. O pó de cortiça não é utilizado no 

fabrico de aglomerados compostos tradicionais, porque, tratando-se de partículas de 

dimensões muito pequenas, a área específica é muito grande e seriam necessárias grandes 

quantidades de adesivo, o que acarretaria dificuldades e limitações económicas. 

Alguns estudos recentes levaram ao desenvolvimento de novos materiais densificados 

a partir do pó de cortiça, fazendo uso do poder auto-aglutinante da cortiça, ou em 

compósitos, misturando o pó de cortiça com materiais poliméricos. No entanto, estes 

produtos não foram industrializados. 

Apesar de a sua principal aplicação ser no fabrico de algomerados, o granulado de 

cortiça encontra algumas aplicações na construção civil: enchimento para isolamento de 

vários tipos de construções, preparação de argamassas e betões de baixa massa volúmica, 

fabrico de pavimentos flutuantes obtidos a partir dos granulados de elevada massa 

volúmica 0L 200I:. ?J36, isolamentos vibráticos e acústicos, e decoração. 

Para além destas aplicações na construção civil, o granulado de cortiça pode ainda ser 

utilizado como material para acondicionamento em embalagens de objectos frágeis. 
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Figura 3.7 – Origem do pó de cortiça [41]. 



 
 
 
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

26 
 

4 – ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

No estudo da ciência dos materiais, bem como no seu dimensionamento, são de grande 

importância vários parâmetros obtidos através de ensaios. Podemos definir ensaio como a 

observação do comportamento de um material, quando submetido à acção de agentes 

externos, como esforços e outros. 

 

4.1 – Ensaio de tracção 

No ensaio de tracção, um provete de um material a caracterizar é submetido a um 

esforço que tende a alongá-lo até à rotura. Este provete apresenta uma secção transversal 

rectângular ou circular e são ensaiados em máquinas que dispõem de dispositivos de 

fixação (amarras ou garras) que devem garantir a axialidade da carga aplicada e não 

permitir o escorregamento do provete nas amarras. Para além disso, é montado um 

extensómetro com as características adaptadas ao provete a ensaiar. O resultado obtido 

durante o ensaio é registado num computador que se encontra ligado à máquina de ensaios 

de tracção através dum determinado software que regista a força aplicada e o aumento do 

comprimento do provete, normalmente designado por extensão. 

 

 
Figura 4.1 – Alongamento do provete. 

 

Para cada valor de F, a deformação nominal é dada por: 

 

                                                                      ,- N ∆1
1�

                                                                 04.16 

 

A tensão nominal de tracção aplicada no espécime é dada por: 

 

                                                                       .- N �
��

                                                               04.26 
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onde �� é a área inicial da secção transversal central. O próprio equipamento traça um 

gráfico tensão vs. deformação. 

Em resultado é obtida a função tensão vs. deformação, usualmente na forma gráfica, 

que permite retirar informações sobre a tensão de rotura, tensão máxima, tensão de 

cedência e módulo de elasticidade, determinado graficamente pelo limite de elasticidade 

(Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 – Limite de elasticidade para os diversos materiais [45]. 

Material Limite de elasticidade 

Metais e ligas em geral n = 0,2% 

Cobre e suas ligas n = 0,5% 

Ligas metálicas duras n = 0,1% 

Cerâmicos n = 0,1% 

Polímeros n = 0,5% 

 

O valor das tensões desenvolvidas depende da intensidade da força exercida no 

provete, sendo nulo quando esta não actua. Enquanto a tensão se encontra abaixo de um 

determinado valor, a deformação cessa quando cessa a força que a produz, retomando o 

provete a força inicial. Há então um equilíbrio interno de forças, num equilíbrio elástico 

quando obdece e é traduzido pela Lei de Hooke: 

 

                                                                      . N �,                                                                   04.36 

 

sendo 0�6, o módulo de elasticidade longitudinal ou módulo de Young que depende do 

material. A extensão sofrida pelo corpo nestas condições é denominada de deformação 

elástica. O módulo de elasticidade é uma medida da “rigidez” do material, característica 

que o material possui em resistir à deformação elástica.  
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4.2 – Ensaio de tenacidade 

Os materiais cerâmicos, devido à combinação de ligações covalentes e iónicas, têm 

intrinsicamente uma baixa tenacidade. A tenacidade à fractura (Figura 4.2) é normalmente 

determinada pela resistência à propagação, em flexão, de uma fissura de dimensão 

conhecida. A geometria dos provetes pode ser dupla, torção dupla e provete com um 

entalhe. 

 

 
Figura 4.2 – Ensaio de tenacidade a 4 pontos. 

 

A tenacidade do cerâmico é obtido por: 

 

                                                                �� N ( P ./ P √R P �                                           04.46 
 

onde 

 

                                                                   ./ N 1,5"0�� � �6
���                                               04.56 

 

�� � tenacidade à fractura T�"�. ?
 �U V 

./ � tensão de ruptura 0�"�6 

� � metade do tamanho da maior fissura interna 0?6 

( � constante adimensional 0W 16 
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A tenacidade à fractura pode também ser determinada por testes de indentação. 

Embora este tipo de testes não seja tão rigoroso, é extremamente simples e económico, o 

que faz dele um teste extremamente popular para determinação da tenacidade em materiais 

cerâmicos.  

Neste caso, é aplicado um teste de dureza Vickers, permitindo relacionar a tenacidade 

do material com o comprimento de fissura (2c) originado pela indentação (Figura 4.3). 

 

                                                              � N 0,016 X�
�Y

Z,[
X "

�
,[Y                                         04.66 

 

onde, E representa o módulo de elasticidade. 

 

 
Figura 4.3 – Parâmetros a medir após a indentação. 

 



 
 
 
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

30 
 

4.3 – Ensaio de flexão 

O ensaio de flexão foi adoptado com o objectivo de ser utilizado em materiais frágeis 

para determinar a tensão e flecha de rotura, para além de permitir avaliar outras 

propriedades mecânicas, nomeadamente o módulo de elasticidade à flexão. A sua grande 

vantagem é a de permitir utilizar provetes mais fáceis de maquinar que o provete de 

tracção e, é especialmente indicado para materiais duros. No entanto, para materiais muito 

frágeis, os resultados obtidos apresentam grande dispersão, de modo que nestes casos 

devem realizar-se sempre vários ensaios para estabelecer um valor médio. 

A técnica de ensaio consiste em apoiar o provete em dois pontos distanciados de um 

comprimento 0�6 e aplicar lentamente uma força de flexão 0�6 no centro deste, no caso do 

ensaio de flexão em 3 pontos (Figura 4.4) ou em 2 pontos centrais no caso do ensaio de 

flexão em 4 pontos (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.4 – Ensaio de flexão em 3 pontos. 

 

 
Figura 4.5 – Ensaio de flexão em 4 pontos. 

 

O provete pode ter uma secção qualquer, contudo as circulares ou rectângulares são as 

mais utilizadas por facilitarem os cálculos. O seu comprimento bem como as distâncias 

entre os pontos de apoio e de carregamento encontra-se normalizado. 
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Deste ensaio pode ainda retirar-se o módulo de rotura 0��6, que significa o valor 

máximo da tensão de tracção ou de compressão nas fibras externas do provete e que pode 

ser obtido pela seguinte expressão: 

 

                                                                      �� N � P ()
�                                                        04.76 

 

onde � é o momento máximo de flexão igual a 0��á� P � 2⁄ 6 expresso em 

]<. ??J�^, () a distância do eixo à fibra externa em ]??^ e � o momento de inércia 

inicial da secção transversal do provete em relação ao eixo, em ]??D^. 
 

O momento de inércia, para provetes de secção circular, é dado por: 

 

                                                                         � N R P 	�D

64                                                     04.86 

 

e para provetes de secção rectângular, por: 

 

                                                                          � N � P �3

12                                                         04.96 

 

sendo 	� o diâmetro do provete circular em ]??^, � e  a largura e altura do provete 

rectângular em ]??^, respectivamente. 

Assim, para provetes de secção circular a expressão do módulo de rotura assume a 

forma: 

 

                                                                �� N 2,55 P ��á� P �
	3                                          04.106 

 

Enquanto que, para provetes de secção rectângular, é definido por: 

 

                                                                      �� N 3 P ��á� P �
2 P � P ��                                          04.116 
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Se a rotura ocorrer dentro da zona elástica do material, �� representa a tensão máxima 

da fibra externa, enquanto que, se ocorrer na zona plástica, �� é maior que a tensão 

máxima realmente atingida. Este facto decorre das expressões obtidas para �� 

pressupondo uma distribuição linear de tensões entre o eixo neutro e a fibra externa. 

Outra propriedade possível de obter no ensaio de flexão é o módulo de elasticidade à 

flexão 0��6, determinado pela seguinte expressão: 

 

                                                                      �� N � P �3

48 P ' P �                                                04.126 

 

em que ' é a flecha medida para a força 0�6 aplicada a meio vão. A medida das 

flechas em relação às forças 0�6 permite traçar uma curva tensão – deformação em que a 

tensão é dada pela expressão: 

 

                                                                     . N 2,55 P � P �
	3                                              04.136 

 

para provetes de secção circular, e: 

 

                                                                        . N 3 P � P �
2 P � P ��                                               04.146 

 

para provetes de secção rectângular. 

Os resultados dos ensaios de flexão são afectados, sobretudo em materiais frágeis, por 

diversos factores como o tipo e velocidade de aplicação do carregamento de ensaio, o 

comprimento do vão entre apoios e as dimensões da secção transversal do provete. Por 

exemplo, a força do ensaio aplicada no centro conduz a valores de resistência à flexão mais 

elevados. 

Em provetes com a mesma secção e dimensão, quanto menor for a distância entre 

apoios, mais elevado é o módulo de rotura obtido. Finalmente, do mesmo modo que na 

tracção e na compressão, quanto maior for a velocidade de aplicação da força, mais 

elevada é a resistência à flexão. 
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4.4 – Ensaio de dureza 

      4.4.1 – Dureza Brinell 

Em 1900, J.A.Brinell divulgou este ensaio, que passou a ser largamente aceite e 

padronizado devido à relação existente entre os valores obtidos no ensaio e os resultados 

de resistência à tracção. 

