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RESUMO 

A questão da reabilitação de estruturas está a ganhar cada vez mais importância. A 

comunidade de Engenharia Civil está cada vez mais ciente das vantagens do recurso a 

materiais compósitos na reabilitação de estruturas, existindo já sistemas de reforço com 

materiais e técnicas bem definidos. 

Uma das primeiras técnicas de reforço a surgir, é designada por EBR (Externally 

Bonded Reinforcement, na nomenclatura inglesa) e consiste na aplicação de mantas ou 

laminados de materiais poliméricos reforçados com fibras (FRP, Fibre Reinforced Polymers, 

na nomenclatura inglesa) colados na superfície do elemento a reforçar. Mais recentemente 

surgiu outra técnica de reforço, que consiste na inserção de laminados de FRP no betão de 

recobrimento, denominada por NSM (Near Surface Mounted, na nomenclatura inglesa). 

Ambas as técnicas apresentam um modo de rotura precoce: destacamento da ligação 

betão-FRP nas extremidades do sistema de reforço. Neste projecto será apresentado uma 

proposta de solução, que combina a aplicação de FRP‟s colados externamente na superfície 

do elemento estrutural, com a aplicação de ancoragens ao longo do material de reforço.  

Com vista o estudo do comportamento da nova técnica denominada MF-EBR 

(Mechanically Fastened and Externally Bonded Reinforcement, na nomenclatura inglesa), 

executou-se uma campanha de ensaios monotónicos e de fadiga. 

Neste projecto ainda foi incluído uma parte de modelação numérica, com recurso ao 

software de elementos finitos FEMIX. Neste contexto, foram realizadas simulações 

numéricas para as vigas submetidas a cargas monotónicas, de modo a melhor compreender 

os resultados obtidos experimentalmente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EBR, NSM, MF-EBR, fadiga. 

 





 

v 

ABSTRACT 

Nowadays the importance of the concrete structures rehabilitation is increasing. The Civil 

Engineering community is more aware of the benefits of using composite materials in the 

structures‟ rehabilitation, and there already exists retrofit systems with materials and 

techniques well defined 

One of the first strengthening techniques to emerge is called EBR (Externally Bonded 

Reinforcement) and involves the application of fabrics or laminates of fiber reinforced 

polymer materials (FRP, Fibre Reinforced Polymers) glued on the surface of the reinforcing 

element. More recently another strengthening technique appeared, which involves insertion 

of FRP laminates to concrete surface, called NSM (Near Surface Mounted) 

Both techniques exhibit premature failure mode: detachment of concrete-FRP bond at 

the ends of the reinforcement system. In the current work is proposed a solution, which 

combines the use of anchorage in the FRP with the EBR technique.  

In order to study the performance of this new technique, called MF-EBR (Mechanically 

Fastened and Externally Bonded Reinforcement) was carried out a program of monotonic 

and fatigue tests. 

In this work were included numerical simulations of the beams which were tested under 

monotonic loads, in order to a better understanding of the results obtained in those 

experimental tests. For that, was used a finite element software, called FEMIX. 

 

KEYWORDS: EBR, NSM, MF-EBR, fatigue. 
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Capítulo I  

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

1.1 ENQUADRAMENTO DO TRABALHO 

A constante evolução tecnológica observada nas mais diversas áreas de conhecimento, 

pode ser considerada como um fruto da capacidade do homem de explorar as 

potencialidades existentes ao seu redor, adaptando-as conforme as suas necessidades. No 

ramo de engenharia civil é possível identificar essa evolução, com a modernização das 

técnicas construtivas associadas à descoberta e desenvolvimento de novos materiais. 

Não obstante da boa performance estrutural do betão, estas estruturas estão sujeitas 

à degradação, o que leva a uma análise do futuro desempenho da estrutura. A vida útil de 

uma estrutura de betão é imposta segundo a funcionalidade da mesma, contudo aspectos 

como a má concepção estrutural, execução e ainda a falta de manutenção periódica, 

poderão comprometer o desempenho apropriado da estrutura. Com a vida útil e 

desempenho da estrutura comprometidos é necessário recorrer a medidas de 

reabilitação/reforço, de maneira a restabelecer as condições de uso.  

Nos últimos anos têm surgido sistemas de reforço com materiais e técnicas bem 

definidos, porém os sistemas que recorrem a materiais compósitos são os que têm 

demonstrado mais credibilidade no seio da comunidade internacional. Actualmente o 

interesse da comunidade de Engenharia Civil reverte para a melhoria das técnicas já 

existentes, tanto a nível dos materiais utilizados como dos métodos de aplicação, de 

maneira a superar os aspectos negativos evidenciados nas ditas técnicas. 

No âmbito desta questão, surge o trabalho desenvolvido nesta dissertação, o qual irá 

abordar o estudo da eficiência de técnicas existente com recurso a materiais poliméricos 

reforçados com fibras (FRP - Fiber Reinforcement Polymer, na nomenclatura inglesa). Entre 

as técnicas estudadas, duas já têm reconhecimento internacional: EBR (Externally Bonded 

Reinforcement, na nomenclatura inglesa), que consiste na aplicação do material de reforço 
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colado na superfície do elementos estrutural a ser reforçado; NSM (Near Surface Mounted, 

na nomenclatura inglesa), que consiste na inserção de laminados de FRP no betão de 

recobrimento. 

Muito recentemente surgiu uma nova técnica denominada de MF (Mechanically 

Fastened, na nomenclatura inglesa), com o intuito de contornar o modo de rotura prematuro 

evidenciado na técnica EBR: destacamento precoce do FRP, maioritariamente nas 

extremidades do sistema de reforço. A técnica MF recorre a ancoragens metálicas para fixar 

o FRP à superfície do elemento estrutural a reforçar, descartando a necessidade do uso do 

adesivo para a transferência de esforços entre o betão e o FRP. A utilização de ancoragens 

metálicas implica que o laminado a ser fixado possua boas propriedades mecânicas na 

direcção perpendicular sem comprometer o seu comportamento na direcção principal, sendo 

assim o laminado a utilizar deve ser multi-direccional, em prol do unidireccional usado na 

técnica EBR. (Bank e Arora, 2007; Elsayed et al., 2009).  

No presente trabalho não será aplicada a técnica MF, mas sim uma técnica que reúne 

características da aplicação de ancoragens metálicas com a técnica EBR, ao qual foi 

designada de MF-EBR (Mechanically Fastened and Externally Bonded Reinforcement, na 

nomenclatura inglesa). Esta nova técnica abre novos campos de aplicação dos sistemas de 

reforço, pois com a técnica EBR, apenas se conseguia reforçar vigas e lajes à flexão ou ao 

corte, mas com a inserção de ancoragens metálicas o reforço poderá ser aplicado a outros 

elementos estruturais como nós de pórticos (Coelho 2010). 

No seio académico muito investigação já foi realizada para caracterizar o 

comportamento de estruturas de betão armado reforçadas com FRP‟s, porém tem-se 

apenas focado casos com carregamentos monotónicos (De Lorenzis et al., 2007). 

Uma das principais aplicações dos sistemas de reforço com uso de FRP é na 

reabilitação de pontes. Estas estruturas estão sujeitas ao tráfego, às variações térmicas e 

outras cargas que induzem cargas de fadiga à própria estrutura. Partindo deste propósito é 

fundamental estudar o comportamento de elementos estruturais reforçados com FRP‟s 

quando submetidos a cargas desta natureza. 

No final da dissertação, espera-se uma melhor compreensão do comportamento das 

técnicas estudadas: EBR, NSM, MF-EBR, quando submetidas a cargas monotónicas e de 

fadiga. Com o presente trabalho, também se pretende contribuir para um maior 

reconhecimento das potencialidades da técnica MF-EBR em aplicações de Engenharia Civil. 
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1.2 OBJECTIVOS 

A presente dissertação tem como objectivos: 

a) Revisão bibliográfica sobre o comportamento de estruturas de betão reforçadas com 

CFRP, quando submetidas a cargas monotónicas e de fadiga; 

b) Reforço à flexão de vigas com três técnicas de reforço: EBR, NSM e MF-EBR; 

c) Caracterização do comportamento das vigas reforçadas submetidas a cargas 

monotónicas e de fadiga; 

d) Simulação numérica dos ensaios monotónicos efectuados. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

No Capitulo 2 é feito uma revisão bibliográfica sobre o tema da dissertação. Neste capítulo 

são caracterizadas as técnicas de reforço mais utilizadas, os modos de rotura mais 

frequentes e o dimensionamento associado a cada técnica. Neste capítulo também é 

abordada a questão do fenómeno de fadiga e os efeitos que provoca nas estruturas de 

betão. 

No Capitulo 3 é descrito a campanha de ensaios e o procedimento da aplicação das 

técnicas de reforço a efectuar. Neste capítulo também é feita a caracterização dos materiais 

intervenientes nos trabalhos laboratoriais. 

No Capitulo 4 são apresentados os principais resultados obtidos dos ensaios 

laboratoriais. Neste capítulo apresentam-se os resultados dos ensaios, os padrões de 

fendilhação das vigas e gráficos relevantes na interpretação dos resultados obtidos. 

O Capitulo 5 diz respeito à modelação numérica das vigas que foram submetidas a 

ensaios monotónicos. Neste capítulo é descriminado as propriedades dos materiais a ter em 

conta na simulação e os resultados obtidos. 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões a retirar deste 

trabalho. 
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REFORÇO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS À FLEXÃO 

COM RECURSO A CFRP’s 

 

 

 

 

2.1 CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 

2.1.1 FRP 

O termo compósito pode ser aplicado a qualquer combinação de dois ou mais materiais 

distintos com uma interface entre eles (ACI 2002). O FRP (Fiber Reinforced Polymer, na 

nomenclatura inglesa) é considerado como um material compósito heterogéneo e 

anisotrópico, que apresenta um comportamento linear até à rotura. O seu uso tem vindo a 

crescer em aplicações de Engenharia Civil, devido às suas inúmeras vantagens: baixo peso 

específico, boas propriedades mecânicas, resistência à corrosão, entre outras. (CNR-DT 

200: 2004)  

Os FRP‟s são um compósito gerado por dois ou mais materiais heterogéneos (ver 

Figura 2.1), no qual se pode identificar as seguintes fases: as fibras, a matriz e a interface 

entre os dois materiais. Na performance do compósito de FRP cada elemento constituinte 

contribui para a resposta global, contudo conservam as suas identidades individuais, ou seja 

os materiais intervenientes num compósito de FRP não se decompõem nem se transformam 

em outros materiais.  
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Figura 2.1 - Representação das várias fases constituintes do compósito FRP (ACI 1996) 

As fibras apresentam-se sob forma de pequenos filamentos de baixa densidade e 

apesar de manifestarem um comportamento frágil, possuem valores de módulo de 

elasticidade e de resistência à tracção elevados, conferindo rigidez e resistência necessária 

ao compósito final.  

Ao analisar a Figura 2.2, pode verificar-se que há uma discrepância na resistência 

entre as fibras e a matriz. Embora a resistência mecânica das fibras seja superior ao produto 

final, tal como está evidenciado na Figura 2.2, o FRP apresenta uma combinação de 

propriedades mecânicas, físicas e funcionais superiores às dos seus constituintes 

(Meneghetti 2007). 

 

Figura 2.2 - Relação tensão versus extensão da fibra, da matriz e do FRP final (adaptado de CNR-DT 

200: 2004) 
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Consoante a natureza da fibra, o compósito toma distintas denominações 

nomeadamente: compósito à base de fibras de vidro (GFRP –  Glass  Fiber  Reinforced 

Polymer), compósito com fibras de carbono (CFRP  – Carbon  Fiber Reinforced  Polymer)  

ou  compósito com fibras de aramida (AFRP  –  Aramid  Fiber Reinforced Polymer). Dentro 

da gama de fibras existentes, as fibras de carbono são as mais usadas em aplicações de 

Engenharia Civil, devido a este material apresentar melhores qualidades mecânicas, como a 

resistência a agentes exteriores e imunidade à corrosão. O tipo de fibra menos utilizado e 

estudado é aramida, por apresentar dificuldades na moldagem, baixa resistência à 

compressão, e serem susceptíveis à fluência, às temperaturas elevadas e à acção dos raios 

ultra-violeta. Compósitos formados com fibras de vidro, apesar de terem menor custo, 

possuem maior peso especifico do que os compósito à base de fibras de carbono, 

apresentam menor resistência à fadiga e são sensíveis a meios alcalinos (ACI 2002; fib 

2001; Barros 2004). O gráfico da Figura 2.3 evidencia claramente o contraste entre o 

comportamento frágil das fibras e o comportamento dúctil do aço. Analisando o 

desenvolvimento das curvas representadas no dito gráfico, pode afirmar-se que o módulo de 

elasticidade do aço apenas é superado pelo módulo de elasticidade das fibras de carbono. 

Na Tabela 2.1 pode constatar-se as diferenças entre as várias propriedades dos compósitos 

à base de fibras comparativamente com o aço. 

 

Figura 2.3 - Relação tensão versus extensão do aço e dos vários tipos de FRP (Meneghetti 2007) 
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Tabela 2.1 - Propriedades de varões de FRP (ACI 2003) 

Propriedades Aço GFRP CFRP AFRP 

Tensão de cedência [MPa] 276-517 - - - 

Resistência à tracção [MPa] 483-690 483-1600 600-3690 1720-2540 

Módulo de elasticidade [GPa] 200 35-51 120-580 41-125 

Extensão de cedência [%] 1.4-2.5 - - - 

Extensão de rotura à tracção [%] 6.0-12.0 1.2-3.1 0.5-1.7 1.9-4.4 

 

Analisando os outros constituintes do compósito FRP pode afirmar-se que, enquanto 

as fibras contribuem para capacidade resistente e rigidez do compósito, a matriz é um 

material de natureza rígida e resistente, que garante a união das fibras, de modo a estas 

funcionarem em conjunto. A matriz, para além de proteger das agressões ambientais e dos 

possíveis danos mecânicos, assegura também a transferência de esforços (CNR-DT 200: 

2004). 

No fabrico do compósito FRP, as matrizes mais utilizadas são as poliméricas e estas 

dividem-se em dois grupos: termoendurecíveis e termoplásticas. Actualmente as matrizes 

poliméricas termoendurecíveis são o material de preferência para a produção de grande 

maioria dos materiais de reforço para elementos de betão, devido às suas óptimas 

propriedades em termos de aderência à maior parte dos materiais, de resistência mecânica 

e física (ACI 2002). Na Tabela 2.2 são apresentadas algumas propriedades das matrizes 

termoendurecíveis mais preconizadas na produção de FRP‟s. 

Tabela 2.2 - Principais propriedades das matrizes termoendurecíveis mais utilizadas (fib 2007) 

Propriedade 
Matrizes 

Polyester Epoxy Vinylester 

Densidade [kg/m3] 1200-1400 1200-1400 1150-1350 

Resistência à tracção [MPa] 34.5-104 55-130 73-81 

Módulo de elasticidade longitudinal [GPa] 2.1-3.45 2.75-4.10 3.0-3.5 

Coeficiente de expansão térmica [10
-6

/
0
C] 55-100 45-65 50-75 
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A terceira fase do compósito, denominada interface, trata-se de uma camada muito 

fina existente entre a fibra e a matriz. A interface surge a partir das interacções químicas 

entre a matriz e as fibras e como tal, considera-se que se trata de uma ligação perfeita 

(CNR-DT 200: 2004). 

O recurso a materiais de reforço como FRP, prende-se pela necessidade de contornar 

os aspectos negativos das técnicas de reforço e reabilitação utilizadas até então. Este tipo 

de compósitos com uma matriz polimérica, tal como já foi mencionado, apresentam uma 

elevada rigidez e resistência à tracção, baixo peso e um bom comportamento à fadiga. A 

elevada resistência à corrosão dos compósitos de FRP face aos restantes materiais, permite 

a sua utilização em ambientes agressivos. Estes aspectos combinados com a 

disponibilidade deste material em formas gemétricas quase ilimitadas superam as vantagens 

do uso de chapas de aço e de outros materiais.  

Devido às suas potencialidades mecânicas consegue obter-se, através de pequenas 

quantidades de reforço, um aumento considerável na capacidade resistente dos elementos 

estruturais, sem conferir uma intervenção que altere significativamente a arquitectura dos 

mesmos. 

