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Prefácio 

A mecânica experimental tem-se assumido ao longo das décadas mais recentes como 
motor de desenvolvimento científico e tecnológico com uma importância centr~l na 
caracterização dos materiais, na caracterização do comportamento de estruturas e de 
componentes estruturais em diversas áreas do conhecimento, nomeadamente na 
engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia de materiais, e no desenvolvimento 
de novos materiais. A análise experimental tem-se assumido também corno base física 
para a verificação e validação de modelos numéricos e analíticos que pretendem simular 
e prever o comportamento de materiais e estruturas. Ainda no âmbito da mecânica 
experimental tem-se assistido a um importante desenvolvimento de novas técnicas 
experimentais e melhoramento de técnicas experimentais existentes. 

o 8° Congresso Nacional de Mecânica Experimental conta aproximadamente com 100 
contribuições, o que demonstra a importância e vitalidade da componente experimental 
na actividade de investigação a nível nacional. À semelhança dos encontros anteriores, 
este congresso apresenta-se como um fórum privilegiado de divulgação e discussão das 
mais recentes tendências e avanços na área da Mecânica Experimental no domínio das 
aplicações a problemas de Engenharia. 

o Congresso Nacional de Mecânica Experimental é pela primeira vez organizado com a 
coordenação afecta à área da Engenharia Civil , depois de consecutivas organizações sob 
a égide da Engenharia Mecânica, sempre em colaboração com a Associação Portuguesa 
de Análise Experimental de Tensões. Esta organização proporcionou uma maior 
participação de investigadores na área da engenharia civil, bem como a atracção de 
alguns colegas Brasileiros com contribuições na área de engenharia civil. 

Desta 8<1 edição destaca-se a existência de conferências convidadas proferidas por 
investigadores nacionais e estrangeiros de competência reconhecida internacionalmente, 
sendo também de destacar a actualidade e a excelente qualidade dos trabalhos que 
encerra na área da análise dinâmica experimental, caracterização de materiais através de 
nanoindentação. caracterização da nanoestruturas de materiais poliméricos, fadiga de 
ligações rebitadas usadas em aeronaves e biomecânica. Neste evento é ainda de salientar 
a existência de sessões especiais na área de engenharia civil relacionadas com a 
aplicação de materiais compósitos à engenharia civil e a estruturas de madeira, bem 
como sessões especiais na área da fractura, fadiga dos materiais e estruturas e 
biomecânica. 

A organização agradece a confiança da Associação Portuguesa de Análise Experimental 
de Tensões, a contribuição dos conferencistas convidados e o empenho dos 
coordenadores das sessões especiais. Uma palavra especial a todos os autores que, pelos 
trabalhos submetidos, contribuíram para o sucesso da 8a edição do Congresso Nacional 
de Mecânica Experimental. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo dos mecanismos de decomposição e de intumescência de 
duas tintas comerciais de base aquosa. São apresentados resultados e.:rperimentais, obtidos 
através de termogravimetria e num calorímetro de cone. Os resultados do primeiro teste 
permitem aferir a variação da perda de massa com a temperatura, para distintas taxas de 
aquecimento e, considerando que as reacções químicas são descritas pela equação de 
Arrltel/ius, é apresentado O método de cálculo dos parâmetros cinéticos, energia de activação 
e /actor pré-exponencial, comparando diferentes métodos cinéticos. Os lestes realizados no 
calorimetro de cone, especificando um fluxo de calor radiante, permite quantificar a 
variação da camada intllmescente e a evolução da temperatura 170 substrato. 

1- IN1RODUÇÃO 

o desempenho da protecção 
intumescente está directamente 
relacionado com a temperatura ou tempo 
em que esta se inicia e o período que actua 
como barreira térmica. Quando a protecção 
intumescente entra em contac to com os 
gases quentes provenientes de um 
incêndio, começa a fonnar bolhas, 
originando uma expansão volumétrica com 
perda de massa. 