O ensaio de dureza Brinell consiste em comprimir lentamente uma esfera de aço 

temperado, de diâmetro 0�6, sobre uma superfície plana, polida e limpa de um metal, por 

meio de uma carga 0�6, durante um determinado intervalo de tempo 0a6, produzindo uma 

calota esférica de diâmetro 0	6 (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 – Ensaio de dureza Brinell [46]. 

A dureza Brinell 0��6 é a relação entre a carga aplicada 0�6 e a área da calota esférica 

impressa no material 0�6, determinado pela relação: 

 

                                                                             �� N �
�

                                                     04.156 

 

A área da calota esférica é obtido por: R�!, onde ! é a profundidade da calota. 

Substituindo � pela fórmula para cálculo da área da calota, temos: 

 

                                                                            �� N �
R�!                                                   04.166 

 

Devido à dificuldade técnica de medição da profundidade 0!6, que é um valor muito 

pequeno, utiliza-se uma relação matemática entre a profundidade 0!6 e o diâmetro da 

calota 0	6 para chegar à fórmula matemática que permite o cálculo da dureza ��, na 

forma: 

 

                                                            �� N 2�
R�b� � √�� � 	�c                                      04.176 
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       4.4.2 – Dureza Vickers 

Em 1925, Smith e Sandland desenvolveram um método de ensaio que ficou conhecido 

como ensaio de dureza Vickers, porque a empresa que fabricava as máquinas mais 

difundidas para operar com este método chamava-se Vickers-Armstrong. Este método leva 

em conta a relação ideal entre o diâmetro da esfera do penetrador Brinell e o diâmetro da 

calota esférica obtida, e utiliza outro tipo de penetrador, que possibilita medir qualquer 

valor de dureza, desde os materiais mais duros até os mais macios. 

A dureza Vickers baseia-se na resistência que o material oferece à penetração de uma 

pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136º, sob uma determinada 

carga. 

 

 
Figura 4.7 – Ensaio de dureza Vickers: a) indentação Vickers; b) medição da indentação das diagonais 

[47]. 

 

O valor de dureza Vickers 0��6 é o quociente entre o valor da carga aplicada 0�6 e a 

área de impressão 0�6 deixada no corpo ensaiado, na forma: 

 

                                                                            �� N �
�                                                        04.186 

 

Conhecendo as medidas das diagonais, é possível calcular a área da pirâmide de base 

quadrada 0�6, utilizando a fórmula: 

 

                                                                   � N 	�

2d5 X136Z
2 Y

                                                04.196 

 

Substituíndo a expressão 04.186 na expressão 04.176, obtemos então a relação: 
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              �� N �
	�

2d5 68Z
e �� N � P 2d5 68Z

	� e �� N 1,8544�
	�                          04.206 

 

em que: 

 

                                                                        	 N 	
 f 	�
2                                                     04.216 

 

4.4.3 – Dureza Rockwell 

Em 1922, Rockwell desenvolveu um método de ensaio de dureza que utilizava um 

sistema de pré-carga. Este método apresenta algumas vantagens em relação ao ensaio 

Brinell, pois permite avaliar a dureza de metais diversos, desde os mais macios até aos 

mais duros. Entretanto, também tem limitações, o que indica que está longe de ser a 

solução técnica ideal. 

O ensaio Rockwell é hoje o processo mais utilizado no mundo inteiro, devido à rapidez 

e à facilidade de execução, menor sensibilidade aos erros humanos, facilidade em detectar 

pequenas diferenças de durezas e pequeno tamanho da impressão. 

Neste método, a carga do ensaio é aplicada em etapas, ou seja, primeiro aplica-se uma 

pré-carga, para garantir um contacto firme entre o penetrador e o material ensaiado, e 

depois aplica-se a carga do ensaio propriamente dita. 

A leitura do grau de dureza é feita directamente num mostrador acoplado à máquina de 

ensaio, de acordo com uma escala predeterminada (Tabela 4.2), adequada à faixa de dureza 

do material. 

Os penetradores utilizados na máquina de ensaio de dureza Rockwell são do tipo 

esférico (esfera de aço temperado) ou cônico (cone de diamante com 120º de conicidade), 

como ilustrado na Figura 4.8. 

 

 
Figura 4.8 – Tipo de penetradores: a) penetrador esférico; b) penetrador cônico [48]. 



 
 
 
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

36 
 

Tabela 4.2 – Escalas mais utilizadas nos processos industriais [48]. 

Escala de dureza Rockwell norma e aplicações 
Escala Cor da escala Carga maior Penetrador Faixa de 

utilização 
Campo de 
aplicação 

A preta 60 Diamante cone 
120º 

20 a 88 HRA Carbonetos, 
folhas de aço 

com fina 
camada 

superficial 
endurecida 

B vermelha 100 Esfera aço 
1,5875mm 

20 a 100HRB Ligas de 
cobre, aços 

brandos, ligas 
de alumínio, 

ferro maleável, 
etc. 

C preta 150 Diamante cone 
120º 

20 a 70HRC Aço, titânio, 
aços com 
camada 

endurecida 
profunda, 

materiais com 
HRB>100 

D preta 100 Diamante cone 
120º 

40 a 77HRD Chapas finas 
de aço com 

média camada 
endurecida 

E vermelha 100 Esfera aço 
3,175mm 

70 a 100HRE Ferro fundido, 
ligas de 

alumínio e de 
magnésio 

F Vermelha  60 Esfera aço 
1,5875mm 

60 a 100HRF Ligas de cobre 
recodizas, 

folhas finas de 
metais macios 

G vermelha 150 Esfera aço 
1,5875mm 

30 a 94HRG Ferro 
maleável, ligas 

de cobre-
níquel-zinco e 

de cobre-
níquel 

H Vermelha 60 Esfera aço 
3,175mm 

80 a 100HRH Alumínio, 
zinco, chumbo 

K vermelha 150 Esfera aço 
3,175mm 

40 a 100HRK Metais de 
mancais e 

outros muito 
macios ou 

finos 
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5- NORMAS DE ENSAIO SOBRE MATERIAIS CERÂMICOS 

Os ensaios mecânicos, a serem efectuados para caracterizar o material cerâmico 

(tracção, flexão, tenacidade e dureza), são executados sob condições padronizadas, em 

geral definidas por normas, para que os seus resultados sejam significativos para cada 

material e possam ser facilmente comparados. Com base nos dados obtidos de diferentes 

ensaios de diferentes materiais, podemos comparar de modo qualitativo e quantitativo o 

comportamento dos materiais, seleccionando o melhor para uma determinada aplicação. 

No próximo ponto, indica-se as normas correspondentes, para caracterizar o material 

de estudo. 

 

5.1 – Norma do ensaio de tracção 

O ensaio de tracção aplicado a materiais cerâmicos é referido pela norma ASTM C 

1273-95a, que indica, que os espécimes a utilizar neste ensaio devem ter a forma 

rectângular. Adicionalmente estipula que a força a que os provetes devem ser sujeitos 

deve estar compreendida entre os 1,70 e 2,40 kN, sobre uma velocidade de carregamento 

de 1?? ?5 ⁄ . Das várias configurações que a norma estipula, utilizou-se a configuração 

mais simples, possuindo as seguintes dimensões: 90 P 8 P 6??. 

 

 
Figura 5.1- Aperto do provete [49]. 
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5.2 – Norma do ensaio de flexão 

O ensaio de flexão aplicado a materiais cerâmicos é referido pela norma ASTM C 

1161-02c, que indica, que os espécimes a utilizar neste ensaio devem ter a forma 

rectângular. Adicionalmente estipula que a força a que os provetes devem ser sujeitos é 

igual ou superior a 2,40kN. 

Quanto à geometria do ensaio, nomeadamente a distância entre apoios e pontos de 

carregamento, a mesma norma indica as relações das distâncias que devem ser respeitadas, 

figuras 5.2 e 5.3, indicadas na Tabela 5.1. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Ensaio de flexão a 4 pontos (Norma ASTM C 1161-02c) [50]. 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Ensaio de flexão a 3 pontos (Norma ASTM C 1161-02c) [50]. 

 

Tabela 5.1 – Configuração dos suportes e carregamentos no ensaio de flexão [50]. 

Configuração Distanciamento dos 

suportes (LS), [mm] 

Distanciamento das forças 

aplicadas (LC), [mm] 

A 20 10 

B 40 20 

C 80 40 

 

Os rolamentos utilizados para o apoio do provete (Tabela 5.2) e para a aplicação da 

carga, devem ser feitos de aço endurecido, cuja dureza não deve ser inferior a 40HRC. Em 

alternativa, podem ser usados cilindros em sua substituição devendo ser feitos de uma 

cerâmica cujo o módulo de elasticidade esteja compreendido entre  e 4 P 10[�"�. 

�� 2⁄  

�� 

�� 4⁄  

�� 

�� 



 
 

 
NORMAS DE ENSAIO SOBRE MATERIAIS CERÂMICOS 

39 
 

Tabela 5.2 – Diâmetros dos rolamentos, para cada configuração [50]. 

Configuração Diâmetro ]gg^ 
A 2,0 a 2,5 

B 4,5 

C 9,0 

 

As dimensões dos provetes são também estabelecidas pela norma, dependentes da 

configuração adoptada, e estão indicadas na Tabela 5.3.  

 

Tabela 5.3 – Dimensões dos provetes [50]. 

Configuração Largura 

0h6, ]gg] 

Espessura 

0i6, ]gg^  
Comprimento 

0j6, ]gg^ 
A 2,0 1,5 25 

B 4,0 3,0 45 

C 8,0 6,0 90 

 

Também a velocidade de carregamento é indicada pela norma, como indicado na 

Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4- Velocidades para o controlo da máquina de ensaios [50]. 

Configuração Velocidade , [mm/min] 

A 0,2 

B 0,5 

C 1,0 

 

Para realizar os ensaios de flexão, optar-se-á pela configuração C, dado ser a 

configuração que permite obter provetes (Figura 5.4) com maiores dimensões, 

comparativamente com as outras duas configurações, minimizando assim o efeito de 

heterogeneidade do material. 
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Figura 5.4 – Cotagem dimensional e geometral para ensaio de flexão [50]. 