De forma sucinta são enunciados na Tabela 2.3 os aspectos positivos e negativos 

mais relevantes das fibras e do próprio compósito: 
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Tabela 2.3 – Principais vantagens e desvantagens das fibras (ACI 2003) 

Vantagens das fibras Desvantagens das fibras 

Alta resistência longitudinal (varia de acordo 
com o sinal e direcção do carregamento em 
relação às fibras) 

Não apresenta cedência antes da rotura frágil 

Resistência à corrosão (não dependente de 
um revestimento) 

Baixa resistência ao corte (varia de acordo com o 
sinal e direcção do carregamento em relação às 
fibras) 

Não magnético 
Baixo módulo de elasticidade quando comparado 
com o aço (principalmente compósitos com fibra de 
vidro e aramida) 

Alta resistência à fadiga (varia de acordo com 
o tipo de fibra) 

Susceptibilidade das resinas poliméricas e das 
fibras à exposição da radiação ultravioleta 

Peso especifico baixo (cerca de 1/5 a 1/4 da 
densidade do aço) 

Fraca durabilidade das fibras de vidro num ambiente 
húmido 

Baixa condutividade térmica e eléctrica para 
fibras de vidro e aramida 

Fraca durabilidade de algumas fibras de vidro e 
aramida em um ambiente alcalino 

 
Alto coeficiente de dilatação térmica perpendicular 
às fibras, em relação ao betão 

 Sensibilidade ao fogo, dependendo do tipo de matriz 

2.1.2 Mecanismos de aderência  

No estudo do comportamento de elementos de betão reforçados com FRP‟s é fundamental 

abordar a questão de roturas prematuras. A rotura de elementos de betão reforçados à 

flexão (um dos usos mais frequentes de FRP‟s) é causada pela perda de aderência entre o 

betão e o compósito de fibras. Este extravio de aderência é um dos principais mecanismos 

de falha. 

Um bom reforço de um elemento de betão é capaz de incrementar a capacidade de 

carga, através da transferência de esforços entre o betão e o material de reforço. Para tal 

acontecer, é necessário garantir que a resistência da ligação ou a resistência de aderência 

seja elevada. Quando a força resistente na ligação betão-reforço é superada, há uma perda 

de aderência, que poderá levar ao aparecimento e/ou desenvolvimento de mecanismos de 

rotura. 
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Uma estrutura reforçada ao ser submetida à flexão, irá gerar fissuração na região 

traccionada do elemento. Nos pontos onde ocorre fissuração do betão, o material de reforço 

fica fortemente traccionado, no qual as tensões são transferidas para as extremidades da 

fissura (Teng et al. 2002). A concentração destas tensões de corte na interface é um factor 

preponderante no desenvolvimento dos modos de rotura.  

 

Figura 2.4 – Mecanismo de transferência de esforços entre o betão e o FRP (Meneghetti 2007) 

A perda de aderência é fruto da propagação de fendas no betão, paralelas ao material 

de reforço e adjacentes à interface betão-FRP e surgem no ponto de tensão mais alta e 

desenvolvem-se até ao final compósito. Se o valor da resistência à tracção for superado, 

antes de se esgotar a capacidade resistente do adesivo epoxy, o FRP irá perder a sua 

aderência e possivelmente conduzir ao colapso do sistema de reforço. Além das tensões de 

corte presentes na interface betão-reforço, as condições superficiais do substrato e a 

resistência do betão são factores determinantes que condicionam directamente a resistência 

de aderência (Dai et al. 2005; Teng et al. 2002). 

A resistência de aderência poderia ser incrementada, com o aumento do comprimento 

de ancoragem, no entanto alguns autores afirmam que o aumento da resistência de 

aderência poderá não ser possível através do aumento do comprimento de ancoragem, 

porque uma vez iniciado o destacamento do reforço, este desenvolve-se por todo o 

comprimento. Ou seja, a máxima tensão de tracção no compósito poderá não ter sido 

alcançada, independentemente do comprimento de ancoragem (Teng et al. 2002). 

A aderência entre o betão e o material de reforço pode ser representada, de forma 

simplificada, como uma junta submetida a um esforço de tracção. Täljsten (1997) utilizou um 

esquema de ensaio de corte simples semelhante ao da Figura 2.5a), chegando à conclusão 

que existe um comprimento de ancoragem crítico, a partir do qual a carga última não 

aumenta. Assim sendo, valida-se o que já foi mencionado anteriormente, ou seja o 

mecanismo de rotura é controlado com base no fenómeno de corte do betão situado 
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adjacente à área de ligação. O betão ao entrar em rotura impossibilita de ser atingida a 

capacidade resistente final do reforço (Täljsten 1997). Na Figura 2.5b) e c) apresentam-se 

outros esquemas de ensaio frequentemente usados na caracterização da ligação betão-

FRP. 

 
a) Ensaio de corte simples 

 
b) Ensaio de corte duplo 

 
c) Vista superior  

Figura 2.5 – Esquema de ensaio de corte (adpatado de Täljsten 1997) 

A resistência da aderência ainda é um parâmetro associado aos sistemas de reforço 

que não reúne consenso internacional. Resultados e conclusões de ensaios já efectuados, 

entram em contradições. Contudo há consciência que factores como preparação da 

superfície, a qualidade do adesivo e o comprimento de ancoragem são aspectos 

fundamentais na resistência de aderência (Neubauer e Rostásy 1997; Barros et al. 2004; 

Meneghetti 2007). Outros autores (Chen e Teng 2001) enunciam seis factores fundmentais 

que condicionam a resistência de aderência:  

 Comprimento de ancoragem; 

 Resistência do betão; 

 Rigidez axial do material de reforço; 

 Relação entre a largura do material de reforço e o betão; 

 Rigidez do adesivo; 

 Resistência do adesivo. 

Os autores atrás referidos evidenciam a largura do material de reforço como um 

aspecto importante a considerar na aderência do FRP, porque associado a este aspecto 
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podem ser geradas zonas de descontinuidades onde há uma elevada concentração de 

tensões. Ou seja, se a largura do compósito for menor do que a do elemento a reforçar, 

então a distribuição de esforços não é uniforme, gerando assim num aumento de tensões de 

corte na interface (Chen e Teng 2001). 

2.2 REFORÇO À FLEXÃO DE ACORDO COM AS TÉCNICAS EBR E NSM 

Uma estrutura de betão existente, identificada como sendo estrutural ou funcionalmente 

deficiente, deve ser submetida a uma reabilitação, que normalmente visa um incremento na 

sua capacidade de carga.  

A necessidade de reforço de uma estrutura pode surgir por diferentes razões, como: o 

envelhecimento e deterioração provocado por agentes ambientais, alteração da sua 

funcionalidade, alteração das regulamentações em vigor, defeitos estruturais fruto do mau 

processo construtivo e/ou falta de manutenção. As possíveis soluções de reabilitação de 

uma estrutura poderão passar por um: encamisamento com betão, alargamento transversal 

e sobreposições; colagem adicional de materiais avançados de alta resistência; pré-esforço 

externo, ou mesmo acrescentar novos elementos de apoio à estrutura existente. 

Consequentemente, a concepção do projecto ideal de reforço/reabilitação depende, em 

grande parte, do conhecimento global da estrutura existente. Além disso o projecto de 

reforço deve reger-se por normas de dimensionamento acreditadas e apropriadas para o 

caso em estudo. 

2.2.1 Técnica EBR 

A técnica Externally Bonded Reinforcement (EBR) consiste na colagem de FRP‟s nas 

superfícies dos elementos a reforçar. 

Quando os materiais FRP‟s são ligados a um substrato de betão, o comportamento da 

estrutura global depende da acção combinada de todo o sistema. O modo de rotura da 

estrutura global é altamente dependente da integridade da ligação e das interfaces entre os 

diferentes materiais. A qualidade da ligação entre o sistema betão-adesivo-FRP é 

geralmente favorecida pelo uso de um adesivo estrutural adequado e por uma correcta 

preparação das superfícies do betão e do FRP (Lamanna 2002). 
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A técnica de colagem externa de reforço (EBR) envolve quatro fases (Dias 2008): 

1. Preparação da superfície do elemento a reforçar de forma a garantir que o sistema tenha 

uma boa aderência. Na presente dissertação, como se recorreu à aplicação de laminados 

de CFRP, a superfície é preparada, com um martelo de agulhas. Após o tratamento com 

o martelo de agulhas, a superfície deve ser limpa com ar comprimido. Em casos onde se 

verifique a existência de imperfeições, como fendas e corrosão, estes devem ser 

reparados antes de se seguir com o resto da execução do reforço (ACI 2002); 

2. Aplicação do adesivo epoxy na superfície a ser reforçada. Nesta fase o betão deve 

apresentar-se seco e isento de poeiras de maneira a não comprometer a aderência do 

sistema de reforço; 

3. Aplicação do adesivo epoxy nas superfícies do laminado, devidamente limpas; 

4. Numa última fase dos trabalhos, aplica-se o material de reforço na zona com adesivo 

epoxy. O reforço deverá ser comprimido ao betão e o excesso de adesivo deve ser 

removido.  

Esta técnica é evidenciada como um processo de reforço simples e relativamente 

rápido de execução e além disso, proporciona ao elemento reforçado um aumento da 

capacidade de carga máxima, um incremento na rigidez e um melhor controlo da 

fendilhação. 

Apesar dos aspectos positivos da aplicação de reforço por colagem externa, esta 

técnica também acarreta alguns aspectos menos favoráveis. O material de reforço colado na 

superfície do elemento de betão está sujeito a degradações, designadamente devido a 

condições ambientais, como fogo, temperaturas elevadas, raios ultravioleta, humidade, e até 

mesmo a fenómenos de vandalismo. 

Inerentes a esta técnica de reforço, vários estudos comprovaram a ocorrência 

frequente de rotura por destacamento do FRP. Este tipo de modo de rotura é reportado 

como frágil e sem aviso prévio, comprometendo a viabilidade do reforço. Com o fenómeno 

de destacamento do FRP, pode-se afirmar que o material de reforço não foi 

convenientemente aproveitado, ou seja a tensão máxima instalada no FRP na rotura é 

bastante inferior à resistência à tracção última do mesmo (Dias 2008). Estas desvantagens, 

por vezes, podem comprometer a funcionalidade do reforço aplicado, a sua segurança e o 

período de vida útil da estrutura reforçada. 

Para contornar o fenómeno de destacamento na extremidade do laminado, vários 

autores, consideram que a adopção de sistemas de ancoragem do CFRP ao betão, é uma 

solução bastante eficiente para controlar este modo de rotura prematuro (ver Figura 2.6) 
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(Teng et al. 2002; Garden e Hollaway 1998). Adopção de sistemas de ancoragem vai desde 

a pretensão do material de reforço até à ancoragem adicional em forma de “U”, com mantas 

de fibra de carbono orientadas a 00 e a 900, nas extremidades do reforço (Arduini e Nanni 

1997). Com a ancoragem do material de reforço consegue-se garantir um funcionamento do 

CFRP mais prolongado, ou seja, um acréscimo de deformação, e um pequeno incremento 

na capacidade de carga (Dias et al. 2006).  

 

 
a) 

 
b) 

Figura 2.6 – Sistemas de ancoragens adicionais: a) tipos de ancoragens metálicas (Rizzo 2005); b) 

esquema de ancoragens adicionais de mantas de CFRP em “U” (Meneghetti 2007). 

2.2.2 Técnica NSM 

De forma a contornar os aspectos negativos que a técnica EBR envolve, foi desenvolvida 

uma técnica que consiste na inserção de material de reforço no betão de recobrimento. Este 

técnica é denominada por NSM (Near surface monted na nomenclatura internacional).  

O conceito da técnica NSM já era conhecido, no entanto o material de reforço utilizado 

era varão de aço. A técnica NSM com recurso a varões de aço, provou ser inovadora com 

resultados bastante promissores, em termos de reforço à flexão, contudo para garantir que 

os varões de aço não fossem danificados pela corrosão, era necessário considerar uma 

espessura de betão de recobrimento considerável (Asplund 1949). 

Actualmente com o aparecimento dos FRP‟s, cujas propriedades, como a sua maior 

resistência à corrosão, o seu baixo peso específico e a sua maior resistência à tracção, 

fizeram com que o recurso aos varões de aço entrasse em desuso. 
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Como já foi mencionado, esta técnica visa a inserção de FRP‟s em entalhes 

executados no betão de recobrimento e rege-se segundo várias etapas (Dias 2008): 

1. Execução e limpeza dos entalhes na face do elemento a reforçar; 

2. Corte dos FRP‟s nas dimensões pretendidas no reforço; 

3. Preenchimento dos entalhes, já executado, com adesivo epoxy; 

4. Aplicação do adesivo epoxy nas faces dos FRP‟s, previamente limpas; 

5. Introdução dos FRP‟s no entalhe, removendo o excesso de adesivo.  

O bom desempenho desta técnica como de qualquer outra técnica é resultado da 

qualidade com que é executado o reforço. 

Em comparação com um sistema de reforço colado externamente, a técnica NSM é 

bastante mais prática, especialmente quando a fixação final do reforço é um factor 

determinante, ou quando a aplicação envolve extenso trabalho de preparação de superfície. 

Recorrendo a esta técnica com inserção dos FRP‟s em ranhuras com resina epoxy, garante-

se que o material de reforço é protegido dos agentes ambientais e danos físicos. 

Distintos resultados comprovam que a aderência do FRP, quando utilizado segundo a 

técnica NSM, conduz a melhores resultados do que quando são colados externamente, 

porque na primeira técnica o material de reforço apresenta o dobro da área de ligação, em 

relação à técnica EBR (Badawi e Soudki, 2009). 

2.2.3 Mecanismos de rotura de elementos de betão reforçados com laminados 

de CFRP 

O estudo do comportamento estrutural de estruturas reforçadas com FRP é essencial para 

um dimensionamento adequado, baseado em parâmetros de serviço e outros critérios 

específicos. Para um reforço adequado é necessário adoptar técnicas de dimensionamento, 

que consideram os diferentes modos de rotura observados em estruturas reforçadas. Para 

além dos modos tradicionais de esmagamento do betão e cedência da armadura, há ainda a 

possibilidade de vários modos de rotura prematuros associados à interacção betão-reforço 

ou à rotura do próprio reforço. Esta consciencialização dos mecanismos de rotura é crucial, 

para o dimensionamento de estruturas a serem reforçadas, pois a estrutura poderá entrar 

em colapso prematuramente ou ainda apresentar uma rotura frágil. Para tal, o comité ACI 

440.2R define cinco modos de rotura, que deverão ser mantidos em consideração (ACI 

2002): 
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1. Esmagamento do betão na zona comprimida, antes da cedência do aço. Acontece em 

casos de vigas com altas taxas de armadura ou em elementos fracamente armados mas 

com grande quantidade de reforço. Este tipo de rotura não é desejado já que ocorre 

inesperadamente e de maneira frágil (Thomsen et al. 2004); 

2. Cedência do aço, seguido pela rotura do material de reforço. Surge em elementos 

estruturais com baixas taxas tanto de armadura como de reforço; 

3. Cedência do aço, seguido pela fissuração do betão na zona comprimida. Quando se 

desenvolve este mecanismo de rotura pode concluir-se que tanto a viga de referência 

como a reforçada foram subdimensionadas. Neste caso, a capacidade resistente à flexão 

do elemento é conseguida com a cedência do aço na região traccionada e pelo 

esmagamento do betão na zona comprimida, onde o reforço com FRP permanece intacto 

(Meneghetti 2007); 

4. Rotura na camada do betão de recobrimento, com o destacamento do mesmo. Surge 

com a acção de tensões de corte e de tracção; 

5. Rotura na interface betão-reforço, com o destacamento do FRP. Relacionado com a 

perda de aderência do reforço (Thomsen et al. 2004). 

O mecanismo de rotura ideal para estruturas de betão armado, devidamente 

reforçadas com FRP‟s, prevê a cedência da armadura, seguido pela rotura do reforço e só 

depois o esmagamento do betão na zona comprimida (Garden e Hollaway, 1998). Por 

motivos de segurança, é preferível que o elemento reforçado apresente um comportamento 

dúctil, já que após a rotura do material de reforço, provavelmente frágil, haja um possível 

desprendimento de betão. 

2.2.4 Rotura por destacamento – peeling-off 

A maioria das roturas observadas em ensaios de elementos estruturais reforçados com a 

técnica EBR é causada pelo destacamento do sistema de reforço (peeling-off). Como tal a 

federação internacional para o betão estrutural (fib) estuda a perda de adesão do sistema de 

reforço e afirma que este fenómeno pode ocorrer no betão, no adesivo ou ainda no FRP (ver 

Figura 2.7) (fib 2001). 
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Figura 2.7 - Destacamento entre o FRP e o betão (adaptado de fib 2001) 

A desintegração do betão ocorre na camada do betão de recobrimento, ou numa 

camada enfraquecida como a zona da armadura longitudinal.  

O destacamento ao nível do adesivo pode surgir na interface betão-adesivo, na 

interface adesivo-FRP ou ainda no próprio adesivo. As duas primeiras situações surgem em 

elementos reforçados onde não houve um tratamento da superfície apropriado. No terceiro 

caso, a rotura ao longo do adesivo ocorre se a resistência deste for menor do que a do 

betão, como em casos anormais onde o betão apresenta uma resistência elevada ou 

quando o sistema de reforço está sujeito a altas temperaturas.  