Este artigo apresenta dois métodos 
analíticos utilizados no cálculo dos 
parâmetros cinéticos que determinam a 
degradação do materinl nas suas várias 
etapas e um método numénco de 
optimização da contribuição de cada uma 
destas etapas na perda de massa da 
amostra. 
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2- TIlSfFSEFECfUADOSNO 
CALORÍME1RO DE CONE 

Para avaliar o comportamento de 
duas tintas de base aquosa, foi conduzido 
um conjunto de ensaios realizados num 
calorímetro de cone. Os provetes são 
constituídos por placas de aço quadradas, 
100 [mm], com 4 e 6 [mm] de espessura, 
pintadas numa das faces com diferentes 
espessuras de protecção, 0.5, 1.5 e 2.5 
[mm], e testadas segundo a nonna 
IS05660, a fluxos de calor radiante de 35 e 
75 [kW/m2

]. 

A figura 1 apresenta a variação da 
espessura da camada intumescente da tinta 
A para um fluxo de calor de 35 [k\V/m' ] e 
espessuras secas de protecção de 0.5, 1.5 e 
2.5 [mm]. 

Os resultados evidenciam, como 
seria espectável, que o desenvolvimento da 
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camada intumescente depende 
espessura inicial e da solicitação térmica. 
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Fig. 1 - Valor médio da espessura da intumescência 
da tinta A, para espessuras de protecção de 0.5, 1.5 

e 2.5 [mm] e um fluxo de calor de 35 [kw/m2J. 

3- DEfERMINAÇÃODASCONSfANTES 
CINÉTICAS 

As constantes cinéticas das quatro 
etapas de decomposição foram 
determinadas pelos métodos de Kissinger e 
e de Flynn-Hall-Ozawa. Estes métodos 
consideram os resultados dos testes de 
tennogravimetria. Foram efecl11ados testes 
em ambiente de ar, apresentados na Fig. 2, 
eN2. 

T=pt .. " ''']"'Ç [ 

Fig. 2 - Curvas TO e DTG para diferentes taxas de 
aquecimento em atmosfera de ar. 

Os resultados dos testes TG, Fig. 2, 
mais precisamente as curvas DTG, 
mostram a presença de vanos picos, 
indicando a existência de várias reacções 
no processo de decomposição definido por 
quatro etapas. 

Os resultados da aplicação do 
método de Kissinger são apresentados na 
Tabela I. 
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Tabela I - Parâmetros cinéticos determinados 

Etapa 

I 
2 
3 
4 

pelo método de Kissinger. 
Tinta A Tinta B 

E 
[lU/moi] 
53,095 
130,770 
163,64 
110.40 

761,53 60,089 5.375E+03 
119,36E+07 163,031 1,096E+12 
403 ,2 1 E+07 146,034 2,453E+08 

1883,20 188.309 3,244E+07 

4- MÉTODO NUMÉRICO DE CÁLCULO 
DA PERDA DE MASSA 

Considerando os parâmetro cinéticos 
obtidos pelo método de Kissinger, e 
assumindo que as etapas de decomposição 
são independentes. foi apresentado um 
método numérico de calculo da perda de 
massa do intumescente, baseado na 
optimização da contribuição de cada etapa 
de decomposição. A comparação entre os 
resultados numéricos e experimentais da 
perda de massa da tinta A é apresentada na 
Fig.4. 

'00 r-~,",, __ -------,-----, 
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' 00 
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Fig. 3 - Comparação entre os resultados numéricos 
e experimentais da perda de massa da tinta A. 

5 - CONCLUSÕES 

Foi apresentado um conjunto de 
testes experimentais conduzidos num 
calorímetro de cone e de termogravimetria 
para análise do comportamento de tintas 
intumescente sob a acção ténnica. Os 
resultados permitem concluir que a 
intumescência depende da espessura seca 
inicial de tinta e do fluxo de calor. Foram 
apresentados métodos analíticos de cálculo 
das constantes cinéticas que permitem 
obter uma previsão da perda de massa da 
tinta com a temperatura. Os valores das 
energias de activação encontradas diferem 
com o método utilizado. 
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