 

5.3 – Norma do ensaio de dureza 

Segundo a norma ASTM C 1327-03 o ensaio de dureza, utilizando como indentador 

uma pirâmide de diamante de base quadrada, deve ser conduzido pela aplicação de um 

carregamento de 9,81(1kgf). 

Adicionalmente, refere a necessidade de realizar no mínimo cinco indentações, 

indicado como aceitável o valor de 10 indentações. 

A análise do material, em termos de dureza, tem de ser efectuada em vários sítios no 

material. Para que essa análise seja a mais correcta, é necessário estabelecer distâncias de 

segurança, para que as fissuras provocadas pela indentação, de comprimento c (Figura 5.5), 

não se aproxime das fissuras originadas pelas indentações vizinhas. A distância entre cada 

indentação é fundamental, para que a avaliação de dureza do material seja a mais correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Espaçamento entre indentações: a) sem fissuras; b) com fissuras [51]. 

a) b) 
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Durante o ensaio de dureza dever-se-á aplicar um controlo de qualidade sobre o tipo 

de indentação aplicada, garantindo a qualidade e representatividade dos ensaios. 

A norma estabelece as seguintes formas para as indentações consideradas satisfatórias, 

Figura 5.6, e indica exaustivamente as formas de indentação consideradas não satisfatórias, 

ilustradas na Figura 5.7. 

 

 
Figura 5.6 – Indentações aprovadas [51]. 

 

 
Figura 5.7 – Indentações não aprovadas [51]. 
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6 – PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS CERÂMICA – CORTIÇA 

Recentemente, têm sido desenvolvidos compósitos de matriz cerâmica, cujas 

propriedades mecânicas, como, a resistência e a tenacidade, são bastantes melhores do que 

quando o material cerâmico da matriz não está reforçado. 

Num dos processos de fabrico de compósitos de matriz cerâmica, as fibras de SiC são 

entrelaçadas de modo a obter-se uma manta ou um tecido do tipo tafetá, usando-se a seguir 

o processo de deposição química em fase de vapor para pregnar SiC entre as fibras da 

manta ou do tecido. 

 

6.1 – Definição do processo de fabrico 

Iniciou-se o estudo experimental pela definição do melhor processo para fabricar o 

compósito cerâmica – cortiça, para tal foram  testados dois processos de fabrico: 

1. mistura em matriz em fase líquida e cozimento da cerâmica posterior;  

2. mistura em matriz em fase sólida com recurso a agente aglomerante. 

 

6.2 – Processo de fabrico 1 

No primeiro processo de fabrico, a cerâmica líquida e o pó de cortiça a utilizar, foram 

depositados num recipiente e devidamente misturados com uma batedeira, obtendo-se 

assim uma mistura em matriz de fase líquida. Concluída essa tarefa, preparou-se o molde 

de gesso com aplicação de uma pasta cerâmica nas paredes do molde e vazado para o 

mesmo a mistura líquida. O cozimento da peça constituiu o passo seguinte, tendo sido 

realizado numa estufa a 1300ºC, durante 1 hora. Após esta fase de cozimento, as peças em 

geral ainda contém grande quantidade de água, proveniente da preparação da massa. Para 

evitar tensões e consequentemente defeitos nas peças tornou-se necessário eliminar essa 

água de forma lenta e gradual até um teor suficientemente baixo, de 0,8% a 1,5% de 

humidade residual. Este processo é realizado por uma secagem. O calor de secagem é 

fornecido principalmente por queimadores a gás natural, atingindo temperaturas de 170ºC 

durante 24 horas. 

 

 
Figura 6.1 – Fases do processo de fabrico 1. 
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Após o processo de cozimento e secagem da peça, verificou-se que as peças realizadas 

tinham sofrido empenos e apresentavam poros. Essa porosidade que o material apresentava 

deveu-se às altas temperaturas a que o pó de cortiça foi sujeito, visto que à temperatura de 

1300ºC o pó de cortiça fica literalmente queimado. 

Face ao resultado final destes testes, concluiu-se que este não seria o melhor processo 

de fabrico a aplicar ao compósito cerâmica – cortiça em estudo.  

 

 
Figura 6.2 – Peças obtidas segundo o 1º processo de fabrico. 

 

6.3 – Processo de fabrico 2 

O segundo processo de fabrico é diferente do primeiro, tratando-se de um aglomerado. 

Neste caso, a união dos dois materiais em questão, o pó de cerâmica e o pó de cortiça, é 

feita através do adicionamento de uma resina sintética e cujo processo de fabrico é muito 

semelhante ao aplicado nos aglomerados de cortiça. 

A produção dos aglomerados compostos de cortiça, resulta de um processo de 

aglutinação dos grânulos com uma granulometria e massa vólumica específicas e pré-

determinadas por acção conjunta da pressão, temperatura e um agente de aglutinação, em 

função do produto e aplicação pretendida. Sendo assim, fabricou-se, inicialmente, um 

molde (Apêndice B), de modo a obter uma placa com as seguintes dimensões 120 P
120 P 6 ??. O material escolhido para o fabrico do molde recaiu no acrílico (Tabela 6.1) 

devido ao preço, leveza, facilidade de maquinar e temperatura de fusão do mesmo. Para 

além do molde, foram maquinadas três placas auxiliares: 

Placa 1 – base do molde 0170 P 170 P 10 ??6; 

Placa 2 – tampa do molde 0170 P 170 P 3 ??6; 

Placa 3 – placa compressão do material 0119 P 119 P 3 ??6. 
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Tabela 6.1 – Propriedades do acrílico. 

Propriedades 

Fórmula molecular 0;[2��k6- 

Densidade 1,19 : �?3⁄  

Ponto de fusão 130 � 140º; 0265 � 285 º�6 

Ponto de ebulição 200,0 º; 0392 º�6 

 

 

 
Figura 6.3 – Identificação das placas/molde. 

 

Após o fabrico do molde e das três placas, começou-se por estudar dois tipos de 

aglomerados: 

1. aglomerado cerâmico (pó de cerâmica + resina de poliuretano); 

2. aglomerado cerâmica – cortiça (pó de cerâmica + resina de poliuretano + pó de 

cortiça). 

Placa 1 

Molde 

Placa 3 

Placa 2 
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6.4 – Materiais compósitos desenvolvidos 

       6.4.1 – Aglomerado cerâmico 

Procedeu-se à mistura do pó de cerâmica (PORALT 10A – Apêndice C ) com a resina 

de poliuretano (P-509 – Apêndice D)  num recipiente e depositada após a sua mistura, no 

molde anteriormente referido.  

A Figura 6.4 ilustra o pó de cerâmica aplicado e a resina de poliuretano utilizado como 

agente aglutinante. 

 

 
Figura 6.4 – a) pó de cerâmica (PORALT 10A); b) resina de poliuretano (P-509). 

 

As tabela 6.2 e 6.3 apresentam as propriedades do pó de cerâmica e da resina de 

poliuretano, utilizado na constituição dos provetes experimentais. 

 

Tabela 6.2 – Propriedades do pó de cerâmica (cortesia Mota – Soluções Cerâmicas, S.A.). 

PORALT 10A 

Humidade (%) 3,0Jl1,0 

Módulo de ruptura (cru) bmno pgq⁄ c 45Jl10 

Temperatura de cozedura (ºC) 1380Jl200A9	. 6 

Contracção seco para cozido (%) 11,5Jl1,0 

Absorção de água 0,0 

Módulo de rotura (cozido) bmno pgq⁄ c >500 

 

A resina de poliuretano expande-se ligeiramente ao endurecer e normalmente endurece 

ao fim de alguns minutos. É comum trabalhar com essas resinas geladas, para que o tempo 

de manuseamento aumente, antes que finalmente endureça. 

A principal desvantagem da resina de poliuretano é a sua validade, tornando-se 

imprestável entre cerca de seis meses a um ano depois de usada pela primeira vez. 
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Como mencionado anteriormente, a resina de poliuretano é muito sensível às 

condições do ambiente. Pode ser transportada depois de três minutos após sua aplicação, 

tendo a sua cura totalmente finalizada até 48 horas. 

 

 

Figura 6.5 – Temperatura/Tempo - processo de cura. 

 

Tabela 6.3 – Propriedades da resina de poliuretano P-509 (cortesia Synthesia Española, S.A.). 

Resina de poliuretano P-509 

Índice de NCO% 21 – 23 ASIM 2572  (MAN – Q05) 

Visc. B. 25ºC 1300 – 1900 [MPa.s] (MAN – Q11) 

% extracção >95 (MAN – Q39) 

% sólido 98 – 100 (MAN – Q02) 

 

 

Para permitir uma melhor desmoldação do material em estudo, foi necessário aplicar 

uma folha de alumínio na placa 1 e 3 (Figura 6.6), antes de ser depositado o material para o 

molde. Utilizou-se uma balança digital e um cronómetro, para controlar as percentagens de 

material em estudo assim como o tempo que o material permaneceria dentro da estufa. Na 

primeira amostra (Aglom1), produziu-se um aglomerado contendo: 45 gr de pó de 

cerâmica e 20 ml de resina de poliuretano.  
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Figura 6.6 – a) molde; b) aplicação da folha de alumínio no molde. 

 

A compressão do material, foi exercida por duas placas, a placa 3 e 2 pela acção do 

aperto das porcas dos parafusos introduzidos nas placas 1, 2 e molde. 

 Posteriormente, o material foi a uma estufa de cura a 100 ºC durante 15 minutos, para 

proceder-se à cura da resina de poliuretano. Ao fim desse tempo, o molde foi retirado da 

estufa e repousado à temperatura ambiente durante 20 minutos, iniciando de seguida a 

desmoldação da placa. Durante o arrefecimento do aglomerado 1, verificou-se que o 

mesmo apresentava poros, que originaram a concentração de tensões e geração de fissuras. 

Face a este resultado, questionou-se que influência teria a variação da quantidade de 

resina de poliuretano no aglomerado cerâmico, que influência teria o aumento do tempo de 

permanência do aglomerado cerâmico na estufa, e se a resina de poliuretano (P-509), seria 

adequada para o fabrico deste tipo de aglomerados. 