A rotura pelo FRP é caracterizada pelo destacamento na interface das várias camadas 

constituintes do laminado. Este fenómeno designa-se por delaminação e a probabilidade de 

ocorrer é bastante remota, pois esta rotura está associado a uma produção defeituosa do 

laminado. 

O modo de rotura, por perda de aderência, mais verificado em estruturas reforçadas 

com EBR é o destacamento do sistema de reforço ao nível da superfície de betão. A 

resistência à tracção e de corte do adesivo é normalmente superior à do betão, assim 

sendo, após a perda de aderência do sistema, uma fina camada de betão permanece colado 

ao FRP. 

O fib ainda classifica o fenómeno de destacamento dependendo do ponto onde a 

rotura teve o inicio (ver figura 2.8) (fib 2001): 

 Modo 1: Destacamento no final do laminado/manta; 

 Modo 2: Destacamento intermédio devido a fendas de flexão; 

 Modo 3: Destacamento devido a fendas de corte; 

 Modo 4: Destacamento devido a irregularidades e/ou rugosidade do betão. 

Betão

Adesivo

FRP

Destacamento do FRP

Destacamento do Adesivo

Destacamento na interface

adesivo-betão

Desintegração do betão

de recobrimento
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Figura 2.8 – Zonas de destacamento em elementos reforçados com a técnica EBR (fib 2001) 

2.3 DIMENSIONAMENTO DO REFORÇO DE ESTRUTURAS DE BETÃO 

SUBMETIDAS À FLEXÃO 

Precedentemente a qualquer tipo de dimensionamento, é importante ter conhecimento da 

força máxima que poderá ser transferida do betão para o FRP e das tensões normais e de 

corte no interface betão-FRP. O valor da força transferida para o sistema de reforço, antes 

do destacamento deste, depende do comprimento de ligação da área colada. O 

comprimento de ligação óptimo é definido como sendo o comprimento a partir do qual não 

há um incremento na força transferida entre o betão e o sistema de reforço. Este 

comprimento pode ser estimado pela fórmula (CNR-DT 200: 2004): 

      
     

      
  (2.1) 

Onde    e    são o módulo de elasticidade e a espessura do FRP, respectivamente e 

    é a resistência média à tracção do betão. 

A estimativa da resistência do laminado é feita para os modos de rotura 1 e 2 definidos 

na Figura 2.8. Para ser determinada é necessário calcular a energia de fractura da interface 

betão-FRP: 

                       (2.2) 

Onde     é a resistência característica do betão à compressão 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 
Modo 4 

Aço 

FRP 

Zona não 

fendilhada 

Zona de Mmáx 

Zona fendilhada 

Zona não fendilhada 
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O parâmetro    é um coeficiente geométrico associado à largura do elemento 

reforçado,  , e do próprio sistema de reforço,   . Este coeficiente é obtido com base na 

seguinte fórmula: 

    
  

  

 

  
  

   

 (2.3) 

Onde 
  

 
      

Para o modo de rotura por destacamento no final do laminado (modo 1), a resistência 

última pode ser avaliada, da seguinte forma: 

     
 

        
  

        

  
 (2.4) 

Esta fórmula representa a resistência do laminado para um modo de rotura por 

destacamento no final do laminado, no qual o comprimento de ligação é igual ou superior ao 

óptimo. Em situações onde o comprimento de ligação,   , é menor do que o comprimento 

óptimo, este valor sofre uma redução, segundo a expressão: 

              
  

  
    

  

  
  (2.5) 

Com    definido como o comprimento de ligação 

Numa estimativa da resistência última para uma rotura por destacamento intermédio 

(modo 2), a variação de tensões no sistema de reforço entre duas fendas consecutivas não 

deverá exceder o limite    . Este limite é condicionado pelas características da ligação 

betão-FRP, distância entre as fendas de corte no betão e o nível de tensão instalado no 

FRP. A resistência máxima do sistema de reforço no estado limite último deverá ser inferior 

a       : 

                
   

        
  

        

  
 (2.6) 

Onde        , caso não haja outra informação específica 

O valor da extensão última do sistema de FRP, pode ser obtido com base na 

resistência última atrás citada: 

     
      

  
 (2.7) 
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2.3.1 Dimensionamento do reforço à flexão, com a técnica EBR  

O reforço à flexão é necessário em elementos estruturais sujeitos a momentos de flexão 

superiores à sua capacidade resistente. Neste ponto apenas é analisado o 

dimensionamento do reforço à flexão unidireccional, ou seja, em casos onde o eixo do 

momento actuante coincide com um eixo principal de inércia da secção transversal (CNR-

DT 200: 2004). 

Para o cálculo da resistência à flexão de uma secção reforçada com um sistema de 

FRP aplicados externamente, a norma italiana, CNR-DT 200, considera os seguintes 

requisitos (CNR-DT 200: 2004): 

 O dimensionamento de cálculo é baseado nas actuais dimensões, disposição das 

armaduras e propriedades dos materiais do elemento estrutural a ser reforçado; 

 As extensões no betão e nas armaduras são directamente proporcionais às suas 

respectivas distâncias ao eixo neutro da secção, ou seja, as secções planas antes da 

aplicação do carregamento permanecem planas após a sua aplicação; 

 Não há deslocamento relativo entre o FRP e o betão; 

 A deformação de corte na camada de adesivo é desprezada, visto esta ser muito fina, 

com reduzidas variações de espessura; 

 A máxima extensão de compressão no betão é 0,003; 

 A resistência à tracção do betão é desprezada; 

 Assume-se que o diagrama tensão versus extensão do aço é elástico-linear até à sua 

cedência, seguido de comportamento perfeitamente plástico; 

 Admite-se que o CFRP é caracterizado por uma lei linear e elástica tensão-extensão até 

à rotura. 

A análise de elemento reforçados com FRP à flexão, deve ser baseada no equilibro de 

forças e na compatibilidade de tensões. Quando a rotura é responsabilizada pelo sistema de 

FRP, qualquer diagrama de extensões correspondente ao modo de rotura tem um valor fixo 

para a extensão do FRP,    : 

            
   

  
        (2.8) 

Onde: 

    - Extensão característica na rotura do sistema de reforço adoptado 

   – Coeficiente inerente ao tipo de rotura do FRP.  
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   – Coeficiente de conversão do ambiente. Na Tabela 2.4 são enunciados os possíveis 

valores a serem atribuídos a este coeficiente, dependendo do tipo de fibra/adesivo e das 

condições de exposição. 

Tabela 2.4 - Valores para o coeficiente de conversão das condições de exposição (CNR-DT 200: 

2004). 

Condições de exposição do laminado Tipo de fibra/adesivo    

Inserido no betão (técnica NSM) 

Aramida/Epoxy 0,85 

Carbono/Epoxy 0,95 

Vidro/Epoxy 0,75 

Externo 

Aramida/Epoxy 0,75 

Carbono/Epoxy 0,85 

Vidro/Epoxy 0,65 

Ambientes agressivos 

Aramida/Epoxy 0,70 

Carbono/Epoxy 0,85 

Vidro/Epoxy 0,50 

 

A distribuição das extensões ao longo da secção transversal deverá ser linear, de 

modo a satisfazer os requisitos atrás enunciados. As restantes extensões deverão ser 

calculadas pelas fórmulas seguintes: 

 FRP:         (2.9) 

 Betão (compressão):             
 

   
     (2.10) 

 Aço (compressão):              
    

   
 (2.11) 

 Aço (tracção):              
   

   
 (2.12) 

Onde:  

    - Representa a extensão última do betão à compressão; 

  - Representa a posição do eixo neutro. O valor deste é quantificado pela distância entre a 

posição do eixo neutro e a fibra mais comprimida da secção transversal (ver Figura 2.9). 
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a) b) c) 

Figura 2.9 – Esquema de equilíbrio de forças e diagrama de extensões: a)secção reforçada; b) 

diagrama de extensões; c) equilíbrio de forças (CNR-DT 200:2004) 

Em casos da rotura ocorrer pelo esmagamento do betão na zona comprimida com a 

cedência das armaduras em tracção, a extensão do betão tem um valor fixo,    . O 

desenvolvimento das extensões ao longo da secção continua a ser calculado de forma a 

garantir a linearidade exigida por ACI 440: 

 FRP:    
   

 
              (2.13) 

 Betão (compressão):        (2.14) 

 Aço (compressão):         
    

 
 (2.15) 

 Aço (tracção):         
   

 
 (2.16) 

A posição do eixo neutro, para as duas situações, é expressa segundo uma equação 

de equilibro de forças ao longo do eixo da viga: 

                          (2.17) 

O momento resistente do elemento reforçado pode ser calculado usando uma 

equação de equilíbrio de momentos: 

                        
 

   
                                            (2.18) 

Se o aço se encontrar na fase elástica, a tensão é obtida pela lei de Hooke com base 

no módulo de elasticidade do aço. Caso o aço apresenta um comportamento plástico a 

tensão considerada é a tensão de cedência,    . 

FRP 
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Inicialmente considerou-se que o FRP tem um comportamento linear até à rotura, 

então a tensão será obtida pela lei de Hooke, com base na extensão e no módulo de 

elasticidade do FRP. 

Paralelamente ao dimensionamento do reforço a aplicar, é necessário verificar a 

resistência ao corte, porque um incremento na capacidade resistente poderá implicar numa 

rotura não por destacamento do FRP ou esmagamento do betão, mas sim por corte. Com a 

intervenção num elemento de betão a carga resistente aumenta, contudo a armadura 

transversal existente poderá não suportar a nova carga actuante e entrar em colapso (CNR-

DT 200:2004). 

2.3.2 Dimensionamento do reforço à flexão, com a técnica NSM  

No dimensionamento do reforço com a técnica NSM, também se considera as mesmas 

hipóteses de cálculo associadas à técnica EBR. Segundo o procedimento aconselhado pelo 

ACI 440.2R, o dimensionamento de um reforço rege-se segundo um procedimento de 

tentativa-erro. A determinação da posição do eixo neutro é um processo iterativo, ou seja, 

inicialmente arbitra-se um valor para c e calcula-se as tensões e extensões dos materiais 

com base neste valor. O valor calculado e o valor arbitrado inicialmente são comparados e 

se forem coerentes, o valor para a posição do eixo neutro foi encontrado. Caso contrário, 

outro valor deve ser assumido e o processo deve ser repetido até convergir (ACI 2008). Na 

Figura 2.10 são apresentados esquemas de digrama de extensões e equilíbrio de forças, no 

qual se baseou para calcular as extensões e tensões. 

   

a) b) c) 

Figura 2.10 – Esquema de equilíbrio de forças e diagrama de extensões (adaptado de ACI 2008) 
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Independentemente da posição do eixo neutro, c, a extensão do material de reforço é 

determinado pela seguinte fórmula: 

        
    

 
          (2.19) 

Se a inequação for verdadeira, então o elemento reforçado irá apresentar uma rotura 

por esmagamento do betão; porém se         então a rotura ocorrerá pelo FRP. 

A determinação da tensão instalada no laminado,    , é obtida pela lei de Hooke, já 

que este material apresenta um comportamento linear até à rotura: 

             (2.20) 

Com base no diagrama de extensões pode-se estimar a extensão do aço,   : 

             
   

    
  (2.21) 

A tensão do aço,   , é determinada pela curva tensão-extensão: 

             (21) 

A posição do eixo neutro, c, pode ser estimada usando a fórmula adjacente: 

  
          

       
 (2.22) 

Os parâmetros    e   estão associados à definição do bloco de tensões no betão, 

equivalente a uma distribuição não linear de tensões. 

Após a determinação da posição do eixo neutro, a resistência à flexão da secção do 

elemento reforçado pode ser obtida da seguinte forma: 

         
   

 
            

   

 
  (2.23) 

Associado ao FRP, considera-se um factor de redução        . Este factor é 

aplicado à contribuição do FRP de modo a reflectir as incertezas inerentes aos sistemas de 

reforço com FRP, comparativamente com o aço e o betão (ACI 2008). 
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2.4 TÉCNICAS DE REFORÇO À FLEXÃO DE ACORDO COM AS TÉCNICAS MF-

FRP E MF-EBR 

2.4.1 Técnica MF-FRP 

A técnica de reforço denominada por Mechanically Fastened Fiber Reinforced Polymer (MF-

FRP) surge com a necessidade de contornar tanto os aspectos negativos como também os 

modos de rotura frágeis da técnica EBR. MF-FRP trata-se de uma técnica de reforço de 

estruturas promissora, particularmente onde a rapidez do reforço e o urgente uso são 

cruciais. Contudo o reforço com esta técnica está destinado a estruturas com período de 

vida útil limitado (Bank 2004).  

Com o método MF-FRP, o reforço é obtido através da fixação do laminado ao betão, 

recorrendo a parafusos. Este método é considerado rápido, utiliza ferramentas 

convencionais, materiais leves e não requer trabalho qualificado para executá-lo. Além 

disso, ao contrário do método EBR, este não necessita de uma extensa preparação da 

superfície que recebe o reforço e permite o uso imediato da estrutura após reforçada (Bank 

et al. 2007). No entanto, com a fixação mecânica é inevitável a criação de concentrações de 

tensões (Lamanna 2002).  

O processo de implementação desta técnica acarreta aspectos negativos, que 

condicionam o bom funcionamento e longevidade da própria técnica. Uma vez que a fixação 

é feita através de um material metálico, este estará sujeito a fenómenos de corrosão. Como 

se trata de uma técnica de reforço ainda em fase de estudo, tanto a corrosão como a 

consequência da degradação dos buracos no material de reforço, necessitam de ser 

aprofundados. Além disso, é fundamental aperfeiçoar a metodologia de dimensionamento, 

de maneira a obter o comportamento dúctil desejável para técnica de MF-FRP (Bank 2004). 

Na implementação desta técnica de reforço, o tipo de parafuso a utilizar deve ser 

tomado em conta. Parafusos de comprimento reduzido podem incutir um destacamento 

precoce do CFRP para cargas relativamente baixas. Para além do comprimento, se o 

diâmetro do próprio parafuso a empregar for consideravelmente elevado, a implementação 

da bucha poderá gerar fissuras iniciais. Este tipo de fendilhação inicial ainda poderá ser 

agravado em casos da fixação ser feita segundo duas fileiras de parafusos (Rizzo 2005).   

A ductilidade do sistema MF-FRP poderá ser incrementada, comparativamente à 

técnica EBR, se forem utilizados parafusos compridos implementados no material de reforço 
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previamente furado. Consequentemente, com a técnica MF-FRP é possível obter uma rotura 

gradual do betão comprimido que não seja súbita e inesperada.  

Para as fixações mecânicas podem-se apontar cinco modos de rotura (ASTM 2005; 

Lamanna 2002). Na figura adjacente são apresentados esquemas de cada modo de rotura. 

Modos de rotura principais: 

   
(a) (b) (c) 

   
Modos de rotura secundários: 

  

 

(d) (e)  

a) Rotura por esmagamento (bearing). Caracterizado por esmagamento do material em 

redor da área de contacto do parafuso. Trata-se de uma rotura gradual e progressiva;  

b) Rotura por tracção pura (net-tension). Resultado de uma concentração de tensões na 

proximidade do furo, gerando fendas que se propagam ao longo da secção do 

laminado, perpendicular à direcção do carregamento imposto; 

c) Rotura por corte (shearout). Ocorre com o aparecimento de fendas de corte paralelas à 

direcção do carregamento, que vão desde a zona do furo até à extremidade do 

laminado; 

d) Rachadura do laminado (cleavage); 

e) Rompimento do laminado (tearout). 

Figura 2.11 - Modos de rotura de laminados de FRP (ASTM D5961 2005) 

Dos cinco modos enunciados, consideram três como sendo principais: rotura por 

esmagamento, por tracção pura e por corte. Os restantes modos de rotura são considerados 

como sendo secundários porque apenas se desenvolvem após o esmagamento do laminado 

ter ocorrido. Na caracterização do laminado, quando estes apresentam estes tipos de rotura, 

os resultados destes ensaios são considerados inválidos.  
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Perante os vários modos de rotura, o mais desejado é a rotura por esmagamento em 

redor do parafuso, porque a fixação é capaz de manter a resistência até níveis de 

deslocamento significativos. Os restantes dois modos de rotura principais tendem a se 

desenvolver de forma mais frágil (Lamanna 2002). 