Após vários testes, constatou-se que quanto maior a quantidade de resina depositada, 

maior era a dureza do material e a porosidade do mesmo. O aumento do tempo de 

permanência do material na estufa tinha influência na porosidade do material, e que quanto 

maior o tempo de cura maior era a quantidade de poros. Esta observação permitiu concluir 

que as resinas de poliuretano monocomponente de base TDI ou MDI são especialmente 

formuladas para aglomerar cortiça pelo processo de extrusão e moldação, no fabrico de 

rolhas de vinho e champanhe, e na obtenção de blocos e cilindros para fabrico de parquet e 

folhas decorativas, não sendo adequadas para cerâmica. 

As temperaturas e os tempos utilizados no processo de cura foram determinados com 

base em cadernos técnicos de fabrico de aglomerados de cortiça, que recomendavam para: 

•  Molde metálico: 110 – 150ºC, com um período de duração de 4 a 22 horas 

[41]; 

•  Molde de fibra de vidro: 110 – 150 ºC, com um período de duração de 3 a 4 

minutos [41]. 
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As figuras 6.7 e 6.8 demostram que as ligações do aglomerado 1 não foram bem 

sucedidas, dando origem a um material muito frágil. Ao microscópio era visível que a 

estrutura do aglomerado não era compacta, existindo espaços entre os grãos cerâmicos 

(Figura 6.8b). 

 

 
Figura 6.7 – a) amostra 1 (45 gr pó de cerâmica e 20 ml resina de poliuretano); b),c) amostra 2 (55 gr 

pó de cerâmica e 40 ml resina de poliuretano). 

 

 
Figura 6.8- a) Aglomerado1 (pó de cerâmica + resina de poliuretano); b) microestrutura do 

aglomerado1 (resolução 200 micra). 
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6.4.2 – Aglomerado cerâmica - cortiça 

Para o fabrico dos aglomerados de cerâmica e cortiça, utilizaram-se três tipos de 

granulação de pó de cortiça (Apêndice E) e 3 níveis de participação deste pó no 

aglomerado, nomeadamente 20, 50 e 80%. 

O processo de fabrico deste tipo de aglomerados é o mesmo utilizado nos aglomerados 

cerâmicos, com a excepção de, neste caso, serem aplicados dois pós, o pó de cerâmica 

(Tabela 6.3) e o pó de cortiça. Houve o cuidado de misturar bem os dois pós, antes de ser 

introduzida a resina, de modo a maximizar a homogeneidade do material. 

 

  

 
Figura 6.9 –Pó de cortiça: a) Ref. MF1; b) Ref. MF5; c) Ref. MD 0,5/1,0 mm. 

 

Tabela 6.4 – Características dos pós de cortiça a utilizar (cortesia Amorim Cork Composites, S.A.). 

Referência Densidade [kg/m3] Humidade [%] Granulometria 

[mm] 

MF1 296 9 0,1 – 0,3 

MF5 59 11 0,2 – 0,6 

MD 0,5/1,0 mm 78 6 0,5 - 1 
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A Figura 6.10 ilustra o encadeamento das fases que constituem o processo de fabrico 

aplicado na obtenção dos compósitos de cerâmica e cortiça. 

 

 

 

Figura 6.10 – Processo de fabrico dos aglomerados pó de cerâmica + resina de poliuretano + pó de 

cortiça. 
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Cada amostra foi devidamente identificada, com uma etiqueta, de modo a evitar troca 

de identificação durante o manuseamento das mesmas. Essa identificação é apresentada na 

Figura 6.11. 

 

 

Aglom1 
 

 

Aglom2 

 

 

Aglom3 
 

 

Aglom4 
 

 

Aglom5 
 

 

Aglom6 
 

 

Aglom7 

 

 

Aglom8 

 

 

Aglom9 
 

 

Aglom10 
 

 

Figura 6.11 – Identificação das amostras. 

45 gr pó de cerâmica + 20 ml resina de poliuretano 

80% pó de cerâmica + 20% pó cortiça [Ref. MF1] + resina de poliuretano 
� 48 gr pó de cerâmica + 4 gr pó de cortiça + 35 ml resina de poliuretano 

50% pó de cerâmica + 50% pó de cortiça [Ref. MF1] + resina de poliuretano 
� 30 gr pó de cerâmica + 9 gr pó de cortiça + 35 ml resina de poliuretano 

20% pó de cerâmica + 80% pó cortiça [Ref. MF1] +  resina de poliuretano 
� 12 gr pó de cerâmica + 14 gr pó de cortiça + 35 ml resina de poliuretano 

80% pó de cerâmica + 20% pó cortiça [Ref. MF5] + resina de poliuretano 
� 48 gr pó de cerâmica + 1 gr pó de cortiça + 30 ml resina de poliuretano  

50% pó de cerâmica + 50% pó cortiça[Ref. MF5] + resina de poliuretano 
� 30 gr pó de cerâmica + 2,5 gr pó de cortiça + 30 ml resina de poliuretano 

20% pó de cerâmica + 80% pó cortiça [Ref. MF5] + resina de poliuretano 
� 12 gr pó de cerâmica + 4 gr pó de cortiça + 30 ml resina de poliuretano 

80% pó de cerâmica + 20% pó cortiça [Ref. MD 0,5/1,0 mm] +  resina de poliuretano 
� 48 gr pó de cerâmica +3 gr pó de cortiça + 30 ml resina de poliuretano 

50% pó de cerâmica + 50% pó cortiça [Ref. MD 0,5/1,0 mm] + resina de poliuretano 
� 30 gr pó de cerâmica + 2 gr pó de cortiça + 30 ml resina de poliuretano 

20% pó de cerâmica + 80% pó cortiça [Ref. MD 0,5/1,0 mm] + resina de poliuretano 
� 12 gr pó de cerâmica + 1 gr pó de cortiça + 30 ml resina de poliuretano 
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A forma como é distribuido o material é bastante importante, acima de tudo é 

necessário garantir a homogeneidade do mesmo, caso contrário o material não apresenta 

propriedades semelhantes em toda a extensão dos provetes.  

A resistência de um cerâmico puro depende do tamanho de grão. Cerâmicos de grão 

fino apresentam fissuras menores nas juntas do grão, o que os torna mais resistentes. À 

temperatura ambiente a rotura da maioria dos materiais cerâmicos é originada nas maiores 

fissuras. 

O aumento da percentagem de pó de cortiça nos aglomerados é perceptível, face à 

diferença de tonalidades que os mesmos apresentam (Figura 6.12). Quanto maior for 

percentagem de pó de cortiça, mais escuro se torna o aglomerado. As figuras 6.13-a) e b) 

referem-se ao mesmo material, mas sujeito a tempos diferentes de cura. Comprova-se 

assim, que o aumento do tempo de cura na microestrutura provoca algumas diferenças, que 

resultam do crescimento dos grãos do pó de cortiça. Também é visível nessas mesmas 

imagens, que o pó de cortiça não foi uniformemente distribuído, apresentando em alguns 

locais maiores concentrações desse mesmo componente.  

Concluído o fabrico dos aglomerados para este tipo de granulometria (Ref.MF1), as 

placas foram maquinadas para a obtenção dos provetes de dimensões de acordo com a 

norma ASTM C 1161-02c, referida no capítulo 5. 

 

 
Figura 6.12 – a)Aglom2; b) Aglom3; c) Aglom4. 

 

 
Figura 6.13- Microestrutura dos aglomerados: a),b) aglomerado 2; c) aglomerado 3; d) aglomerado 4 

(escala 200µm). 
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O próximo passo do estudo consistiu no fabrico dos provetes (pó de cerâmica + pó de 

cortiça + resina de poliuretano), mas com um granulometria do pó de cortiça superior ao 

que foi utilizado no fabrico dos aglomerados 2, 3 e 4. 

Os aglomerados 5, 6 e 7, após a conclusão do período de cura e repouso, apresentavam 

uma superfície muito porosa (Figura 6.14). Os aglomerados para além da porosidade, eram 

bastante frágeis, face a estes factores não se procedeu a mais estudos, porque não 

permitiam dados credíveis, devido à sua irregularidade. Com isto, verificou-se que com o 

aumento da granulometria do pó de cortiça, o aglomerado não oferecia uma boa 

capacidade de ligação entre os grãos (Figura 6.15). 

 

 
Figura 6.14 – a) Aglom5; b) Aglom6; c) Aglom7. 

 

 
Figura 6.15- Microestrutura dos aglomerados: a) aglom5; b) aglom6; c) aglom7 (escala 200µm). 

 

Dos aglomerados produzidos, os aglomerados 8, 9 (Figura 6.16) e 10 foram os mais 

frágeis no manuseamento, devendo-se este facto à granulometria do pó de cortiça utilizado 

e à incapacidade de ligação com o pó de cerâmica. 

 

 
Figura 6.16- a) Aglomerado 9; b) Microestrutura do aglomerado 9 (escala 200µm). 
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7- PROPRIEDADES MECÂNICAS DO COMPÓSITO DE CERÂMICA  E 

CORTIÇA 

7.1 – Ensaio de tracção 

Os ensaios de tracção foram realizados para determinar a resistência mecânica dos 

aglomerados. As dimensões dos provetes foram 90 P 8 P 6 ?? e a velocidade de 

aplicação da força de ensaio foi de 1?? ?5 ⁄ . 

De modo obter uma média dos valores obtidos, realizaram-se 5 ensaios sobre provetes 

de cada tipo de aglomerado produzido.  

A Figura 7.1 ilustra o comportamento de três provetes, respectivos ao aglomerado2 

(30 min/estufa). As curvas força – alongamento apresentadas na Figura 7.1, evidencia a 

não homogeneidade do aglomerado em estudo. Todavia, das curvas apresentadas, apenas a 

curva verde é que confere mais credibilidade, apresentando como força e alongamento 

máximos: 0,110kN e 0,168mm respectivamente. 

A Figura 7.2 ilustra o comportamento de três provetes, respectivos ao aglomerado2 

(60 min/estufa). Relativamente a este aglomerado, as curvas apresentadas são 

relativamente muito próximas, o que permite afirmar que as mesmas conferem 

credibilidade nos valores obtidos. Essa curva apresenta como força máxima atingida e 

alongamento máximo: 0,241kN e 0,317mm respectivamente. 