2.4.2 Técnica MF-EBR 

No presente trabalho não será aplicada a técnica MF, mas sim uma técnica que reúne 

características da aplicação de ancoragens metálicas com a técnica EBR, ao qual foi 

designada de MF-EBR (Mechanically Fastened and Externally Bonded Reinforcement, na 

nomenclatura inglesa). O procedimento de reforço desta técnica comporta as seguintes 

etapas (Coelho 2010): 

1. Marcação e realização do furo;  

2. Preparação da superfície do elemento a reforçar. O tratamento deve ser feito conforme 

foi mencionado no ponto referente à técnica EBR; 

3. Limpeza tanto da superfície tratada como do furo com ar comprimido, de maneira a retirar 

qualquer tipo de resíduo criado pelas fases de furação e tratamento de superfície; 

4. Colocação dos parafusos. Inicialmente aplica-se uma bucha química e de seguida insere-

se o parafuso até à profundidade pretendida. Antes de seguir para as seguintes etapas a 

bucha química deve ter uma semana de cura; 

5. Furação no laminado; 

6. Aplicação de adesivo epoxy tanto no material de reforço previamente furado como na 

superfície a ser reforçada; 

7. Aplicação do material de reforço na zona com adesivo. O reforço deverá ser comprimido 

ao betão e o excesso de adesivo removido; 

8. Se for previsto pré-esforço nos parafusos, este deve ser aplicado depois da cura do 

sistema de reforço.  

Esta nova técnica abre novos campos de aplicação dos sistemas de reforço, pois com 

a técnica EBR, apenas se conseguia reforçar vigas e lajes à flexão ou ao corte, mas com a 

inserção de ancoragens metálicas o reforço poderá ser aplicado a outros elementos 

estruturais como nós de pórticos (Coelho 2010). 
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2.5 FADIGA 

A fadiga pode ser definida como sendo um dano estrutural progressivo e permanente, que 

ocorre quando a estrutura está sujeita a acções repetidas. Este dano gradual culmina numa 

propagação de micro-fendas, que posteriormente poderão comprometer a estabilidade da 

estrutura ou ainda mesmo o seu colapso. A fadiga do betão está associada com o 

desenvolvimento interno de micro-fissuras, tanto na interface cimento/agregado como na 

própria matriz.  

O conceito de fadiga tem vindo a ser estudado por toda a comunidade científica, e até 

mesmo o comportamento de alguns materiais à fadiga, como o aço, é praticamente 

conhecido. Porém, o comportamento de materiais compósitos, como o betão, quando 

submetidos a cargas de fadiga têm vindo a suscitar grande interesse a nível internacional, 

devido a alguns aspectos que se passaram a observar a partir da década de 80, podendo 

destacar-se os seguintes (RILEM 1984): 

 O uso de materiais mais resistentes combinados com metodologias de cálculo mais 

refinadas, dando origem a estruturas mais esbeltas, cujo as cargas permanentes 

representam uma pequena parte da capacidade total de carga da própria estrutura. 

 O uso de novos tipos de estruturas, como estruturas marítimas, sujeitas a acções do 

vento e das marés. 

 Os efeitos de cargas repetidas, nas características dos materiais, poderão comprometer 

as condições de serviço, mesmo que não cause uma rotura por fadiga. 

A fadiga poderá ocorrer para acções de carregamentos cíclicos, ou seja, quando um 

material está submetido a acções que variam segundo o tempo. A acção continua deste tipo 

de carregamento conduz, por ventura, ao fenómeno de fadiga, no qual é traduzido por uma 

gama de tensões, uma máxima e uma mínima, aplicadas durante um determinado intervalo 

de tempo.  

As acções dinâmicas não são consideradas como permanentes ou quase-

permanentes, contudo alguns tipos destas acções flutuam continuamente ao longo do 

tempo, acabando por ocorrer durante toda a vida útil da estrutura (Cachim 2000). Devido à 

sua relevância, podem-se salientar as seguintes cargas: 

 Acções de tráfego; 

 Acções sísmicas; 

 Acção do vento em estrutura de elevada esbeltez; 

 Efeito das ondas do mar em obras marítimas; 
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 Equipamentos industriais; 

 Variação diferencial de pressões hidrostáticas e de temperatura. 

As acções dinâmicas supracitadas, podem ser agrupadas em três categorias (RILEM, 

1984): 

 Acções de impacto – caracterizadas por elevadas taxas de carregamento;   

 Acções cíclicas baixas – caracterizadas por baixo número de ciclos de elevados níveis de 

tensão. Trata-se de ciclos de fadiga baixos, no qual o número de ciclos vagamente 

ultrapassa os 1000 ciclos; 

 Acções cíclicas altas – caracterizadas por um grande número de ciclos de baixos níveis 

de tensão. Trata-se de ciclos de fadiga altos, no qual o número de ciclos ultrapassa os 

1000 ciclos. 

Independentemente da catalogação acima descrita, há outros actores, como Hsu 

(1981), que definem, para as mesmas acções cíclicas, várias categorias (Tabela 2.5): 

Tabela 2.5 – Espectro de acções de fadiga (adaptado de Hsu 1981) 

Ciclos de fadiga baixos Ciclos de fadiga altos Ciclos de fadiga muito altos 

Estruturas sujeitas a 
sismos 

Pavimentos 
de 

aeroportos e 
pontes 

Estradas e 
pontes 

ferroviárias, 
pavimentos de 
auto-estradas 

Estruturas de 
tráfego de alta 

velocidade 

Estruturas 
marítimas 

1 10
1
 10

2
 10

3
 10

4
 10

5
 10

6
 10

7
 10

8
 10

9
 

2.5.1 Mecanismo de fadiga 

O mecanismo de fadiga ainda não é completamente compreendido e mesmo as teorias que 

explicam o inicio e propagação das fendas não chegam a um consenso. Murdock e Kesler 

(1960) afirmam que o inicio do fenómeno de fadiga pode-se ser associado à deterioração 

gradual da ligação entre o agregado graúdo e a matriz ligante. A rotura do elemento 

estrutural ocorre com a rotura da matriz (Murdock et al. 1960). 

Antrim (1967), por outro lado, considera que a rotura por fadiga é proveniente da 

formação e propagação de pequenas fendas na matriz cimenticia, no qual irão enfraquecer 

a secção ao ponto de esta não suportar a carga aplicada. O autor ainda garante que o 

desenvolvimento deste tipo de fendas depende essencialmente da razão água-cimento e na 

presença de tensões de retracção existentes na matriz cimentícia (Antrim 1967). 
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Os modelos acima mencionados são ainda bastante teóricos, em parte porque os 

resultados obtidos em ensaios laboratoriais não vão de encontro aos verificados na 

realidade. Em casos reais, a tensão instalada nas estruturas correntes é inferior a 50% da 

resistência do betão, sendo assim não é possível levar a estrutura à rotura por fadiga 

(RILEM 1984). Contudo, mesmo assim pode-se concluir que a fadiga no betão está 

associada ao desenvolvimento interno de micro-fendas tanto na interface matriz cimentícia-

agregado como na própria matriz. 

2.5.2 Respostas ao fenómeno de fadiga 

Inerente ao fenómeno de fadiga, surge um outro conceito denominado por limite de fadiga, 

N. Este novo parâmetro surge como resposta à fadiga, no qual define o número máximo de 

ciclos de carregamento que uma estrutura consegue suportar, sem que ocorra um acumular 

de danos e eventual rotura. O limite de fadiga é variável e depende das características do 

material e das condições de carregamento impostas. Outra alternativa como resposta à 

fadiga, é a resistência à fadiga ou nível de tensão, designada por S. O nível de tensão 

representa a fracção da resistência monotónica que uma estrutura poderá suportar para um 

determinado número de ciclos: 

   
         

  
  (2.24) 

Sendo: 

          – Tensão aplicada ao elemento de betão 

   - Resistência estática do elemento de betão 

Com a definição do conceito de nível de tensão, surge um outro parâmetro, com 

relevância no estudo da fadiga, denominado razão de fadiga, R. A razão de fadiga é a razão 

entre os níveis de tensão mínimo (    ) e máximo (    ).  

   
    

    
   (2.25) 

A deformação total do betão fruto do carregamento cíclico divide-se em duas 

componentes, deformação elástica (  ) e uma deformação dependente do tempo (  ) 

(Holmen 1979): 

             (2.26) 

A deformação    está associada apenas ao carregamento cíclico, no qual se pode 

detectar três fases distintas na sua evolução: 
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I. Crescimento rápido desde o inicio até cerca de 10% do limite de fadiga; 

II. Crescimento uniforme desde 10% até cerca de 80% do limite de fadiga; 

III. Crescimento rápido desde 80% do limite de fadiga até ao colapso do elemento. 

Na Figura 2.12 apresenta-se o resultado de um ensaio efectuado pelo método da 

velocidade do impulso ultra-sónico, em que nitidamente se pode observar as três fases 

supracitadas. 

 

Figura 2.12 - Dano acumulado sob compressão de amplitude constante baseada em três métodos 

diferentes de medição (adaptado de Kim et al. 2008) 

2.5.3 Ensaios de fadiga 

Os ensaios que visam o estudo do comportamento à fadiga constituem um processo 

moroso, já que os elementos a ser testados podem ser submetidos a uma vasta gama de 

acções. O estudo em materiais compósitos à fadiga é baseado em carregamentos de 

amplitude variável que constituem em dois ou mais blocos de amplitude constante, para dois 

ou mais níveis de tensão e razões de fadiga. A variação das cargas ao longo do tempo, 

normalmente, rege-se segundo uma função sinusoidal (ver Figura 2.13): 

                
   

 
  (2.27) 
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Sendo, 

   - Tensão média aplicada 

   – Amplitude de carregamento 

  – Tempo 

  - Frequência do carregamento 

 
Figura 2.13 – Carregamento cíclico típico (adaptado de Post 2008) 

Os ensaios que recorrem a blocos de carga de amplitude constante são simples de 

realizar em ambiente laboratorial, porém, em situação real, não são representativos, no qual 

não se garante o mesmo estado de danos nos materiais. 

A resposta do betão à fadiga é condicionada por distintos parâmetros, tais como: a 

gama de tensões aplicadas, a frequência de carregamento, a composição do betão, as 

condições de mistura e cura. O efeito da frequência adoptada no ensaio está associado à 

gama dos níveis de tensão impostos, isto é, para níveis de tensão abaixo de 0.75, pode-se 

afirmar que a influência de frequências de carregamento entre 1 e 15 Hz no limite de fadiga 

pode ser desprezada (ACI 1974). No caso de níveis de tensão elevados, já se pode verificar 

que um aumento da frequência de carregamento implica um aumento do limite de fadiga 

(Cornellisen 1984, CEB 1988).  

O dano proveniente do carregamento dinâmico não pode ser quantificado com base 

na resistência estática do elemento posteriormente ao ensaio. Alguns autores verificaram 

que provetes após serem submetidos a acção cíclicas com uma determinada razão de 

fadiga, apresentavam um aumento de resistência quando testados estaticamente. 

(Gheorghiu et al, 2005) 

Tempo, t 

Tensão máxima,    

Tensão média,    

Amplitude de carregamento,    

T
e
n
s
ã
o
 a

p
lic

a
d

a
, 
σ

  

 

Tensão mínima,    



Capitulo 2 – Reforço de elementos estruturais à flexão com recurso a CFRP’s 

34 

Os ensaios de fadiga geralmente apresentam uma grande discrepância de resultados 

e, para tal, é necessário ensaiar vários provetes para cada nível de tensão, de maneira a 

gerar a curva S-N de um betão em específico. Estas curvas S-N, também denominadas por 

curvas de Wöhler, regem-se segundo uma representação semi-logarítmica, em que o nível 

de tensão máximo (Smáx) se encontra no eixo das ordenas e o número de ciclos que 

conduzem à rotura (Nf) no eixo das abcissas. As curvas S-N são representadas para um 

nível de tensão mínimo constante (Smin=constante) ou para uma razão de fadiga constante 

(R=constante). Na Figura 2.14, é representado uma curva típica S-N.  

 

Figura 2.14 – Representação esquemática de uma curva típica S-N (adaptado de Dieter 1976) 

Ao aplicar conceitos de probabilidade, é possível obter uma relação entre a 

probabilidade de rotura (P) e o número de ciclos até à rotura, obtendo-se as curvas S-N-P, 

como se pode verificar na Figura 2.15 (Holmen 1979).  
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Figura 2.15 – Representação esquemática de uma curva típica S-N-P (Holmen1979) 

2.5.4 Fadiga em FRP’s 

Ao contrário do que é verificado no aço, a fadiga em materiais compósitos como betão e 

FRP‟s, não ocorre com o aparecimento e desenvolvimento de uma única fenda, mas pelo 

desenvolvimento simultâneo de inúmeras fendas que tornam impossível quantificar o dano 

por fadiga (Talreja 2008). No caso dos FRP‟s, o dano por fadiga pode apresentar vários 

tipos de rotura, independentemente do número de fendas geradas: rotura da fibra, 

fissuração da matriz, delaminação e destacamento (Sevostianov et al. 2003). 

O primeiro tipo de rotura a surgir num compósito quando sujeito a cargas uniaxiais é a 

descolagem da interface, devido à perda de ligação na interface entre as fibras e a matriz 

envolvente. Esta perda de ligação faz com que haja um deslocamento relativo das fibras à 

matriz, provocando micro-fissuras que, ao propagarem, irão gerar fendas de dimensões 

consideráveis na matriz. Com o desenvolvimento das fendas, há uma redução de rigidez na 

direcção normal às fibras, que conduz a uma redução na capacidade de carga do 

compósito. A propagação das fissuras pode ocorrer segundo a direcção longitudinal, que 

consequentemente provoca a separação das camadas inerentes. Este fenómeno denomina-

se por delaminação.  

O dano das fibras surge após os outros tipos de rotura estarem presenciados. As 

fibras, que agora estão separadas do resto do compósito, são sujeitas a maiores esforços 

para o mesmo carregamento, fruto da redução da secção resistente. 
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Na abordagem do conceito de fadiga nos FRP‟s, o parâmetro de resistência à fadiga 

S, deve ser substituído pela extensão do material. Compósitos com diferentes volume de 

fibras irão apresentar diferentes valores para a resistência, sendo que quanto maior o 

volume de fibras maior será a resistência do compósito, porém a extensão de rotura é a 

mesma. A extensão de rotura é condicionada pelas propriedades do material, assim sendo a 

resposta à fadiga deve ser baseada na extensão dos materiais compósitos e não na gama 

de tensões. Mesmo se comparar laminados com diferentes orientações das fibras, conclui-

se que a rotura final do compósito se cinge pela rotura das fibras, isto é, a extensão de 

rotura será igual, embora a resistência do compósito seja diferente. 

2.5.5 Fadiga no betão  

Como já foi referenciado, a fadiga no betão caracteriza-se pelo aparecimento de inúmeras 

fendas. Quando essas cargas de fadiga são de compressão, pode-se observar dois 

fenómenos: inicialmente a resistência do betão aumenta, devido a um rearranjo da estrutura 

interna que leva a uma consolidação do material. Após o rearranjo da estrutura, depara-se 

com um fenómeno contrário: as acções aplicadas provocam danos no material que 

prevalecem ao fenómeno de consolidação do mesmo. 

A resistência à fadiga é definida como a máxima tensão que o material consegue 

suportar para um específico número de ciclos. Ao contrário do que se passa no aço, o limite 

de tensão no betão ainda não está devidamente determinado, ou seja, ainda não há 

consenso num valor para o nível de tensão do betão ao qual este pode ser submetido sem 

sofrer qualquer dano estrutural (RILEM 1984). 

Em situações em que o elemento de betão a estudar possui armadura, a resposta ao 

carregamento cíclico é condicionada pela interacção entre o aço e o betão. Em elementos 

sujeitos à flexão que sejam subarmados, a fadiga surge na armadura, por outro lado, em 

situações de elementos superarmados, a rotura por flexão ou corte é bastante mais 

complexa. No caso da rotura por fadiga de uma ou mais barras de armadura não implicam 

necessariamente o colapso da estrutura. 

A rotura do betão armado à fadiga pode ocorrer segundo distintas formas, dependo de 

alguns factores como aderência entre o betão e o aço, resistência ao corte, etc. Se a 

resistência de aderência entre betão e o betão for satisfatória, a rotura surge na porção de 

betão situada em redor da armadura, onde a resistência à tracção é excedida. Se a 

resistência ao corte do betão for considerável, a fadiga ocorre no perímetro da armadura 

(Meneghetti 2007). 
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2.5.6 Fadiga no adesivo epoxy  

Associado à constante evolução tecnológica e ao consumo crescente de FRP‟s, o uso das 

resinas epoxy no ramo de engenharia civil tem vindo a aumentar. Este forte crescimento no 

seu consumo, é fruto da consciencialização das vantagens no seu uso, por parte dos 

empreendedores. Este tipo de material acarreta algumas vantagens como: facilidade na 

aplicação, rápida cura à temperatura ambiente sem libertação de subprodutos, boa adesão 

a vários tipos de materiais, excelente resistência química, baixa retracção, baixa fluência, 

boa resistência mecânica, grande durabilidade. 