Através da figura 7.1 e 7.2 podemos afirmar que o aumento do tempo de cura e 

posterior fase de repouso, veio melhorar as ligações dos grãos. 

 
Figura 7.1- Ensaio de tracção (aglomerado2, 30min/estufa). 
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Figura 7.2- Ensaio de tracção (aglomerado2, 60min/estufa). 

 

A Figura 7.3 ilustra o comportamento de três provetes respectivos ao aglomerado3 (30 

min/estufa). Dessas três curvas apresentadas, apenas a curva verde confere credibilidade 

nos valores obtidos. As outras duas curvas não demostram qualquer valor significante, pelo 

facto dos provetes em questão, apresentarem fissuras na zona de aperto das amarras, dando 

origem assim a sua rotura num curto periodo de tempo. Da Figura 7.3 realça-se os valores 

máximos de força e alongamento atingidos: 0,085kN e 0,578mm respectivamente. 

A Figura 7.4 ilustra o comportamento de três provetes respectivos ao aglomerado4 (30 

min/estufa). Apenas a curva verde oferece credibilidade nos valores obtidos, não 

apresentado qualquer significado as curvas azul e roxo. O comportamento apresentado 

pelas curvas azul e roxo do aglomerado4 (30 min/estufa) é muito idêntico às curvas azul e 

roxo respeitantes ao aglomerado3 (30 min/estufa). Na Figura 7.4 realça-se os valores 

máximos de força e alongamento atingidos: 0,101kN e 0,903mm respectivamente. 

Através da observação das figuras 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, constata-se que o aumento da 

percentagem de pó de cortiça e consequentemente redução do pó de cerâmica, veio 

proporcionar elasticidade ao aglomerado, como é expressamente ilustrativo nos valores 

obtidos. 
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Figura 7.3- Ensaio de tracção (aglomerado3, 30min/estufa). 

 

 

 

 
Figura 7.4- Ensaio de tracção (aglomerado4, 30min/estufa). 
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A Figura 7.5 ilustra as curvas tensão – deformação, dos quatro aglomerados em 

estudo. A curva verde destaca-se das outras curvas, pelo facto da máxima tensão atingida 

(≈5MPa), ser o dobro das outras 3 curvas. Essa diferença deveu-se ao facto do aglomerado 

em questão, ter sido sujeito a um periodo de cura superior aos outros 3 aglomerados. 

Relativamente aos aglomerados sujeitos ao mesmo periodo de cura, constata-se que a 

tensão máxima alcançada pelos aglomerados em questão é muito semelhante, já a 

deformação é bem ilustrativa a sua diferença entre cada aglomerado. 

  

 
Figura 7.5- Ensaio de tracção (Tensão/Deformação – comparação dos aglomerados). 

 

A Tabela 7.1 apresenta as propriedades mecânicas observadas nas curvas 

anteriormente apresentadas. Relativamente ao ensaio de tracção, conclui-se que o aumento 

da percentagem de pó de cortiça assim como a redução da percentagem do pó de cerâmica, 

faz com que o aglomerado apresente um acréscimo no módulo de elasticidade, ductilidade 

e tensão de rotura. Este acréscimo, deve-se ao facto de o pó de cortiça, após a sua ligação 

com a resina de poliuretano, possuir uma boa capacidade de elasticidade, sendo melhorada 

essas propriedades com o aumento do tempo de cura da resina de poliuretano. Deste ensaio 

de tracção realça-se o módulo de elasticidade do Aglom2 (60 min/estufa), sendo 

aproximadamente 70 vezes superior ao Aglom2 (30 min/estufa), o que evidencia as suas 

melhorias. Comparativamente aos aglomerados sujeitos ao mesmo periodo de cura, realça-

se  o  Aglom4  (30 min/estufa)  que  possui  um  módulo de elasticidade  aproximadamente 
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10 vezes superior ao Aglom3 (30 min/estufa). 

A percentagem de redução de área dos aglomerados em estudo, aumenta à medida que 

quantidade de pó de cortiça aumenta, isto pode indicar que a quantidade de defeitos, tais 

como inclusões e/ou porosidades é menor comparativamente com os outros aglomerados. 

Não obstante das percentagens apresentadas para o erro dos ensaios, os valores 

referidos na Tabela 7.1 oferecem credibilidade. 

 

Tabela 7.1- Ensaio de tracção – propriedades dos aglomerados. 

 rgás0mt6 u 0vwx6 y 0%6 {g0|wx6 

 
 

Aglom2 
(30 min/estufa) 

N
r.

 
E

ns
ai

o 1 0,110 0,019 0,172 2,292 

2 0,095 0,016 0,149 1,979 

3 0,106 0,017 0,181 2,208 

%& 0,104 0,017 0,167 2,160 

SD 0,008 0,002 0,017 0,162 

% Erro 7,493 8,813 9,862 7,501 

 
 

Aglom2 
(60 min/estufa) 

N
r.

 
E

ns
ai

o 1 0,241 1,265 0,323 5,021 

2 0,229 1,343 0,309 4,771 

3 0,206 1,194 0,286 4,292 

%& 0,225 1,267 0,306 4,695 

SD 0,018 0,075 0,019 0,370 

% Erro 7,893 5,881 6,105 7,891 

 
 

Aglom3 
(30 min/estufa) 

N
r.

 
E

ns
ai

o 1 0,085 0,028 0,343 1,771 

2 0,083 0,030 0,350 1,729 

3 0,086 0,031 0,369 1,792 

%& 0,085 0,030 0,354 1,764 

SD 0,002 0,002 0,013 0,032 

% Erro 1,804 5,149 3,800 1,818 

 
 

Aglom4 
(30 min/estufa) 

N
r.

 
E

ns
ai

o 1 0,101 0,302 0,899 2,104 

2 0,099 0,288 0,760 2,063 

3 0,087 0,259 0,777 1,813 

%& 0,096 0,283 0,812 1,993 

SD 0,008 0,022 0,076 0,158 

% Erro 7,915 7,750 9,338 7,902 

 



 
 

 
PROPRIEDADES MECÂNICAS DO COMPÓSITO CERÂMICA E CORT IÇA 

59 
 

7.2 – Ensaio de flexão 

Para a realização dos ensaios de flexão, foi necessário conceber dois suportes 

(Figura 7.6): 

1) suporte para o apoio do provete; 

2) suporte para a carga. 

 

As distâncias entre os apoios e cargas, assim como o diâmetro dos rolos, foram 

fabricados de acordo com a norma ASTM C 1161-02c, referida no capítulo 5. O 

posicionamento dos suportes e provete para a realização do ensaio, está ilustrada na 

Figura 7.7. 

 

 
Figura 7.6 – Suporte de apoio e carga. 

 

 
 

Figura 7.7- Sistema para o ensaio de flexão a 4 pontos. 

Amarra 

Suporte da 
carga 

Provete 

Suporte dos 
apoios 
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A Figura 7.8 ilustra as curvas força – alongamento para os aglomerados 2, 3 e 4, 

sujeitos ao mesmo periodo de cura. É bem ilustrativo na Figura 7.8 o aumento da flecha 

máxima atingida por cada provete, evidenciando assim as capacidades de flexão que a 

cortiça confere ao aglomerado. As forças e flechas máximas alcançadas pelos vários 

aglomerados foram as seguintes: 

•  Aglomerado2 (30 min/estufa): 30,875N e 0,510mm;  

•  Aglomerado3 (30 min/estufa): 26,500N e 0,648mm; 

•  Aglomerado4 (30 min/estufa): 19,750N e 0,341mm. 

A Figura 7.9 ilustra a curva força – alongamento para o aglomerado2 (60 min/estufa). 

O aumento do tempo de cura para 60 minutos, proporcionou ao aglomerado melhores 

capacidades de flexão, apresentando uma flecha máxima de 0,994mm. 

 

 
Figura 7.8- Ensaio de flexão a 4 pontos (comparação dos aglomerados). 
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Figura 7.9- Ensaio de flexão a 4 pontos (aglomerado2, 60min/estufa). 

 

A Tabela 7.2 apresenta as propriedades mecânicas dos aglomerados, sujeitos ao ensaio 

de flexão. Em suma, as melhorias nas propriedades mecânicas dos aglomerados, com o 

aumento da percentagem do pó de cortiça e redução pó de cerâmica é bem ilustrativa na 

tensão de rotura e módulo de elasticidade à flexão. A percentagem do erro nos ensaios é 

relativamente baixa o que confere credibilidade aos valores apresentados. 
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Tabela 7.2- Ensaio de flexão a 4 pontos (módulo de rotura e módulo de elasticidade à flexão). 

 |}0t ggq⁄ 6 ur0t ggq⁄ 6 

 

 

Aglom2 

(30 min/estufa) 

N
r.

 E
ns

ai
o

 
1 14,531 6387,543 

2 15,352 6110,981 

3 15,000 5990,005 

%& 14,961 6162,843 

SD 0,412 203,780 

% Erro 2,753 3,307 

 

 

Aglom2 

(60 min/estufa) 

N
r.

 E
ns

ai
o

 

1 20,344 1563,896 

2 20,332 1425,503 

3 23,379 1532,909 

%& 21,352 1507,436 

SD 1,756 72,628 

% Erro 8,223 4,818 

 

 

Aglom3 

(30 min/estufa) 

N
r.

 E
ns

ai
o

 

1 12,832 4238,224 

2 12,480 4158,006 

3 11,133 4113,781 

%& 12,148 4170,004 

SD 0,897 63,083 

% Erro 7,382 1,513 

 

 

Aglom4 

(30 min/estufa) 

N
r.

 E
ns

ai
o

 

1 9,258 3718,686 

2 10,598 3539,179 

3 9,510 3460,499 

%& 9,789 3572,788 

SD 0,712 132,334 

% Erro 7,275 3,704 
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7.3 – Tenacidade à fractura 

Os ensaios de tenacidade à fractura, para determinar os valores de KIC, foram obtidos 

através do ensaio de flexão em quatro pontos (Figura 7.10), com um único entalhe lateral 

de geometria rectilínea (Figura 7.11). A velocidade de carregamento foi de 1?? ?5 ⁄  e o 

comprimento da fissura foi de 1mm. 

 

 
Figura 7.10- Ensaio de tenacidade à fractura. 

 

 
Figura 7.11- Fissuras internas: a) aglom2 (30 min/estufa); b) aglom2 (60 min/estufa); c) aglom3 (30 

min/estufa); d) aglom4 (30 min/estufa), escala 100µm. 
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A resistência à fractura de um material cerâmico pode também depender fortemente 

das fendas presentes. Uma fenda de grande dimensão pode afectar a resistência de um 

cerâmico. 

A tenacidade do aglomerado também é melhorada com o aumento da percentagem do 

pó de cortiça e redução do pó de cerâmica, sendo a tenacidade do aglom4 (30 min/estufa) 

aproximadamente três vezes superior ao aglom2 (30 min/estufa). 

Na Tabela 7.3 realça-se dois valores, a tenacidade à fractura do Aglom2 (30 

min/estufa) e Aglom2 (60 min/estufa), apresentando como valores: 0,071�"�√? e 

0,165�"�√? respectivamente.  

 
 
Tabela 7.3- Ensaio de tenacidade à fractura. 

 x 0g6 ~o0|wx6 ���b|wx√gc 

 
 

Aglom2 
(30 min/estufa) 

N
r.

 
E

ns
ai

o 1 0,0005 1,690 0,067 

2 0,0005 1,817 0,072 

3 0,0005 1,867 0,074 

%& 0,0005 1,791 0,071 

$� 0 0,091 0,004 

% �AA� 0 5,094 5,078 

 
 

Aglom2 
(60 min/estufa) 

N
r.

 
E

ns
ai

o 1 0,0005 4,138 0,164 

2 0,0005 4,491 0,178 

3 0,0005 3,835 0,152 

%& 0,0005 4,155 0,165 

$� 0 0,328 0,013 

% �AA� 0 7,902 7,903 

 
 

Aglom3 
(30 min/estufa) 

N
r.

 
E

ns
ai

o 1 0,0005 2,246 0,089 

2 0,0005 2,195 0,087 

3 0,0005 2,145 0,085 

%& 0,0005 2,195 0,087 

$� 0 0,051 0,002 

% �AA� 0 2,300 2,299 

 
 

Aglom4 
(30 min/estufa) 

N
r.

 
E

ns
ai

o 1 0,0005 3,709 0,147 

2 0,0005 2,523 0,141 

3 0,0005 3,507 0,139 

%& 0,0005 3,591 0,142 

$� 0 0,105 0,004 

% �AA� 0 2,925 2,925 
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7.4 – Ensaio de dureza 

Os ensaios de dureza Vickers (HV) foram realizados com a finalidade de determinar a 

dureza do aglomerado de cerâmica e cortiça. Antes de iniciar os ensaios de dureza foi 

necessário polir as amostras.  

Foram feitas 5 indentações num durómetro modelo Frank e o tempo de aplicação de 

cada indentação foi de 10 segundos sob acção de uma carga de 10 I:�. Utilizou-se um 

microscópio óptico equipado com análise de imagem para medição das diagonais 

produzidas.  

Como já foi referido no capítulo anterior, apenas as amostras 2, 3 e 4 apresentaram 

superfíces adequadas para efectuar este tipo de ensaio. 

A Tabela 7.4 apresenta os valores de dureza Vickers, para cada ensaio dos diferentes 

aglomerados. Estes mesmos, demostram que a diminuição da percentagem do pó de 

cerâmica e consequentemente o aumento da percentagem do pó de cortiça, conferiu 

elasticidade ao material e perda de dureza que antes tinha. Na Tabela 7.4 realça-se dois 

valores de dureza, 7,182HV o Aglom2 (30 min/estufa) e 6,780HV o Aglom2 (60 

min/estufa). Estes valores referidos traduzem, o quanto o processo de cura influencia na 

dureza do aglomerado. 

 

 

Tabela 7.4- Dureza Vickers das amostras em estudo. 

Nr. Ensaio Aglom2 

(30 min/estufa) 

Aglom2 

(60 min/estufa) 

Aglom3 

(30 min/estufa) 

Aglom4 

(30 min/estufa) 

1 7,001 6,481 5,876 5,145 

2 7,571 6,625 6,649 5,354 

3 6,992 7,499 6,447 5,592 

4 6,807 6,455 5,788 5,372 

5 7,538 6,840 5,876 5,565 

s� 7,182 6,780 6,127 5,406 

SD 0,349 0,430 0,393 0,182 

% Erro 4,859 6,344 6,407 3,358 
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Na Tabela 7.5 são referidas as dimensões das diagonais da indentação, observadas 

através do microscópio óptico. 

 

 
                             Tabela 7.5- Ensaio de dureza – comprimento das diagonais da indentação. 

�� N �, ���� P r
�q  

 F 
(kgf) 

d1 
(mm) 

d2 
(mm) 

d2 
(mm2) 

HV 

Aglom.2 
(30min/estufa) 

 

1 10 1,617 1,638 2,649 7,001 

2 10 1,577 1,553 2,449 7,571 

3 10 1,669 1,588 2,652 6,992 

4 10 1,699 1,602 2,724 6,807 

5 10 1,525 1,612 2,460 7,538 

Aglom.2 
(60min/estufa) 

 

1 10 1,659 1,724 2,861 6,481 

2 10 1,689 1,657 2,799 6,625 

3 10 1,604 1,541 2,473 7,499 

4 10 1,709 1,681 2,873 6,455 

5 10 1,681 1,612 2,711 6,840 

Aglom.3 
(30min/estufa) 

 

1 10 1,798 1,755 3,156 5,876 

2 10 1,641 1,699 2,789 6,649 

3 10 1,688 1,704 2,876 6,447 

4 10 1,787 1,793 3,204 5,788 

5 10 1,782 1,771 3,156 5,876 

Aglom.4 
(30min/estufa) 

 

1 10 1,878 1,919 3,694 5,145 

2 10 1,882 1,840 3,463 5,354 

3 10 1,844 1,798 3,316 5,592 

4 10 1,880 1,836 3,452 5,372 

5 10 1,850 1,801 3,332 5,565 
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8 - CONCLUSÃO 

 

O objectivo inicial deste trabalho, consistia em caracterizar um compósito cerâmica-

cortiça para uma posterior aplicação estética em fachadas de edifícios (interior e exterior) e 

no desenvolvimento de produtos onde as questões térmicas sejam uma variável importante 

em termos projectuais. Para tal era necessário estudar a rigídez e flexibilidade do 

compósito. 

Inicialmente estudou-se qual o melhor processo para fabricar o compósito cerâmica-

cortiça, utilizando no primeiro processo uma mistura em matriz em fase líquida e 

cozimento de cerâmica posterior, no segundo processo uma mistura em matriz em fase 

sólida com recurso a agente aglomerante. Dos dois processos utilizados apenas o segundo 

processo permitia conceber o compósito cerâmica e cortiça, visto que no primeiro processo 

o pó de cortiça ficava literalmente queimado face às temperaturas submetidas. 

No segundo processo, utilizaram-se 3 níveis de participação do pó de cortiça no 

aglomerado, nomeadamente 20, 50 e 80%. Apenas o pó de cortiça de granulometria 

compreendido entre os 0,1 e 0,3mm permitiu fabricar o compósito cerâmica e cortiça. 

Foram realizados provetes normalizados e submetidos a ensaios de tracção, flexão, 

tenacidade à fractura e dureza. Não foi garantida a homogeneidade do aglomerado, dando 

origem assim a valores dispares na realização dos ensaios. Na realização dos ensaios 

constatou-se, que os provetes submetidos a um periodo de cura superior aos outros, 

demostravam um melhoramento nas suas propriedades mecânicas. Também a flexibilidade 

que se pensava que o compósito cerâmica-cortiça poderia adquirir não foi verificada, tendo 

sido o Aglom2 (60 min/estufa) apresentado a flecha máxima 0,994mm. 

Dos resultados obtidos realça-se o módulo de elasticidade do Aglom4 (30 min/estufa) 

possuindo o valor 0,282±0,008�"�, a tenacidade à fractura do Aglom2 (60 min/estufa) 

0,165±0,013�"�√? e a dureza do Aglom4 (30 min/estufa) 5,406±0,182HV. 

Para um futuro desenvolvimento do compósito cerâmica-cortiça, o modo  de execução 

da mistura dos pós e a compressão da mistura terá de ser diferente da que foi utilizada, de 

modo adquirir um compósito homogénio. 

Futuros estudos do compósito cerâmica-cortiça, deverão recair no processo de fabrico. 

As questões térmicas também deverão ser estudadas, com o objectivo de perceber se as 

capacidades de isolamento térmico que a porcelana e cortiça possui, não foram alteradas 
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quando os materiais em questão funcionam como compósito. 
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APÊNDICE A – Decreto-Lei n.º 11/97 de 14 de Janeiro 
 
 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

Decreto-Lei n.º 11/97 

de 14 de Janeiro 

(Revogado pelo art.º 26.º do DL m.º 169/2001, de 25/5) 

 

Os montados de sobro e azinho estão actualmente confinados a zonas onde predominam 

influências climáticas mediterrânicas com fraca pluviosidade concentrada num curto 

número de meses e grandes amplitudes térmicas, com condicionalismos mesológicos e 

pedológicos adversos, o que confere a estes ecossistemas elevada especificidade e 

sensibilidade. 

Constituindo por regra sistemas agro-silvopastoris, apresentam grande complexidade 

ecológica; com uma fauna e flora associadas que contêm muitos endemismos e espécies 

raras, torna-se urgente a promoção da sua preservação no âmbito de uma estratégia 

mundial de conservação, constituindo assim o sobreiro, Quercus suber L., e a azinheira, 

Quercus rotundifolia Lam., uma das componentes principais dos sistemas vivos a valorizar 

e preservar. 

Embora difíceis de quantificar, os efeitos económicos indirectos dos montados, quando 

estes são correctamente geridos, são muito valiosos para o equilíbrio do mundo rural, pelo 

que importa valorizá-los a partir do conhecimento que se tem da sua dinâmica e capacidade 

produtiva. 