Os adesivos epoxy disponíveis comercialmente para aplicações em engenharia civil 

geralmente adoptam a forma de formulações bi-componentes, constituídas por um agente 

principal (resina) e um catalisador (endurecedor), que só devem ser misturados momentos 

antes da aplicação. Qualquer dos dois componentes só por si não apresenta características 

físicas favoráveis à sua aplicação. O agente resina ao ser combinado com um endurecedor 

irá criar uma formulação epoxy, com propriedades físicas e químicas bem definidas, como 

resistência à tracção que ronda valores entre os 30 MPa e os 90 MPa, enquanto a 

resistência à compressão apresenta valores entre 120 MPa e 210 MPa. Para além destas 

propriedades mecânicas, o adesivo resina epoxy apresenta uma extensão última por volta 

de 1.6%, módulo de elasticidade entre 4 e 8 GPa, boa resistência química e uma excelente 

aderência ao betão (Meneghel 2005).  

O adesivo epoxy tem como funcionalidade, conferir a aderência necessária entre o 

laminado e o betão, de maneira a transferir as tensões tangenciais do laminado para o 

betão. Além de garantir a transferência de tensões, a resina epoxy é um material isolante, 

fornecendo assim, uma maior resistência à rotura do conjunto laminado-adesivo-betão 

(LAB). 

O conjunto laminado-adesivo-betão suporta três modos de rotura (ver Figura 2.16): 

 Rotura do adesivo, que ocorre na interface entre o adesivo e o material a ligar. Este modo 

de rotura surge quando o material a ligar é mais resistente que o adesivo. 

 Rotura coesiva, considerada rotura ideal para o adesivo. Este modo de rotura ocorre no 

interior de um dos materiais que formam a ligação. 

 Rotura mista, como o nome indica é uma mistura dos dois modos de rotura 

supramencionados. Normalmente este tipo de rotura ocorre devido ao mau estado do 

material base e/ou à inadequação da aplicação de adesivo para efectuar a ligação dos 

materiais. 
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a) b) c) 

Figura 2.16 – Tipos de rotura na ligação laminado-adesivo-betão: a) rotura do adesivo; b) rotura 

coesiva; c) rotura mista (adaptado de CNR-DT 200: 2004) 
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Capítulo III  

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

3.1 PROGRAMA E CONFIGURAÇÃO DOS ENSAIOS 

A presente dissertação visa o estudo da eficiência de diferentes técnicas de reforço 

submetidas a cargas monotónicas e de fadiga. Para o efeito foram consideradas oito vigas 

de betão armado com 2.2 m de comprimento e com uma secção de 200x300 mm2 (ver 

Figura 3.1). 

 

  

a) b) 

Figura 3.1 – Viga de referência: a) secção transversal; b) vista longitudinal da viga. Nota: Todas as 

cotas encontram-se em milímetros. 

 

Das oitos vigas apenas seis serão reforçadas segundo algumas das técnicas descritas 

no capítulo anterior: EBR, NSM e MF-EBR (ver Figura 3.2). As restantes duas vigas serão 

usadas como vigas de referência, não sendo por isso, reforçadas. 
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Na Tabela 3.1 é descriminado os tipos de reforço a serem efectuados: 

Tabela 3.1 – Programa de reforço 

Tipo de ensaio Tipo de reforço Tipo de laminado 

Ensaios monotónicos 

Sem reforço (Viga de referência) - 

Técnica EBR Unidireccional 

Técnica MF-EBR Multi-direccional 

Técnica NSM Unidireccional 

Ensaios de fadiga 

Sem reforço (Viga de referência) - 

Técnica EBR Unidireccional 

Técnica MF-EBR Multi-direccional 

Técnica NSM Unidireccional 

 

   

a) b) c) 

Figura 3.2 – Pormenor das secções transversais das vigas reforçadas: a) EBR; b) NSM; c) MF-EBR. 

Nota: Todas as cotas encontram-se em milímetros. 

No reforço das seis vigas foram utilizados diferentes dimensões e tipos de laminados, 

mas sempre mantendo a mesma quantidade de material de reforço. Na Tabela 3.2 são 

definidas as dimensões dos laminados utilizados para cada técnica de reforço. Nesta tabela 

  ,   e    são espessura, comprimento e largura dos laminados respectivamente e       é a 

percentagem de armadura longitudinal equivalente, sendo definida pela seguinte equação: 

       
  

   
 

  

  
 
  

   
 (3.1) 

, onde b é a largura da viga, As e Af são as áreas da secção transversal da armadura 

longitudinal e do sistema de reforço, respectivamente; Es e Ef são os módulos de 
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elasticidade do aço e o CFRP, reciprocamente; e ds e df representam a distância entre a 

fibra de betão comprimido mais afastada e o centro geométrico da armadura longitudinal e 

do CFRP, respectivamente. 

Tabela 3.2 – Dimensões dos laminados utilizados em cada técnica de reforço 

Viga Tipo de laminado N.º laminados 
tf  

[mm] 

Lf  

[mm] 

wf  

[mm] 

s,eq 

[%] 

REF - - - - - 0.439 

EBR Unidireccional 2 1.41 1400 30 0.550 

MF-EBR Multi-direccional 2 2.07 1400 30 0.553 

NSM Unidireccional 4 1.41 1400 15 0.561 

 

As vigas foram submetidas a ensaios de flexão a quatro pontos, sob carregamento 

monotónico ou de fadiga. Os ensaios estáticos foram realizados sob controlo de 

deslocamento a 20 m/s por intermédio do LVDT – linear variable differential transducer, 

situado na secção a meio vão (LVDT3 na Figura 3.3). Tal como se pode observar na 

Figura 3.3, existem quatro LVDT‟s adicionais que serviram para registar os deslocamentos 

em outros pontos relevantes, nomeadamente nos pontos de carga (LVDT2 e LVDT4) e nas 

extremidades do laminado (LVDT1 e LVDT5). Além disso, foram usados extensómetros (SG 

– Strain Gauges) para medir as extensões na armadura longitudinal (SGs1 e SGs2) e nos 

sistemas de FRP (SGf1 a SGf8). A localização desta instrumentação está também incluída na 

Figura 3.3. A carga aplicada foi medida por intermédio de uma célula de carga com 500 kN 

de capacidade máxima. 
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Figura 3.3 - Instrumentação adoptada: (a) transdutores de deslocamento; (b) extensometria na 

armadura; (c) extensómetros nos laminados da viga EBR; (d) extensómetros nos laminados da viga 

MF-EBR; (e) extensómetros nos laminados da viga NSM. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Nas secções que se seguem descrevem-se os procedimentos adoptados na caracterização 

dos materiais usados no presente programa experimental, bem como, os principais 

resultados obtidos. 

3.2.1 Betão 

A caracterização mecânica do betão foi efectuada na data de realização dos ensaios de 

flexão das vigas. Assim realizaram-se ensaios de compressão uniaxiais em seis provetes 

cilíndricos de 150 mm de diâmetro e 300 mm de altura, com a finalidade de avaliar a 

resistência do betão à compressão e o valor do módulo de elasticidade. 

Os ensaios para obter a resistência à compressão e módulo de elasticidade foram 

efectuados com controlo de força, a uma velocidade de 0.5 MPa e de acordo com as 

recomendações existentes nas normas NP EN 12390-3:2009 (2009) e LNEC E397-1993 

(1993), respectivamente. 

O ensaio relativo ao módulo de elasticidade é um ensaio não destrutivo, podendo 

apenas ser efectuado após o conhecimento da resistência à compressão do correspondente 

betão. Para tal um dos seis provetes é levado à rotura de modo a determinar a sua 

resistência à compressão. Com base no valor da resistência obtido à compressão, definam-

se os valores limite dos ciclos de carga/descarga. Na Figura 3.4 é apresentado o setup 

adoptado para os ensaios de compressão. 

Foram efectuados 5 ciclos de carga/descarga em cada provete cilíndrico. O valor do 

módulo de elasticidade foi obtido considerando apenas as zonas em carga - troço recto do 

gráfico em que o deslocamento aumenta. Para cada troço, o critério de validação da leitura 

usado foi             , sendo    o valor da extensão média no ponto máximo da recta 

em carga - zona em patamar; e    o valor da extensão no ponto mínimo da recta em carga - 

ponto de inflexão da recta em descarga para a recta em carga. Para os troços válidos, o 

valor do módulo de elasticidade foi obtido através do quociente entre a diferença de tensões 

e extensões nos pontos extremos desse troço:                 . Na Figura 3.5 pode-

se observar o gráfico que se obtém num ensaio de compressão para determinar o módulo 

de elasticidade, onde se pode observar os ciclos de carga/descarga e os respectivos troços.  
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a) b) c) 

Figura 3.4 – Ensaio de compressão uniaxial: a) Ensaio para obtenção do módulo de elasticidade; b) 

Ensaio para determinar a resistência à compressão; c) Rotura do provete. 

 

 

Figura 3.5 – Gráfico obtido no ensaio de compressão para obtenção do módulo de elasticidade 

Na Tabela 3.3 são apresentados os valores obtidos dos ensaios de compressão 

uniaxiais a 3 anos. Onde A, Fc,máx, fc e Ec são, respectivamente, a área da secção do 

provete, a força de compressão máxima, a resistência à compressão e o módulo de 

elasticidade. 

  

0 250 500 750 1000

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

D
e

s
lo

c
a

m
e

n
to

 [
m

m
]

Ciclos



Eficiência de diferentes técnicas no reforço à flexão de vigas submetidas a acções monotónicas e de fadiga 

45 

Tabela 3.3 – Valores obtidos dos ensaios de compressão a 3 anos 

Provete 
Massa 

[kg] 
Diâmetro 

[mm] 
Altura 
[mm] 

A [mm
2
] 

Fc,máx 

[kN] 
fc [MPa] 

Ec 

[GPa] 

P1 11.90 150.00 296.00 17671.46 917.70 51.93 - 

P2 12.10 151.00 299.00 17907.86 988.90 55.22 30.82 

P3 12.05 149.00 310.00 17436.62 909.60 52.17 31.24 

P4 11.95 150.00 298.00 17671.46 917.60 51.93 29.25 

P5 11.95 151.00 299.00 17907.86 913.00 50.98 31.49 

P6 12.00 150.00 298.00 17671.46 994.20 56.26 33.03 

Média 
11.99 
(1%) 

150.17 
(1%) 

300.00 
(2%) 

17711.12 
(1%) 

940.17 
(4%) 

53.08 
(4%) 

31.17 
(4%) 

Nota: os valores percentuais, entre o parêntesis, referem-se aos correspondentes coeficientes de 

variação 

Com os valores obtidos nos ensaios de compressão a 3 anos, pode estimar-se a 

classe do betão utilizado, aos 28 dias. Com base no Eurocódigo 2, pode-se determinar a 

resistência característica do betão à compressão aos 28 dias, que posteriormente irá 

designar a classe do betão ensaiado. Inicialmente calcula-se a resistência à compressão 

aos 28 dias, através das expressões 3.2 e 3.3: 

         
      

  

 
 
   

 
                 (3.2) 

                                (3.3) 

Em que        é a resistência do betão à compressão a uma idade t (dias);        é um 

coeficiente que depende da idade do betão, t (dias); s é um coeficiente associado ao tipo de 

cimento utilizado na amassadura. Neste caso foi utilizado um cimento da classe R, então 

adoptou-se       . 

Tendo em conta o valor da resistência à compressão aos 28 dias conclui-se que o betão 

utilizado no fabrico das vigas é da classe C35/45. 
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3.2.2 Aço 

O aço utilizado na armadura longitudinal e transversal foi o A400 NR SD. Inerente a outro 

projecto, foram efectuados ensaios de tracção tendo em vista a sua caracterização (Bonaldo 

2008), com base nas normas ASTM A370 (2002) e EN 10 002-1 (1990). Na Tabela 3.4 é 

apresentado os valores para tensão de cedência, máxima e respectivas extensões.  

Tabela 3.4 – Propriedades do aço 

Aço 
ζsy 

[MPa] 
ζsmáx 

[MPa] 
εsy [%] εsmáx [%] E [GPa] 

   452 475 0.236 13.375 191.5* 

    455 475 0.253 16.0 179.8* 

*           (E é o módulo de elasticidade) 

Em que σsy e σsmáx são, respectivamente, a tensão de cedência e a tensão máxima do aço. 

As εsy e εsmáx são, nomeadamente, as extensões do aço, para a tensão de cedência e tensão 

máxima. 

3.2.3 CFRP 

No reforço das três vigas foram utilizados dois tipos de laminado de CFRP: um laminado 

unidireccional para as técnicas de reforço NSM e EBR, um laminado multidireccional para a 

técnica MF-EBR.  

O laminado multi-direccional de CFRP (MDL-CFRP), utilizado na viga MF-EBR foi 

concebido e produzido para um projecto de investigação que pretende explorar as 

possibilidades do seu uso no reforço estrutural. O MDL-CFRP é composto por um laminado 

unidireccional pré-fabricado de fibra de carbono (CFRP) com a marca registada 

CFK®150/2000 (CFK). A direcção principal das fibras do laminado CFK (0o) coincidiu com a 

direcção de aplicação da carga. Em cada face do laminado CFK, foram coladas duas 

camadas de um pré-preg unidireccional de carbono com fibras orientadas a ±45º. Este pre-

preg tem a marca registada TEXIPREG®HS160 REM (HS) (ver Figura 3.6). Para a cura do 

HS e consequentemente para a produção do MDL-CFRP foi utilizado um equipamento de 

autoclave. Os procedimentos para a produção de laminados (ver Figura 3.7) são descritos 

noutra publicação (Coelho 2010). Após a produção, o laminado multi-direccional 

apresentava uma espessura de 2.07 mm e um comprimento de 1400 mm. 
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(a) (b) 

Figura 3.6 - Produção do MDL-CFRP: (a) Sequência de empilhamento e materiais utilizados (secção 

transversal); (b) Setup usado no processo de cura em autoclave (Coelho 2010). 

 

   
(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

Figura 3.7 - Fases da produção do MDL-CFRP: (a) lixagem do CFK; (b) aplicação de desmoldante 

nas várias peças em contacto com o laminado; (c) empilhamento do CFK e do HS; (d) aplicação de 

uma camada de peel-ply no topo do empilhamento; (e) aplicação de um saco de vácuo; (f)  introdução 

do MLD-CFRP na máquina de autoclave (Coelho 2010). 

Nas vigas reforçadas com as técnicas EBR e NSM foi usado o laminado unidireccional 

CFK150/2000.  

Foram realizados ensaios de tracção de acordo com a norma ISO 527-4:1997 para 

ambos os laminados (CFK e MDL-CFRP) para avaliar suas propriedades de tracção. A 

avaliação da resistência ao esmagamento do MDL-CFRP foi efectuada de acordo com a 

ASTM D5961/D5961M-05 (Coelho 2010). Os resultados obtidos são apresentados na 

Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 – Propriedades mecânicas dos dois tipos de laminados à tracção 

Tipo de 
laminado 

       [MPa]        [%] E [GPa] 

CFK 2435 1.50 158 

MDL-CFRP 1866 1.58 118 

A tensão normal máxima,       , foi calculada através do quociente entre a força 

máxima, registada ao longo do ensaio de caracterização       , e a área média da secção 

transversal, A, de cada provete:  

        
      

 
  (3.4) 

A extensão de cada provete ao longo do ensaio foi determinada com base nos 

deslocamentos medidos pelo clip gauge e no comprimento de referência deste, L0, em que 

ΔL0 corresponde à variação do comprimento L0:  

   
   

  
  (3.5) 

A partir desta extensão foi possível determinar o módulo de elasticidade, E, sendo este 

igual ao valor do declive da recta obtida por regressão linear da curva em que esta extensão 

figura nas abcissas e a tensão nas ordenadas. A extensão máxima associada ao valor da 

máxima tensão,       , foi determinada pelo quociente entre a tensão máxima e o módulo de 

elasticidade, atrás calculados:   

        
      

 
  (3.6) 
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3.2.4 Adesivo epoxy 

O adesivo utilizado no reforço das vigas foi o S&P Resin 220 epoxy adhesive. Este é 

fornecido em dois componentes separados, A e B, sendo misturados apenas no momento 

de aplicação. Na Tabela 3.6 são apresentadas as propriedades do adesivo. 

Tabela 3.6 – Propriedades do adesivo S&P Resin 220 

Propriedade Valor 

Densidade [g/cm3] 1.75 

Resistência à compressão [MPa] >90 

Resistência à tracção por flexão [MPa] >30 

Resistência do adesivo-betão [MPa] 3 

Resistência do adesivo-laminado [MPa] 3 

Validade do adesivo pronto [minutos] >60 

Idade mínima do betão antes da aplicação [semanas] 3 a 6 

Razão de mistura [A/B] 4/1 

3.2.5 Ancoragens 

Para fixar mecanicamente o laminado ao betão de acordo com a técnica MF-EBR foi 

adoptado um sistema de ancoragem química da Hilti. Este sistema é composto pela resina 

HIT-HY 150 MAX, varões roscados M10 de classe 5.8 e anilhas de aba larga DIN9021. De 

acordo com a ficha técnica do produto, com este sistema de ancoragem pode ser aplicado 

um momento de aperto máximo de 20 Nm (valor característico). Esse valor é muito 

conservador, porque introduz coeficientes de segurança muito elevados. Nesse contexto, 

foram realizados testes em provetes adicionais para avaliar o maior momento de aperto que 

pode ser aplicado a este sistema de ancoragem. A partir desses testes um valor médio de 

40 Nm foi adoptado para a viga MF-EBR. 

3.3 Fabrico e reforço das vigas 

A presente dissertação dá continuidade a um projecto individual iniciado em 2008, onde o 

objectivo era estudar o comportamento à fadiga de estruturas de betão reforçadas com 

CFRP. O programa experimental previamente idealizado, proponha o reforço de vigas 

segundo duas técnicas: NSM e EBR. No caso da técnica EBR, as vigas iam ser reforçadas 

recorrendo a laminados unidireccionais e multi-direccionais (Rodrigues 2008). 
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No seguimento desse projecto, apenas se dimensionou e executou-se um conjunto de oito 

vigas e respectivas armaduras e sistema de reforço. 

Com a presente tese, propôs-se dar seguimento ao estudo já iniciado, contudo em vez de 

utilizar a técnica EBR com diferentes tipos de laminados, optou-se por aplicar esta técnica 

apenas com recurso a laminados unidireccionais, e decidiu-se implementar a técnica MF-

EBR recorrendo a laminados multi-direccionais. 

3.3.1 EBR 

No reforço das vigas com a técnica EBR seguiu-se um procedimento referido do Capítulo 2 

da presente tese. Como tal a aplicação dos laminados de CFRP compreendeu as seguintes 

etapas (ver Figura 3.8): 

 Delimitação da região que irá receber o material de reforço; 

 Tratamento da superfície com recurso a um martelo de agulhas Hilti TE 106. Assim a 

superfície irá apresentar uma textura rugosa de modo a melhorar a aderência do 

laminado ao betão; 

 Limpeza da superfície tratada com jacto de ar comprimido, para remover qualquer tipo de 

resíduo; 

 Aplicação de fita adesiva em torno da zona que irá receber o laminado, de maneira a 

limitar a área de colagem; 

 Aplicação de fita adesiva na face do laminado que ficará exposta;  

 Aplicação do adesivo epoxy no laminado e na zona limitada na superfície do betão; 

 Colocação do CFRP na área de colagem. Nesta fase deve pressionar-se o laminado 

contra o betão, de modo a que este fique nivelado e que camada do adesivo epoxy seja 

homogénea com uma espessura entre 1 a 2 mm; 

 Remoção do excesso de adesivo e da fita adesiva à volta da área de colagem. 
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 3.8 – Aplicação da técnica EBR: a) Tratamento da superfície; b) Aplicação do adesivo epoxy; 

c) Remoção do excesso de adesivo; d) Reforço concluído. 
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3.3.2 NSM 

Para a inclusão dos laminados de CFRP no betão de recobrimento realizaram-se entalhes 

com 20 mm de profundidade e 5 mm de largura. Para tal, recorreu-se a uma máquina de 

corte Hilti, com uma serra de 5 mm de espessura. A execução do reforço das vigas com a 

técnica NSM, comportou as seguintes fases (ver Figura 3.9): 

 Realização do entalhe e sua limpeza com recurso a ar comprimido para remover 

qualquer tipo de resíduo; 

 Circunscrição da zona do entalhe com fita adesiva; 

 Preenchimento do entalhe com adesivo epoxy; 

 Aplicação do adesivo epoxy em ambas as faces do laminado de carbono; 

 Introdução do CFRP no entalhe; 

 Remoção do excesso de adesivo e da fita adesiva. 

   

a) b) c) 
Figura 3.9 – Aplicação da técnica NSM: a) Circunscrição da zona do entalhe com fita adesiva; b) 

Aplicação do CFRP; c) Remoção da fita adesiva e cura do sistema de reforço. 
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3.3.3 MF-EBR 

A técnica MF-EBR é a que apresenta um procedimento mais moroso e minucioso, visto 

tratar-se de uma combinação das técnicas MF e EBR. A aplicação desta técnica segue as 

seguintes fases (ver Figura 3.10): 

 Realização da furação das vigas; de maneira a garantir a verticalidade dos furos, este 

foram realizados com recurso a uma caroteadora Hilti, modelo DD EC-1, com uma coroa 

diamantada DD-C 10/150 de 10 mm de diâmetro. Os furos foram limpos com jacto de ar 

comprimido; 

 Aplicação dos parafusos: inicialmente, fez-se introduzir um químico (Hilti 150 max) na 

dosagem definida pelo fornecedor e imediatamente após, aplicou-se o parafuso até à 

profundidade de 100 mm; 

 Tratamento de superfície. Tal como na técnica EBR, o tratamento de superfície realizou-

se da mesma forma, mas desta vez com especial atenção para não danificar o parafuso 

nem a zona circundante. Este tratamento foi efectuado com um martelo de agulhas Hilti, 

modelo TE 106. 

 Furação do laminado: numa primeira fase marcou-se a posição exacta dos parafusos 

numa placa de acrílico transparente, com as mesmas dimensões do laminado. Com base 

na marcação fura-se a placa de acrílico. Posteriormente ao acrílico ser furado, procedeu-

se à furação do laminado tendo por base o “negativo” em acrílico; 

 Delimitação da zona a ser reforçada, com fita-adesiva; 

 Aplicação de adesivo epoxy na superfície tratada e na face do laminado a ser colada. 

Antes da aplicação do adesivo epoxy, o laminado foi limpo com acetona e a superfície de 

betão limpa através de jacto de ar comprimido; 

 Colocação do laminado na zona de colagem e aplicação de pressão de modo a que o 

laminado ficasse nivelado e que a camada de adesivo apresentasse uma espessura 

homogénea de 1 a 2 mm; 

 Remoção do excesso de adesivo e limpeza da zona roscada dos parafusos; 

 Aplicação do pré-esforço: o pré-esforço é aplicado segundo duas fases: no dia anterior ao 

ensaio é aplicado, nos parafusos, um momento de aperto de 40 Nm; no dia do ensaio. 

Foi efectuado um reaperto para o mesmo valor. 
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a) 

 

b) 

 

c) d) f) 

 

e) 

Figura 3.10 – Aplicação da técnica MF-EBR: a) Furação da superfície a ser reforçada; b) Furação do 

laminado após a aplicação dos parafusos; c) Aplicação de adesivo epoxy na superfície do laminado 

em contacto com o betão; d) Limitação da área a ser reforçada; e) Aplicação do laminado; f) Cura do 

adesivo epoxy. 
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Dado que esta técnica é muito recente, todo o procedimento de aplicação ainda se 

encontra em fase de desenvolvimento. Durante todo o processo deparou-se em alguns 

aspectos que poderão melhorar a qualidade do reforço realizado, tais como: o tratamento da 

superfície deve ser realizado após a aplicação dos parafusos e cura do químico, pois caso 

contrário o químico adere às rugosidades da superfície tornando-se bastante difícil de 

remover. Além disso, a broca “ataca” a superfície, previamente tratada, de forma irregular, 

podendo danificar a boca do furo (ver Figura 3.11). Com a furação a ser realizada 

inicialmente torna-se mais fácil controlar a precisão do furo.  

  

a) b) 
Figura 3.11 – Furação da superfície de betão antes/após do tratamento da mesma: a) Furação sem 

tratamento prévio – furo mais preciso; b) Furação após o tratamento da superfície, onde se pode 

observar um ataque irregular da broca no betão. 





 

 

Capítulo IV  

ENSAIOS DE FLEXÃO EM VIGAS SUBMETIDAS A ACÇÕES 

MONOTÓNICAS E DE FADIGA 

 

 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresentam-se os principais resultados obtidos no programa de 

ensaios realizado e descrito no capítulo anterior. Estes resultados foram posteriormente 

analisados em termos do padrão de fendilhação, cargas de fendilhação, cedência da 

armadura e máxima, bem como níveis de ductilidade e extensão nas armaduras e FRP‟s. 

4.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS MONOTÓNICOS 

Na Tabela 4.1 são apresentados os principais resultados obtidos nos ensaios monotónicos. 

Neste quadro, o significado dos símbolos é o seguinte: 

cr – deformação no inicio da fendilhação do betão; 

Fcr – carga no inicio da fendilhação do betão; 

y – deformação no inicio da entrada em cedência da armadura; 

Fy – carga no inicio da entrada em cedência da armadura; 

max – deformação para a carga máxima; 

Fmax – carga máxima; 

fu – extensão ultima do laminado de acordo com os resultados obtidos nos ensaios de 

tracção; 

fy – extensão máxima na viga FRP para Fy; 

fmax – extensão máxima no FRP para Fmax. 

Numa primeira análise da tabela, concluiu-se que a técnica de reforço mais eficaz foi a 

MF-EBR, não só pelo valor da carga máxima atingida ser superior às restantes vigas 

(Fmáx = 148.2 kN), mas também em termos de deformação na rotura e razão extensão 

máxima/última. 
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Tabela 4.1 - Principais resultados obtidos nos ensaios monotónicos. 

Viga 
Inicio 

fendilhação 
Cedência da 

armadura 
Carga 

Máxima 
max/y 

fy/fu 

[%] 
fmax/fu 

[%] 

Modo de 
rotura do FRP 

 
Fcr 

[kN] 
cr 

[mm] 

Fy 
[kN] 

y 
[mm] 

Fmax 
[kN] 

max 
[mm] 

    

REF 29 0.36 70 3.8 79.3 22.6 5.95 - - - 

EBR 25 0.27 90 4.1 
108.4 
(37%)

*
 

7.4 1.80 24.0 36.6 Destacamento 

MF-
EBR 

32 0.38 96 4.2 
148.2 
(87%)

*
 

18.3 4.35 15.8 69.3 Esmagamento 

NSM 29 0.40 104 4.9 
147.3 
(86%)

*
 

14.6 2.98 23.4 63.3 Destacamento 

* (Fmax  Fmax,REF)/ Fmax,REF, em que Fmax,REF é a carga máxima da viga de referência. 

Em comparação com a técnica EBR, pode observar-se que a técnica MF-EBR teve um 

incremento de capacidade de carga de 50%. Esse comportamento superior não pode ser 

explicado pela maior rigidez axial do laminado, EfAf, uma vez que a relação entre o EfAf do 

MDL-CFRP e o EfAf do CFK (usado na viga EBR) só é igual a 1.08. As ancoragens pré-

esforçadas contribuíram para a maior eficácia da técnica de reforço MF-EBR. De fato, 

enquanto o sistema de EBR rompeu por descolagem (ver Figura 4.2) e o sistema NSM por 

rip-off (separação da camada de betão que inclui os laminados de CFRP ver Figura 4.4), o 

sistema MF-EBR rompeu por esmagamento (ver Figura 4.3). A presença das ancoragens 

evitou a descolagem prematura dos laminados, assim como o destacamento do 

recobrimento. 

Ao analisar a tabela anterior, verifica-se que a carga correspondente ao inicio de 

fendilhação é maior para a viga MF-EBR. Tal facto pode ser também explicado pela 

implementação de ancoragens pré-esforçadas, cuja pré-tensão induz um estado de 

compressão na camada de betão que retarda o início de fendilhação. Este fenómeno induz, 

na viga MF-EBR, um incremento na rigidez, como se pode evidenciar, entre o inicio da 

fendilhação do betão e o início da cedência do aço, em relação às restantes vigas. Com 

base no gráfico da Figura 4.1, pode-se constatar que, após o aço entrar em cedência, a viga 

NSM apresenta uma rigidez maior, uma vez que nesta técnica, os laminados estão 

totalmente embebidos no betão. 

As vigas EBR e NSM apresentam um comportamento frágil quando entram em rotura, 

não podendo ser possível determinar quando o sistema entra em colapso. Na viga MF-EBR, 

verifica-se o contrário, ou seja, a viga apresenta um comportamento dúctil quando entra em 

rotura. Para além da técnica MF-EBR alcançar uma força máxima maior do que as restantes 

vigas, um dos aspectos mais favorável desta técnica é o nível de ductilidade (4.35), que foi 

muito superior ao registado nas outras duas vigas reforçadas, EBR (1.80) e NSM (2.98). 
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Figura 4.1 - Relação força versus deslocamento nas vigas. 

 

 

Figura 4.2 - Modo de rotura do laminado CFK na viga EBR. 
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a) 

  
b) c) 

Figura 4.3 - Modo de rotura do laminado MDL-CFRP na viga MF-EBR: a) Aspecto global da viga; b) 

Pormenor do sistema de ancoragem; c) Pormenor do esmagamento do laminado. 

 

 

Figura 4.4 - Modo de rotura do laminado CFK na viga NSM. 

 

Nas Figuras 4.5 a 4.8 são apresentados os padrões de fendilhação das quatro vigas 

submetidas a acções monotónicas. Observando as quatro figuras pode afirmar-se que a 

viga de referência apresenta uma área de fendilhação mais restrita. A viga EBR não 

apresenta um padrão de fendilhação semelhante às restantes vigas reforçadas devido ao 
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destacamento precoce do sistema de reforço, que impossibilita a viga de resistir a cargas 

mais elevadas e consequentemente uma maior deformação. 

Assim, no caso das vigas MF-EBR e NSM observa-se o sucessivo aparecimento das 

fendas de corte. A partir destes padrões de fendilhação é também possível concluir que a 

distância média entre fendas da viga de referência, EBR, NSM e MF-EBR é de 112 mm, 

101 mm e 105 mm, respectivamente. 

 

Figura 4.5 – Padrão de fendilhação da viga de referência. 

 

Figura 4.6 – Padrão de fendilhação da viga EBR. 

 

Figura 4.7 – Padrão de fendilhação da viga NSM. 
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Figura 4.8 – Padrão de fendilhação da viga MF-EBR. 

 

As Figuras 4.9 a 4.12 apresentam as extensões no FRP para as quatro secções 

monitorizadas (ver Figura 3.3 do Capítulo 3). A partir dos gráficos destas figuras é visível 

que, para um determinado nível de carga aplicada, a máxima extensão ocorre na viga EBR, 

enquanto as extensões mínimas foram registadas na viga MF-EBR. Este fenómeno era 

expectável já que braço interno do sistema EBR (df) é maior, quando comparado com o df do 

sistema de NSM. No caso da viga MF-EBR, os parafusos permitem retardar a perda de 

aderência do laminado, por isso é compreensível que entre parafusos, onde os 

extensómetros foram instalados, as extensões registadas sejam menores quando 

comparado com as restantes técnicas. Porém junto dos parafusos a concentração de 

tensões no laminado é elevada, conduzindo à rotura local do laminado ao atingir a sua 

resistência ao esmagamento. Após esta rotura ocorrer, verifica-se um incremento no valor 

da extensão registada, devido a uma transferência de extensões da zona de tensão em 

redor do parafuso para a zona intermédia entre parafusos. Estas figuras também mostram 

que a extensão máxima absoluta foi registada nos laminados da viga MF-EBR. Isso ocorreu 

no SGf2, entre a terceira e a quarta linha de parafusos (ver Figura 3.3d), devido à acção de 

uma escora diagonal de compressão do betão nesta zona (ver Figura 4.3). 
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Figura 4.9 - Relação força versus extensão no laminado em SGf1 – a curva para a viga NSM 

corresponde à média entre SGf1 e SGf5 (ver Figura 3.3 (c) a (e)). 

 

 

Figura 4.10 - Relação força versus extensão no laminado em SGf2 – a curva para a viga NSM 

corresponde à média entre SGf2 e SGf6 (ver Figura 3.3 (c) a (e)). 
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Figure 4.11 - Relação força versus extensão no laminado em SGf3 – a curva para a viga NSM 

corresponde à média entre SGf3 e SGf7 (ver Figura 3.3 (c) a (e)). 

 

 

Figure 4.12 - Relação força versus extensão no laminado em SGf4 – a curva para a viga NSM 

corresponde à média entre SGf4 e SGf8 (ver Figura 3.3 (c) a (e)). 
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laminados. Como esperado, a partir da extremidade do laminado até o ponto de carga 

(comprimento do vão de corte da esquerda), a variação da extensão ao longo do laminado 

aumentou quase linearmente até ao nível de carga correspondente ao início da cedência do 

aço, o que reflecte a variação do momento flector aplicado. Como já foi mencionado, as 

extensões mínimas no laminado da viga MF-EBR até ao início da cedência são justificadas 

pela alta concentração de tensão em torno dos parafusos, levando a valores mínimos nas 

zonas intermediárias entre parafusos consecutivos, onde estão instalados os SGf. No 

entanto, a presença dos parafusos permitiu o desenvolvimento do maior campo de 

extensões no comprimento do vão de corte, o que justifica a maior capacidade de carga e 

ductilidade da viga MF-EBR. 