Sendo conhecidos os processos de desertificação na zona mediterrânica, mais fácil se torna 

reconhecer a extrema importância destes ecossistemas, dado localizarem-se na área de 

transição entre as zonas áridas e as terras férteis do Centro e Norte da Europa. Sinais 

evidentes de degradação ambiental e de desertificação são já visíveis em algumas regiões 

europeias da orla mediterrânica, em grande parte provocados por uma sobrecarga de usos 

e, consequentemente, fruto de uma incorrecta e intensa forma de exploração pelo homem, 

exercida em ecossistemas vulneráveis. 

Assim, perante as fortes pressões que continuadamente têm atingido muitos montados, 

quer por eliminação do arvoredo para afectação do terreno a outros fins, quer pela prática  
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de operações culturais tecnicamente incorrectas, torna-se urgente defender estes 

povoamentos, pelo que se impõe o estabelecimento de normas de protecção adequadas e 

eficazes. 

Acresce ainda, no caso do sobreiro, salientar, para além da importância ambiental, o seu 

valor económico, consubstanciado no seu produto mais importante: a cortiça. 

Representando este produto uma importante fonte de rendimento para muitas explorações 

agro-florestais do País, alimentando toda uma fileira industrial, sendo responsável, após 

transformação, por 3% do total das exportações nacionais e sendo Portugal o primeiro 

produtor mundial de cortiça, torna-se também necessário um conhecimento exacto das 

potencialidades dos povoamentos florestais, relativamente aos quantitativos de cortiça 

extraídos anualmente, a fim de permitir a adopção de medidas tendentes a corrigir 

eventuais desequilíbrios entre a oferta e a procura daquele produto. 

Assim: 

No uso da autorização concedida pela Lei n.º 29/96, de 2 de Agosto, e nos termos das 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Definições 

 

Para efeitos do disposto no presente diploma, considera-se: 

a) Alto-fuste – regime em que a perpetuação dos povoamentos se faz através de 

sementeira ou plantação; 

b) Corte de redução – intervenção em que, através de arranque ou corte de árvores, se 

reduz, numa superfície igual ou superior a 1 ha, a densidade do montado abaixo dos 

níveis definidos na alínea j) deste artigo; 

c) Cortiça amadia – cortiça proveniente de partes de árvores nas quais é a terceira vez 

ou seguintes que se extrai cortiça; 

d) Cortiça secundeira – cortiça proveniente de partes de árvores nas quais é a segunda 

vez que se extrai cortiça; 

e) Cortiça virgem – cortiça proveniente de partes de árvores nas quais é a primeira vez 

que se extrai cortiça; 
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f) Desbaste – operação em que, através de arranque ou corte selectivo, são eliminadas 

árvores caducas, mortas ou fortemente afectadas por pragas ou doenças ou aquelas 

que prejudicam o desenvolvimento de indivíduos em boas condições vegetais; 

g) Desbóia – primeiro descortiçamento a que um sobreiro é submetido; 

h) Despela – operação que consiste em extrair de sobreiros vivos parte da cortiça que 

os reveste; 

i) Meças – tipo de descortiçamento no qual a superfície do sobreiro explorada para 

produção de cortiça se encontra dividida em duas ou mais partes, correspondentes a 

anos de extracção diferentes; 

j) Montado de sobro, de azinho ou misto – formação vegetal onde se verifica presença 

de sobreiros ou azinheiras, assiciados ou não entre si ou com outras espécies e cuja 

densidade satisfaz os seguintes valores mínimos: 

50 árvores por hectare, no caso de árvores com altura superior a 1 m, que não 

atingem 30 cm de perímetro à altura do peito; 

30 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 

árvores das espécies em causa se situa entre 30 cm e 79 cm; 

20 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 

árvores das espécies em causa se situa entre 80 cm e 129 cm; 

10 árvores por hectare, quando o valor médio do perímetro à altura do peito das 

árvores das espécies em causa é superior a 130 cm; 

l)   Pau batido – tipo de descortiçamento no qual, a toda a superfície do sobreiro  

 explorada para produção de cortiça, corresponde o mesmo ano de extracção; 

m)  Produtor de cortiça – toda a pessoa singular ou colectiva, pública ou privada,  

que explora montados de sobro, é seu proprietário, usifrutuário ou titular de outro 

direito real ou ainda arrendatário, bem como todo aquele que por contrato tem o 

direito de dispor da cortiça; 

n)  Talhadia – regime em que a continuidade dos povoamentos é garantida pelo 

  aproveitamento dos rebentos ou polos; 

o)  Toiça – parte da árvore que permanece agarrada ao solo após o abate. 
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Artido 2.º 

Conversões 

 

1 – Não são permitidas conversões artificiais de qualquer natureza em montados de sobro e 

azinho, excepto em situações de manifesta desadequação das espécies à estação e mediante 

autorização da Direcção-Geral das Florestas. 

2 – Ficam vedadas por um período de 10 anos quaisquer conversões culturais em áreas de 

montado de sobro e azinho que tenham sido percorridas por incêndios, excepto nas 

situações previstas no número anterior e mediante autorização da Direcção-Geral das 

Florestas. 

 

Artigo 3.º 

Corte ou arranque 

 

1 – Carece de autorização da Direcção-Geral das Florestas, na sua qualidade de autoridade 

florestal nacional, o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, ouvida a direcção regional 

de agricultura competente. 

2 – Os cortes ou arranques em montados de sobro e azinho podem ser permitidos nos 

seguintes casos: 

a) Em desbaste, com vista à melhoria produtiva dos montados; 

b) Em corte de redução, quando este se destina a permitir a realização de 

empreendimentos de imprescindível utilidade pública ou empreendimentos 

agrícolas de relevante interesse para a economia nacional; 

c) Por razões fitossanitárias. 

3 – Os cortes de sobreiros e azinheiras podem ainda ser permitidos nos casos em que seja 

aconselhável a continuidade da exploração do arvoredo através do aproveitamento da 

rebentação de toiça. 

4 – A Direcção-Geral das Florestas pode alterar o critério e a intensidade dos desbastes e 

cortes de redução ou adiar a sua redução. 
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Artigo 4.º 

Utilidade pública 

 

1 – No caso da alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º, a declaração da imprescindível utilidade 

pública ou do relevante interesse para a economia nacional dos empreendimentos compete 

ao ministro da tutela e ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

e, no caso de não existir estudo de impacte ambiental, também ao Ministro do Ambiente. 

2- Para efeitos do número anterior, a entidade interessada deve apresentar uma memória 

descritiva e justificativa que demostre cabalmente, e mediante dados concretos de natureza 

técnica, o interesse económico do empreendimento, a sua sustentabilidade e a inexistência 

de alternativas válidas quanto à sua localização. 

 

Artigo 5.º 

Regime de talhadia 

 

1 – Sempre que a Direcção-Geral das Florestas considere aconselhável a exploração de 

sobreiros e azinheiras em regime de talhadia, pode autorizar esta forma de exploração nos 

seguintes casos: 

a) Em povoamentos de sobreiro e azinheiras em evidente estado de degradação, 

nomeadamente no que se refere ao sobreiro em zonas de produção de cortiça de 

menor qualidade, desde que o sistema radicular das árvores não esteja afectado por 

agentes patogénicos; 

b) Em povoamentos de sobreiro e azinheiras de instalação recente em que, estando o 

povoamento constituído por um elevado número de indivíduos jovens, a condução 

do mesmo se faça de forma que exemplares a eliminar em desbaste permaneçam no 

povoamento explorados em regime de talhadia, coexistindo com aqueles que foram 

seleccionados para a condução em alto-fuste. 

2 – O corte das varas ou extracção da cortiça são autorizadas pela Direcção-Geral das 

Florestas, tendo em conta as potencialidades da estação, ouvida a direcção regional de 

agricultura competente. 
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Artigo 6.º 

Pedidos de autorização 

 

1 – O pedido de autorização para as conversões referidas no n.º 1 do artigo 2.º é feito 

mediante requerimento, em formulários próprios, a entregar na Direcção-Geral das 

Florestas ou nas direcções regionais de agricultura competentes. 

2 – Em qualquer circunstância de corte ou arranque é obrigatória a prévia cintagem das 

árvores a abater com tinta branca indelével. 

3 – A resposta aos pedidos de autorização referidos no n.º 1 do artigo 2.º, na alínea b) do 

n.º 2 do artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 5.º é dada no prazo de 60 dias. 

 

Artigo 7.º 

Desbóia 

 

1 – Não é permitida a desbóia de chaparros cujo perímetro do tronco, medido sobre a 

cortiça, a 1,3 m do solo, seja inferior a 70 cm. 

2 – Exceptuam-se os casos autorizados no artigo 5.º, se imediatamente seguidos de corte 

ou arramque. 

 

Artigo 8.º 

Descortiçamento 

 

1 – A altura do descortiçamento nos sobreiros em que a despela se limita ao fuste não pode 

exceder os seguintes múltiplos do perímetro do tronco, medido sobre a cortiça, a 1,3 m do 

solo: 

a) Duas vezes, no caso de árvores produtoras apenas de cortiça virgem; 

b) Duas vezes e meia, no caso de árvores já produtoras de secundeira mas ainda não 

de amadia; 

c) Três vezes, no caso de árvores já produtoras de amadia. 

2 – Para efeitos do disposto neste artigo, a altura de descortiçamento é a distância medida 

ao longo do fuste e das pernadas. 
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3 – Nos casos em que a altura de descortiçamento, calculada com base no critério definido 

no número anterior, é superior à altura do fuste, a diferença entre estas duas alturas, 

dividida pelo número de pernadas, determina o comprimento máximo de descortiçamento 

em cada pernada. 

4 – Não é permitida a extracção de cortiça em fustes e pernadas cujo perímetro, medido 

sobre a cortiça no limite superior do descortiçamento, é inferior a 70 cm. 

 

Artigo 9.º 

Extracção de cortiça 

 

1 – Não é permitida a extracção de cortiça amadia ou secundeira com menos de nove anos 

de criação. 

2 – Excepcionalmente, e mediante requerimento fundamentado, pode a Direcção-Geral das 

Florestas autorizar a extracção de cortiça: 

a) Com oito anos de criação, para tornar exequível o ordenamento da exploração da 

cortiça, nomeadamente o afolhamento das tiragens e a supressão de meças, desde 

que a quantidade a extrair nestas condições não ultrapasse 10% da quantidade total 

de cortiça a retirar nesse ano no montado em causa; 

b) Com qualquer idade, no caso de sobreiros afectados por incêndio. 

3 – A extracção por meças só é permitida nos sobreiros cujo descortiçamento já era 

efectuado por este processo em data anterior a Maio de 1988. 

4 – No acto da extracção é obrigatória a inscrição, com tinta branca indelével e sobre a 

superfície explorada dos sobreiros, do algarismo das unidades do ano da tiragem da 

cortiça. No caso de a extracção ocorrer em manchas ou folhas, apenas é obrigatória a 

marcação dos sobreiros que as delimitam. 

5 – A resposta aos pedidos referidos na alínea a) do n.º 2 deste artigo é dada no prazo de 20 

dias. 
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Artigo 10.º 

Declaração da cortiça 

 

1 – Tendo em vista possibilitar à Direcção-Geral das Florestas promover uma adequada 

gestão do património suberícola, é obrigatória a declaração da cortiça virgem, secundeira 

ou amadia extraída ou comercializada em cru. 

2 – As declarações a que se refere o número anterior são de carácter cinfidencial e são 

feitas em modelos de impresso a fornecer pelos serviços centrais e regionais do Ministério 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

3 – Para o efeito, existem dois modelos de impresso, a preencher em duplicados: 

a) «Manifesto de produção suberícola», destinado a produtores de cortiça em cru, quer 

esta se destine a venda quer a autoconsumo, que deve ser preenchido um por cada 

prédio e concelho e remetido pelo produtor à Direcção-Geral das Florestas até 31 

de Dezembro do ano de extracção; 

b) «Manifesto de participação de compra e venda de cortiça», destinado a 

compradores e vendedores de cortiça em cru, que deverá acompanhar a cortiça ao 

longo de todo o circuito de comercialização, desde o produtor ao utilizador final, 

seja este industrial ou exportador, e ser por este remetido de imediato à Direcção-

Geral das Florestas. 

 

Artigo 11.º 

Poda 

 

1 – A poda de sobreiros e azinheiras carece de autorização das direcções regionais de 

agricultura, sendo permitida apenas quando visa melhorar as suas características 

produtivas. 

2 – A realização da prática cultural considerada no número anterior só é permitida na 

época compreendida entre 1 de Novembro e 31 de Março. 

3 – Nos sobreiros explorados a pau batido, a poda não é permitida nas duas épocas que 

antecedem o ano do descortiçamento nem nas duas épocas seguintes. 
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4 – O pedido de autorização para poda de sobreiros ou azinheiras é feito mediante 

requerimento, em formulário próprio, a entregar nas direcções regionais de agricultura 

competentes. 

5 – A resposta aos pedidos referidos no número anterior é dada no prazo de 30 dias. 

 

Artigo 12.º 

Proibições 

 

Nos montados de sobro e azinho não são permitidas: 

a) Lavouras profundas que afectem o sistema radicular das árvores e a destruição da 

regeneração natural por meios mecânicos ou outros; 

b) Mobilizações mecânicas em declives superiores a 30%; 

c) Mobilizações não efectuadas segundo as curvas de nível, em declives 

compreendidos entre 10% e 30%; 

d) Intervenções que desloquem ou removam a camada superficial do solo. 

 

Artigo 13.º 

Embargo 

 

A Direcção-Geral das Florestas e as direcções regionais de agricultura poderão requerer ao 

tribunal competente o embargo de quaiquer acções em curso que estejam a ser efectuadas 

com inobservância das determinações expressas no presente diploma. 

 

Artigo 14.º 

Manutenção 

 

1 – Os legítimos possuidores dos montados de sobro e azinho são responsáveis pela sua 

manutenção em boas condições vegetais, através de uma gestão activa e de correcta 

exploração. 

2 – Nos casos de manifesto abandono dos montados, ou de falta de intervenções culturais 

por períodos prolongados que possam conduzir à sua degradação ou mesmo perecimento, a 

Direcção-Geral das Florestas notificará os seus legítimos possuidores para executarem as 
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acções conducentes a uma correcta exploração dos povoamentos. 

 

3 – Os organismos do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

competentes na área florestal articular-se-ão com as estruturas representativas dos 

interesses dos possuidores de montados de sobro e de azinho com vista à promoção de uma 

correcta gestão destas produções. 

4 – É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou 

azinheira, bem como quaisquer acções que conduzam ao seu perecimento ou evidente 

depreciação, nomeadamente as podas executadas com inobservância do disposto no artigo 

11.º e as acções de descortiçamento que provocam danos no entrecasco. 

 

Artigo 15.º 

Direcções regionais de agricultura 

 

Sempre que houver lugar a intervenção das direcções regionais de agricultura nos termos 

do presente diploma, deve a mesma ser enviada à Direcção-Geral das Florestas no prazo de 

15 dias. 

 

Artigo 16.º 

Contra-ordenações 

 

1 – As infracções ao disposto no presente diploma constituem contra-ordenações, puníveis 

com as seguintes coimas: 

a) Infracções ao disposto no n.º 1 do artido 3.º, coima de 10000$00 a 30000000$00, 

no caso do sobreiro, e 10000$00 a 15000000$00, no caso da azinheira; 

b) Infracções ao disposto no artigo 5.º, coima de 5000$00 a 15000000$00, no caso do 

sobreiro, e 5000$00 a 7500000$00, no caso da azinheira; 

c) Infracções ao disposto nos artigos 7.º e 8.º e n.os 1 e 3 do artigo 9.º, coima de 

5000$00 a 15000000$00; 

d) Infracções ao disposto nos artigos 2.º, 11.º e 14.º, no caso do perecimento do 

arvoredo e ainda no caso das lavouras profundas previstas na alínea a) do artigo 

12.º, quando estas sejam igualmente responsáveis pelo perecimento do arvoredo,  
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coima de 10000$00 a 30000000$00, no caso do sobreiro, e 10000$00 a 

15000000$00, no caso da azinheira; 

e) Infracções ao disposto nos artigos previstos na alínea anterior, desde que resulte 

apenas depreciação do arvoredo, coima de 5000$00 a 15000000$00, no caso do 

sobreiro, e 5000$00 a 7500000$00, no caso da azinheira; 

f) Operações previstas no artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 3.º, no artigo 5.º, na alínea a) 

do n.º 2 do artigo 9.º e no n.º 1 do artigo 11.º, desde que correctamente executadas, 

mas sem pedido de autorização, e ainda por infracção ao n.º 2 do artigo 6.º e ao n.º 

4 do artigo do artigo 9.º, coima de 5000$00 a 300000$00; 

g) Infracções ao artigo 10.º, coima de 15000$00 a 500000$00; 

h) Por destruição da regeneração natural prevista na alínea a) do artigo 12.º e por 

infracção às alíneas b), c) e d) do mesmo artigo, coima de 10000$00 a 

15000000$00, no caso do sobreiro, e 10000$00 a 7500000$00, no caso da 

azinheira. 

2 – A tentativa e a negligência são puníveis. 

3 – Como sanção acessória, o Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas pode declarar a provação de acesso a qualquer ajuda pública ao investimento na 

agricultura ou na floresta ao autor da infracção, por um período máximo de dois anos. 

4 – Em casos de extrema gravidade, e quando tal se justifique, pode ainda o Ministro da 

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, sob proposta da Direcção-Geral das 

Florestas, declarar a perda da cortiça extraída ou da lenha em favor do Estado. 

 

Artigo 17.º 

Fiscalização 

 

1 – A fiscalização do disposto no presente diploma compete ao corpo de guardas florestais. 

2 – A instrução dos processos das contra-ordenações previstas no presente diploma é da 

competência das direcções regionais de agricultura. 

3 – Finda a instrução, são os processos remetidos ao director-geral das Florestas, a quem 

compete a aplicação das coimas e a proposta de sanções acessórias. 
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4 – O produto das coimas, mesmo quando estas são fixadas em juízo, reverterá a favor de 

entidades públicas ou privadas a definir por portaria do Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, devendo ser afectado à protecção e ao fomento-

suberícola, nomeadamente a assistência técnica e acções no campo da fitossanidade. 

 

Artigo 18.º 

Revogações 

 

O presente diploma revoga: 

a) Todo o articulado referente a comercialização da cortiça do Decreto n.º 13658, de 

23 de Maio de 1927; 

b) O Decreto n.º 15020, de 11 de Fevereiro de 1928; 

c) O Decreto n.º 16953, de 13 de Junho de 1929; 

d) O Decreto n.º 19636, de 23 de Abril de 1931; 

e) O artigo 12.º do Decreto n.º 26408, de 9 de Março de 1936; 

f) O Decreto n.º 27809, de 1 de Julho de 1937; 

g) O Decreto n.º 30304, de 6 de Março de 1940; 

h) O Decreto n.º 38271, de 26 de Maio de 1951; 

i) O Decreto-Lei n.º 17/77, de 6 de Janeiro; 

j) O Decreto-Lei n.º 172/88; de 16 de Maio; 

l)    O Decreto-Lei n.º 266/95 de 18 de Outubro; 

m)  A Portaria n.º 8295 de 29 de Novembro de 1935; 

n)   A Portaria n.º 13733, de 7 de Novembro de 1951. 
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Artigo 19.º 

Entrada em vigor 

 

O presente decreto-lei entra em vigor 30 dias após a sua piblicação. 

 

Visto e eaprovado em Conselho de Ministros de 17 de Outubro de 1996. – António Manuel 

de Carvalho Ferreira Vitorino – José Eduardo Vera Cruz Jardim – Fernando Manuel Van-

Zeller Gomes da Silva – Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira. 

Promulgado em 19 de Dezembro de 1996. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 

Referendado em 26 de Dezembro de 1996. 

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. 
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APÊNDICE B – Desenho 
 
 

Desenho definição do molde 
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APÊNDICE C – Ficha técnica PORALT 10A 
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APÊNDICE D – Ficha técnica da resina de poliuretano 
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APÊNDICE E – Ficha técnica pó de cortiça 
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