 

Figura 4.13 - Evolução das extensões nos SGf aplicados nos laminados da viga EBR 

(ver Figura 3.3 (c)). 
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Figura 4.14 - Evolução das extensões nos SGf aplicados nos laminados da viga MF-EBR 

(ver Figura 3.3 (d)). 

 

 

Figura 4.15 - Evolução das extensões nos SGf aplicados nos laminados da viga NSM 

(ver Figura 3.3 (e)). 
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Ao comparar a viga NSM e MF-EBR, pode afirmar-se que o sistema de reforço usado 

na técnica MF-EBR confere à viga uma maior rigidez inicial do que no sistema NSM (menor 

deformação vertical). Porém a partir da cedência das armaduras, a viga MF-EBR perde 

grande parte da sua rigidez, exibindo um comportamento dúctil, acabando por alcançar uma 

deformação vertical superior ao verificado na viga NSM. 

 

Figura 4.16 – Evolução do deslocamento vertical da viga de referência. 

 

Figura 4.17 – Evolução do deslocamento vertical da viga EBR. 
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Figura 4.17 – Evolução do deslocamento vertical da viga NSM. 

 

 

Figura 4.19 – Evolução do deslocamento vertical da viga MF-EBR. 
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4.3 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FADIGA 

O programa de ensaios de fadiga foi definido com base nos resultados obtidos nos 

ensaios monotónicos. Assim na Tabela 4.2 é apresentado o nível de carga imposto a cada 

viga para a realização dos ensaios de fadiga. Inicialmente as vigas são carregadas até à 

força máxima, Fmax,fat, com o intuito de registar o inicio da fendilhação. As vigas são de 

seguida descarregadas de modo a marcar a fendilhação na viga e novamente carregadas 

até à força média, Fmed,fat. Com a carga na força média, inicia-se a aplicação de um milhão de 

ciclos de fadiga a uma frequência, f, de 2 Hz. Após os ciclos de fadiga, as vigas foram 

carregadas monotonicamente até a rotura. 

Tabela 4.2 – Níveis de carregamento impostos nos ciclos de fadiga. 

Viga 
Fmax,mon 

[kN] 
25% de 
Fmax,mon 

55% de 
Fmax,mon 

Fmin,fat 

[kN] 
Fmed,fat 

[kN] 
Fmax,fat 

[kN] 
Amplitude 

[kN] 
f 

[Hz] 

REF 79.3 19.8 43.6 20 32.5 45 25 

2 
EBR 108.4 27.1 59.6 30 45 60 30 

NSM 147.3 37.1 81.5 40 60 80 40 

MF-
EBR 

148.2 36.8 81.0 40 60 80 40 

Nota: Fmax,fat é a carga máxima aplicada durante os ciclos de fadiga; Fmin,fat é a carga mínima 

aplicada durante os ciclos de fadiga; Fmed,fat é a carga média aplicada durante os ciclos de 

fadiga. 

Na Tabela 4.3 são apresentados os principais resultados obtidos nos ensaios de 

fadiga. Na viga NSM não foi possível registar o inicio de fendilhação. Neste quadro, o 

significado dos símbolos é o seguinte: 

cr – deformação no inicio da fendilhação do betão; 

Fcr – carga no inicio da fendilhação do betão; 

y – deformação no inicio da entrada em cedência da armadura; 

Fy – carga no inicio da entrada em cedência da armadura; 

max – deformação para a carga máxima; 

Fmax – carga máxima; 

fu – extensão ultima do laminado de acordo com os resultados obtidos nos ensaios de 

tracção; 

fy – extensão máxima no FRP para Fy; 

fmax – extensão máxima no FRP para Fmax. 
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Numa primeira análise da tabela, concluiu-se que a técnica de reforço mais eficaz foi a 

NSM, não só pelo valor da carga máxima atingida ser superior às restantes vigas 

(Fmáx = 160.7 kN), mas também em termos de deformação na rotura e razão extensão 

máxima/última. 

Tabela 4.3 - Principais resultados obtidos nos ensaios de fadiga. 

Viga 

Inicio 
fendilhação 

Cedência da 
armadura 

Carga máxima 

max/y 
fy/fu 

[%] 
fmax/fu 

[%] 

Modo de 
rotura do FRP Fcr 

[kN] 
cr 

[mm] 

Fy 
[kN] 

y 
[mm] 

Fmax 
[kN] 

max 
[mm] 

REF 20 0.26 66 2.5 79.9 23.3 9.32 - - - 

EBR 27 0.32 94 3.0 
114.2 
(43%)

*
 

7.1 2.37 14.6 29.6 Destacamento 

MF-
EBR 

31 0.35 101 2.2 
147.2 
(84%)

*
 

11.4 5.7 15.0 63.4 Esmagamento 

NSM - - 105 3.3 
160.7 

(101%)
*
 

22.2 6.73 15.4 55.7 Destacamento 

* (Fmax  Fmax,REF)/ Fmax,REF, em que Fmax,REF é a carga máxima da viga de referência. 

Comparativamente com as vigas dos ensaios monotónicos, as vigas submetidas a 

cargas de fadiga, exceptuando a viga MF-EBR, apresentam incrementos na força de 

cedência das armaduras e máxima, provavelmente devido a tempo de cura do adesivo 

superior ao das vigas dos ensaios monotónicos. Outra explicação plausível é o fenómeno de 

endurecimento do aço durante os ciclos de fadiga, que levaram a valores superiores da 

força de cedência e máxima.  

Nas Figuras 4.21 e 4.22 são apresentados os gráficos força versus deslocamento a 

meio vão das quatro vigas, antes e após os ciclos de fadiga, respectivamente. Inicialmente 

as vigas foram carregadas até a um certo nível de carga, com o intuito de registar o inicio da 

fendilhação (ver Figura 4.20). Após aplicação de 1 milhão de ciclos de fadiga, as vigas foram 

carregadas monotonicamente até a rotura (ver Figura 4.21). Analisando o gráfico da 

Figura 4.21 pode afirma-se que até à cedência da armadura, a viga MF-EBR é a que 

apresenta uma maior rigidez, porém após este nível de carga a sua rigidez vai diminuindo 

até entrar em rotura. Ao analisar as curvas das vigas NSM e MF-EBR, conclui-se que, após 

a armadura entrar em cedência, a rigidez da viga NSM diminui mais lentamente que na viga 

MF-EBR, devido aos laminados de FRP estarem inseridos no betão de recobrimento, 

acabando assim por alcançar um valor maior para a força máxima.  

A viga MF-EBR alcançou um ligeiro menor valor da força máxima, em relação aos 

ensaios monotónicos (ver Tabela 4.1), provavelmente porque o pré-esforço aplicado nas 

ancoragens foi-se perdendo, ao longo dos ciclos de fadiga. Assim sendo a transferência de 
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esforços entre o betão e o laminado de CFRP ficou condicionada, o que fez com que a força 

máxima da viga MF-EBR seja relativamente menor à obtida no ensaio monotónico. 

 

Figura 4.20 – Curva força versus deslocamento das vigas de referência, EBR e MF-EBR, no inicio da 

fendilhação. 

 

Figura 4.21 – Curva força versus deslocamento das vigas, após os ciclos de fadiga. 
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Tal como nos ensaios monotónicos, as vigas apresentaram o mesmo modo de rotura, 

ou seja, as vigas EBR e NSM apresentaram um modo de rotura frágil com destacamento do 

reforço nos dois casos (ver Figura 4.23 e 4.24, respectivamente). A viga MF-EBR 

apresentou para este ensaio um modo de rotura frágil, com o esmagamento e delaminação 

do FRP (ver Figura 4.25). Nos ensaios monotónicos a viga MF-EBR apresentava o maior 

nível de ductilidade (ver Tabela 4.2), enquanto nos ensaios de fadiga apresenta um nível de 

ductilidade mais baixo (5.7). As vigas EBR e NSM apresentam níveis de ductilidade de 2.37 

e 6.73, respectivamente. 

 

Figura 4.23 – Modo de rotura da viga EBR. 

 

Figura 4.24 – Modo de rotura da viga NSM. 
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a) 

 

b) c) 

Figura 4.25 – Modo de rotura da viga MF-EBR: a) esmagamento do laminado; b) delaminação do 

laminado multi-direccional; c) vista geral do modo de rotura. 

Nas Figuras 4.26 a 4.29 são apresentados os padrões de fendilhação das quatro vigas 

ensaiadas até à rotura depois de serem submetidas a acções de fadiga. Observando os 

padrões de fendilhação das vigas submetidas a acções de fadiga com as vigas dos ensaios 

monotónicos, conclui-se que tanto a viga NSM como MF-EBR apresentam um maior número 

de fendas de flexão. No caso da viga NSM submetida a ensaios de fadiga, não só apresenta 

uma maior fendilhação, como também as fendas de corte apresentam maior 

desenvolvimento. Este comportamento é compreensível visto que a força máxima registada 

é superior à registada no ensaio estático.  

Na fendilhação da viga EBR não há grande diferença entre os dois tipos de ensaio, 

apenas podendo salientar-se que no caso da viga EBR submetida a cargas monotónicas as 

fendas estão menos desenvolvidas. Com a viga MF-EBR, no ensaio monotónico obteve-se 

um padrão de fendilhação similar ao do ensaio de fadiga. 

A partir destes padrões de fendilhação é também possível concluir que a distância 

média entre fendas da viga de referência, EBR, NSM e MF-EBR é de 127 mm, 103 mm e 

122 mm, respectivamente. 
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Figura 4.26 – Padrão de fendilhação da viga de referência. 

 

Figura 4.27 – Padrão de fendilhação da viga EBR. 

 

Figura 4.28 – Padrão de fendilhação da viga NSM. 

 

Figura 4.29 – Padrão de fendilhação da viga MF-EBR. 
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Nas Figuras 4.30 a 4.33 estão representados as curvas de variação força versus 

deslocamento a meio vão, para cada viga, durante os ciclos de fadiga. Os valores aqui 

representados correspondem a um ciclo entre cada 100 000 ciclos. 

A partir destas figuras é possível concluir que apesar de o equipamento ter cumprido 

em termos médios os valores máximos e mínimo impostos, não o fez de forma rigorosa. 

 

Figura 4.30 – Curva força versus deslocamento da viga de referência, ao longo dos ciclos de fadiga. 
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Figura 4.31 – Curva força versus deslocamento da viga EBR, ao longo dos ciclos de fadiga. 

 

 

Figura 4.32 – Curva força versus deslocamento da viga NSM, ao longo dos ciclos de fadiga. 
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Figura 4.33 – Curva força versus deslocamento da viga MF-EBR, ao longo dos ciclos de fadiga. 

A Figura 4.34 apresenta um gráfico com o valor máximo e mínimo do deslocamento a 
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Figura 4.34 – Deslocamento a meio vão das vigas, ao longo dos ciclos de fadiga. 
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a) b) 

  

c) d) 

Figura 4.34 – Curvas força versus deslocamento a meio, antes e após os ciclos de fadiga: a) viga de 

referência; b) viga EBR; c) viga NSM; d) viga MF-EBR. 
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 (4.1) 

em que,               são a força máxima e mínima no ciclo inicial respectivamente;        e 

       são o deslocamento máximo e mínimo a meio vão do ciclo inicial, respectivamente. 
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O valor de    foi avaliado da seguinte forma: 

    
             

             
 (4.2) 

em que,        e        são a força máxima e mínima do ciclo inicial respectivamente;        

e        são o deslocamento máximo e mínimo a meio vão do ciclo inicial, respectivamente. 

Na Tabela 4.4, são apresentados os valores para o deslocamento máximo e mínimo 

de cada viga, no inicio e final do ensaio de fadiga. No caso da viga MF-EBR utilizou-se os 

valores do ciclo 300 000. 

Tabela 4.4 – Deslocamento máximo e mínimos em [mm] das vigas para o inicio e final dos ciclos de 

fadiga. 

N.º de 
ciclos 
[103] 

Ref EBR MF-EBR NSM 

Min Max Min Max Min Max Min Max 

100 0.00539 0.84196 0.00211 0.78592 - - 0.00307 0.58531 

300 - - - - 0.05741 0.94386 - - 

1000 0.26893 1.23516 0.15475 0.98452 0.00312 0.82654 0.12357 0.77868 

Na Tabela 4.5 são apresentados os resultados para o cálculo da rigidez no inicio e final dos 

ensaios de fadiga. Ao analisar a tabela concluí-se que a viga MF-EBR ganhou rigidez em 

7.6%, enquanto as vigas de referência, EBR e NSM perderam rigidez em 8.3%, 3% e 

12.1%, respectivamente. 

Tabela 4.5 – Valores para a variação da rigidez ao longo dos ciclos de fadiga. 

 
ΔFi Δδi ki ΔFf Δδf kf Δk 

Ref 28.43 0.83657 33.99 30.12 0.96623 31.17 -8.30% 

EBR 31.85 0.78381 40.64 32.69 0.82977 39.40 -3.00% 

MF-EBR 39.58 0.88645 44.65 39.55 0.82342 48.03 7.60% 

NSM 43.78 0.58224 75.19 43.31 0.65511 66.11 -12.10% 

 

 



 

 

Capítulo V  

MODELAÇÃO NUMÉRICA 

 

 

 

 

O estudo do comportamento das diferentes técnicas abordadas na presente dissertação é 

complementado com recurso à modelação numérica. Para tal os ensaios efectuados foram 

simulados com recurso a uma ferramenta numérica, designada FEMIX 4.0 (Sena-Cruz et al. 

2007). Este software permite a análise de estruturas com base no método dos elementos 

finitos (FEM). 

A utilização do método dos elementos finitos na simulação dos elementos estruturais 

ensaiados permite uma melhor interpretação/análise dos resultados experimentais, para 

além de contribuir para uma calibração mais ajustada das leis constitutivas existentes. 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como hipótese simplificadora, admitiu-se que as vigas apresentam comportamento em 

estado plano de tensão. Assim, na simulação do betão utilizaram-se elementos finitos tipo 

Serendipity de quatros nós e uma integração numérica de Gauss-Legendre com 2×2 pontos 

de integração devido à estabilidade numérica que estes apresentam em análise não linear 

material. As armaduras e os reforços foram simulados com elementos recurso a elementos 

finitos de cabo integrados com 2 pontos de Gauss-Legendre. Para a simulação do 

comportamento não linear material do betão foi utilizado um modelo elasto-plástico que 

inclui a possibilidade de ocorrência de múltiplas fendas fixas distribuídas (Sena-Cruz 2005). 

O comportamento não linear das armaduras foi simulado com recurso a uma lei uniaxial bi-

linear. Por sua vez, os laminados unidireccionais foram simulados com recurso a uma lei 

uniaxial linear até à rotura. As diferentes especificidades adoptadas na simulação das 

diferentes vigas encontram-se detalhadas ao longo deste capítulo. 
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5.2 VIGA DE REFERÊNCIA 

Na modelação da viga de referência adoptou-se uma malha de elementos finitos de 253 

elementos (incluindo betão e armadura). Por razões de simplicidade apenas foi simulada 

metade da viga, tendo para o efeito, sido consideradas as condições de simetria (ver 

Figura 5.1). Assim, a viga encontra-se impedida de se deslocar na direcção X3 no ponto A e 

impedida de se deslocar na direcção X2 ao longo do bordo vertical direito. Adicionalmente, a 

armadura transversal existente na extremidade da direita é constituída por um único ramo, 

enquanto na restante viga é constituída por dois ramos. 

A espessura dos elementos de betão foi considerada igual à largura da viga, i.e. 

200 mm. 

O ensaio numérico foi realizado sob controlo de deslocamento através da aplicação de 

um deslocamento prescrito crescente na direcção X3 no ponto B. Refira-se ainda que foi 

considerado na simulação o efeito do peso próprio da estrutura.  

 

Figura 5.1 – Malha de elementos finitos adoptada para a viga de referência: geometria, condições e 

apoio e carregamento. Nota: as dimensões estão em milímetros. 

5.2.1 Betão 

Com vista à utilização do modelo elasto-plástico que inclui a possibilidade de ocorrência de 

múltiplas fendas fixas distribuídas é necessário definir valores para diversos parâmetros 

materiais do betão. Os ensaios de compressão uniaxial efectuados (ver Capitulo 3) 

permitiram determinar os referidos parâmetros. Na determinação da resistência média do 

betão, fctm, à tracção considerou-se a expressão dada na EN 1992-1-1:2004: 

              
 
   (5.1) 
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x3
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           (5.2) 

em que fck é o valor característico da resistência à compressão do betão. A energia de 

fractura do betão, Gf, é a energia necessária para a propagação de fendas, por unidade de 

área. Caso não haja informação a partir de ensaios experimentais, a energia de fractura 

pode ser quantificada através da seguinte expressão (CEB 1993): 

                
    (5.3) 

onde     é o valor base da energia de fractura, dependente da dimensão máxima dos 

agregados. Na Tabela 5.1 são apresentados valores de     consoante a dimensão máxima 

dos agregados,     : 

Tabela 5.1 – Valores de    . 

     [mm]     [N.mm/mm
2
] 

8 0.025 
16 0.030 
32 0.058 

No âmbito do presente trabalho foram usados agregados com dimensão não superior 

a 16 mm (  á        . Assim, neste contexto o valor da energia de fractura usado nas 

simulações é dados por: 

                        (5.3b) 

           N.mm/mm2 (5.3c) 

Na Tabela 5.2 são apresentadas as propriedades materiais do betão levadas em 

consideração na simulação numérica requeridas pelo modelo numérico na simulação do 

betão (Sena-Cruz 2004). 
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Tabela 5.2 – Propriedades do betão utilizadas na simulação numérica. 

Coeficiente de Poisson υc = 0.20 

Módulo de elasticidade [GPa] Ec = 31.17 

Resistência média à compressão [MPa] fcm = 53.08 

Extensão correspondente à tensão máxima εc1 = 0.00681 

Valor médio da resistência à tracção [MPa] fctm = 3.8 

Energia de fractura do betão [N/mm] Gf =0.097 

Parâmetro que define o modo I de energia de fractura disponível para nova fenda P1 = 2 

Factor de retenção ao corte Quadrático 

Ângulo limite [º] αth = 30 

5.2.2 Aço 

Na definição das leis constitutivas uniaxiais para os aços utilizaram-se as propriedades 

apresentadas na Tabela 5.3. Estas tiveram como base a caracterização experimental 

efectuada por Bonaldo (2008). Nesta tabela sy, sy, smax e smax correspondem à extensão e 

tensão de cedência e última, respectivamente. Considerou-se um módulo de elasticidade, 

Es, de 200 GPa. Na Figura 5.2 são apresentados de forma gráfica os diagramas tensão 

versus extensão do aço simulado. 

 

Tabela 5.3 – Propriedades do aço. 

Aço 
ζsy 

[MPa] 
ζsmáx 

[MPa] 
εsy [%] εsmáx [%] 

   452 475 0.236 13.375 

    455 475 0.253 16.000 

 

  

(a) (b) 

Figura 5.2 – Diagrama tensão versus extensão para o aço: (a) varões   ; (b) varões    .  
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5.2.3 Resultados 

Na Figura 5.3 é apresentada a relação força aplicada versus deslocamento a meio vão 

obtida a partir da simulação numérica efectuada para a viga de referência. Adicionalmente é 

também adicionada a resposta obtida experimentalmente. A partir destes resultados concluí-

se que o modelo simula com rigor suficiente os resultados obtidos experimentalmente, não 

só em termos de carga última, mas também inicio da fendilhação e cedência das armaduras 

longitudinais. 

 

 

Figura 5.3 – Força versus deslocamento a meio vão obtido numericamente e experimentalmente para 

a viga de referência. 

5.3 VIGA EBR 

Para o caso da simulação da viga EBR, utilizou-se a mesma geometria, condições de apoio 

e malha de elementos finitos e modelos constitutivos para a simulação do betão e das 

armaduras que no caso da viga de referência. Adicionalmente para a simulação do laminado 

de CFRP usaram-se elementos finitos de cabo 2D de 2 nós, com uma integração numérica 

com recurso a 2 pontos de Gauss-Legendre e com uma lei uniaxial linear elástica até à 

rotura. O adesivo foi simulado com recurso a elementos de interface de 4 nós e com uma 

integração numérica com recurso a 3 pontos de Gauss-Lobato. A malha adoptada é 
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constituída por 507 elementos (betão, armadura e sistema de reforço), como se ilustra na 

Figura 5.4 e Figura 5.5. 

 

Figura 5.4 - Malha de elementos finitos adoptada para simular a viga EBR.  

(Nota: as dimensões estão em milímetros) 

 

Figura 5.5 – Pormenor do sistema de reforço: betão-adesivo-laminado de CFRP. 

5.3.1 FRP 

Os valores da resistência à tracção longitudinal, módulo de elasticidade longitudinal e 

módulo de elasticidade transversal, foram determinados a partir de ensaios de 

caracterização do laminado unidireccional (ver Capitulo 3). Na simulação do laminado de 

CFRP, apenas se considerou a extensão e tensão última de tracção e iguais a 1.5% e 

2000 MPa, respectivamente. Na Figura 5.6 é apresentado graficamente o comportamento 

admitido para o laminado unidireccional. 
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Figura 5.6 – Curva de comportamento do laminado unidireccional. 

5.3.2 Adesivo epoxy 

Tal como referido anteriormente, o adesivo epoxy foi simulado por intermédio de elementos 

de interface. Foi utilizada uma lei de comportamento não linear para simular a relação entre 

as tensões de corte e o deslizamento ocorrido entre o FRP e o betão. Para tal utilizou-se 

uma formulação proposta por Sena-Cruz (2005): 

       
   

 

  
 
 

   
 

  
 
   

  (5.4) 

onde    e sm são a resistência máxima da ligação do adesivo e o correspondente 

deslizamento. O valor adoptado para    foi o indicado na ficha técnica do adesivo (ver 

Tabela 3.6 do Capítulo 3), i.e.         . Para o deslizamento considerou-se    

       . Este valor foi seleccionado de modo a que a rotura numérica coincidisse com o 

observado experimentalmente. Raciocínio idêntico foi adoptado para os parâmetros α e α‟. 

Assim, neste caso adoptaram-se os valores de       e     . 

Na Figura 5.7 ilustra-se graficamente a lei de corte versus deslizamento usada na 

simulação numérica. 
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Figura 5.7 – Curva do comportamento de ligação do adesivo para a viga EBR. 

5.3.3 Resultados 

Na Figura 5.8 é apresentado o resultado obtido em termos de força aplicada versus 

deslocamento a meio vão. Neste gráfico também se inclui a resposta experimental. Tal 

como na simulação da viga de referência, também neste caso o modelo numérico simula 

com rigor o observado experimentalmente. 
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Figura 5.8 – Força versus deslocamento a meio vão obtido numericamente e experimentalmente para 

a viga EBR. 

5.4 VIGA MF-EBR 

Para a simulação da viga MF-EBR, utilizou-se a mesma geometria, condições de apoio e 

malha de elementos finitos e modelos constitutivos para a simulação do betão, das 

armaduras e do FRP que no caso da viga de EBR (ver Figura 5.9). Adicionalmente foram 

simuladas as ancoragens com recurso a elementos de barra de pórtico 2D. 

 

Figura 5.9 – Malha de elementos finitos adoptada para a viga MF-EBR.  

(Nota: as dimensões estão em milímetros) 
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5.4.1 FRP 

No caso da viga MF-EBR, a capacidade resistente do laminado não é mobilizada na sua 

totalidade em virtude da existência das ancoragens.  

Assim, em oposição ao laminado unidireccional, o MDL-CFRP foi simulado por 

intermédio de dois troços rectos. Considerou-se que o ponto de transição de um troço para 

outro era definido pelo ponto cuja tensão é igual a 390 MPa e a extensão igual a 0.33%; a 

partir deste ponto considera-se que a ancoragem entra em funcionamento. Admitiu-se que a 

rotura do laminado ocorre para o valor de tensão de 850 MPa, para uma extensão de 2%. 

Na Figura 5.10 pode observar-se o comportamento do laminado multi-direccional admitido. 

 

 

Figura 5.10 – Curva do comportamento do laminado multi-direccional. 
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valor relativamente elevado para que quando o adesivo entrar em rotura, este transfira 

integralmente os esforços para as ancoragens. Assim, para a simulação do adesivo 

considerou-se um            e um       . Na Figura 5.11 ilustra-se graficamente o 

comportamento do adesivo pré-pico e pós-pico admitido. 

 

 

Figura 5.11 – Curva do comportamento de ligação do adesivo para a viga MF-EBR. 

5.4.3 Ancoragens 

Tal como referido anteriormente, as ancoragens metálicas foram simuladas com elementos 

barra de pórtico 2D. Para este material admitiu-se comportamento elástico linear. Por isso 

apenas se definiu o seu módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson:            e 

     , respectivamente. 

Nas ancoragens foi aplicado um pré-esforço através de um momento de aperto de 

40 Nm. Este pré-esforço foi simulado através da aplicação de uma variação uniforme de 

temperatura com sinal negativo nos elementos que simulam as ancoragens. Para estimar o 

pré-esforço no parafuso é necessário determinar que força, P, resulta do momento de aperto 

aplicado. Assim  
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          (5.5b) 

A variação de comprimento, L, devido a uma variação térmica, T, para uma barra de 

comprimento L é dada por 

           (5.6) 

Por outro lado, a variação de comprimento de uma barra quando submetida a um esforço 

axial, N, de módulo de elasticidade E, é dada por: 

    
   

   
 (5.7) 

Igualando as expressões (5.6) e (5.6) obtém-se 

    
 

     
 (5.8a) 

logo 

    
     

                         
             (5.8b) 

5.4.4 Resultados 

Na Figura 5.12, pode observar-se a curva obtida pela simulação numérica e a curva 

resultante do ensaio experimental em termos de força aplicada versus deslocamento a meio 

vão. Também neste caso a simulação numérica acompanha com elevado rigor o observado 

experimentalmente, em termos de carga de fendilhação, de cedência e última, bem como 

em termos de rigidez dos diferentes estados. 
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Figura 5.12 – Força versus deslocamento a meio vão obtido numericamente e experimentalmente 

para a viga MF-EBR. 

 

5.5 VIGA NSM 

O modelo da viga NSM distingue-se das restantes vigas reforçadas, porque nesta simulação 
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armadura longitudinal inferior e o sistema de reforço (betão tipo II). Para além de descretizar 

o betão em dois tipos, o laminado FRP é simulado com elementos de cabo embebido e as 

suas propriedades mecânicas são as mesmas que no caso da viga EBR. Ao contrário das 

outras vigas reforçadas, o adesivo não é tomado em consideração no modelo. A malha 

adoptada é constituída por 523 elementos (ver Figura 5.13). 
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 Figura 5.13 – Malha de elementos finitos adoptada para a viga NSM. 

(Nota: as dimensões estão em milímetros) 

 

Na Tabela 5.5 são apresentados os parâmetros inerentes a cada tipo de betão 

utilizado. Os restantes parâmetros considerados na simulação do modelo são iguais nos 

dois tipos de betão. 

Tabela 5.5 – Valor dos parâmetros para cada tipo de betão. 

 Betão do tipo I Betão do tipo II 

Resistência à tracção [MPa] 2.9 1.6 

Ângulo de abertura de fendas [º] 89 30 
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5.5.1 Resultados 

Na Figura 5.14 pode comparar-se o resultado obtido pela modelação numérica da viga 

NSM com a curva do ensaio experimental. Até à força máxima o modelo numérico da viga 

NSM é muito semelhante ao observado experimentalmente; porém a curva numérica a partir 

de determinada altura não simula com rigor a degradação de rigidez/resistência observadas 

experimentalmente. Considerou-se que a “rotura” numérica ocorreu a partir do instante em 

que é impossível avançar com o processo de cálculo. Esta ausência de convergência 

poderá ser atribuída à muita concentração de fendas. 

Na Figura 5.15 é apresentado o padrão de fendilhação do modelo da viga NSM e 

como se pode notar, a zona do reforço está bastante fendilhada à semelhança do observado 

experimentalmente. 

 

 

Figura 5.14 – Força versus deslocamento a meio vão obtido numericamente e experimentalmente 

para a viga NSM. 
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Figura 5.15 – Padrão de fendilhação do modelo da viga NSM. 

 



 

 

Capítulo VI  

CONCLUSÕES 

 

 

 

 

A presente dissertação teve como objectivo comparar a eficiência de várias técnicas de 

reforço de estruturas existentes, com recurso a materiais poliméricos reforçados com 

fibras de carbono (CFRP -  Carbon fiber reinforcement polymer), sob acções monotónicas 

e de fadiga. 

Para tal realizou-se o reforço de vigas de 2.2 m de comprimento e de 200x300 mm2 

de secção transversal, com três técnicas distintas: EBR (Externally bonded 

reinforcement), que consiste na aplicação do material de reforço colado na superfície do 

elementos estrutural a ser reforçado; NSM (Near surface mounted), que consiste na 

inserção de laminados de FRP no betão de recobrimento; e MF-EBR (Mechanically 

fastened and externally bonded reinforcement), que combina a técnica EBR com a 

aplicação de ancoragens metálicas ao longo do material de reforço, de maneira a fixar 

este ao betão. 

Dos ensaios monotónicos pode afirmar-se que a técnica mais eficaz foi a técnica 

MF-EBR com uma força máxima de 148.2 kN. Em relação à viga de referência, 

representa um incremento de 87% na força máxima. As vigas reforçadas com as técnicas 

EBR e NSM alcançaram uma força máxima de 108.4 kN e 147.3 kN, respectivamente. 

Este valor da força máxima representa um incremento de 37% e 86% na força máxima 

em relação à viga de referência, para viga EBR e NSM respectivamente. 

Ao comparar a viga EBR e MF-EBR, conclui-se que a aplicação de ancoragens é 

bastante promissora, não só por haver uma melhor transferência de esforços entre o 

sistema de reforço e o betão, mas também porque se consegue evitar uma rotura frágil. 

Tanto a viga EBR como NSM apresentam uma rotura precoce e frágil, o que com a viga 

MF-EBR já não se verifica, porque o sistema de reforço entra em rotura por 

esmagamento do laminado, o que reflecte num comportamento dúctil. Para além da 

técnica MF-EBR alcançar uma força máxima maior do que as restantes vigas, um dos 
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aspectos mais favorável desta técnica é o nível de ductilidade (4.35), que foi muito 

superior ao registado nas outras duas vigas reforçadas, EBR (1.80) e NSM (2.98). 

Após a realização dos ensaios monotónicos e com base nos resultados obtidos, 

realizou-se uma campanha de ensaios de fadiga, com aplicação de um milhão de ciclos a 

uma frequência de 2 Hz. O nível de carregamento a ser imposto a cada viga era 

dependente da força máxima obtida nos ensaios monotónicos. 

Após a aplicação de 106 de ciclos as vigas foram ensaiadas monotonicamente até à 

rotura. A viga que alcançou o maior valor para força máxima foi a viga NSM, 160.7 kN, 

enquanto as vigas EBR e MF-EBR alcançaram 114.2 kN e 147.2 kN, respectivamente. 

Isto representa um incremento na forma máxima em relação à viga de referência 

(79.9 kN) de 101%, 84% e 43%, para as vigas NSM, MF-EBR e EBR, respectivamente. 

Analisando os valores obtidos pode afirmar-se que após um milhão de ciclos as vigas 

EBR e NSM apresentam valores superiores aos registados nos ensaios monotónicos. 

Este fenómeno poderá eventualmente ser explicado pelo endurecimento do aço ao longo 

dos ciclos de fadiga e também pelo tempo de cura do adesivo superior nas vigas dos 

ensaios de monotónicos. 

Ao longo dos ensaios de fadiga, pode afirmar-se que houve um ganho de rigidez da 

viga MF-EBR, enquanto as restantes vigas perderam rigidez. Ao comparar a rigidez 

determinada no último ciclo com a do primeiro ciclo pode conclui-se que houve um ganho 

de 7.6% para a viga MF-EBR, enquanto as vigas EBR e NSM perderam rigidez em 3.0% 

e 12.1%, respectivamente. 

As vigas dos ensaios monotónicos foram simuladas numericamente através do 

programa de cálculo de elementos finitos, FEMIX 4.0. As vigas foram admitidas como 

submetidas a estado plano de tensão, tendo-se simulado o comportamento não linear 

material do betão através de um modelo elasto-plástico com fendilhação distribuída, das 

armaduras através de leis axiais não lineares e da interface FRP/betão (no caso das 

vigas EBR e MF-EBR). Nas simulações algumas das propriedades dos materiais, como 

betão, aço, FRP, adesivo e ancoragens foram calibradas de maneira a que em conjunto 

tivessem o comportamento desejável, i.e. a resposta numérica aproximasse, tanto quanto 

possível, os resultados experimentais. Assim, verificou-se que os modelos numéricos 

obtidos para cada viga simularam com rigor os resultados obtidos experimentalmente. 
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Como nota final refere-se que no âmbito desta dissertação estudou-se a eficiência 

da técnica MF-EBR em comparação com as técnicas já existentes. Pode afirmar-se que 

esta técnica é bastante promissora, tanto a nível de carga máxima, como ductilidade e 

modo de rotura. Porém mais investigação deverá ser feita de modo a completar o estudo 

do seu comportamento. 
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FICHA TÉCNICA DO LAMINADO UNIDIRECCIONAL CFK E 

DO PRÉ-IMPREGNADO HS 
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