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procura ir mais longe por dois motivos: a 
ligação FRP-betão é assegurada por  
adesivo e ancoragens; é utilizado um novo 
tipo de laminado multi-direccional 
constituído por exclusivamente por fibras 
de carbono, o qual tem propriedades 
mecânicas superiores às dos laminados 
multi-direccionais existentes actualmente. 

Neste trabalho descrevem-se os 
ensaios realizados com vista a avaliar o 
comportamento da ligação entre estes 
laminados multi-direccionais de CFRP e o 
betão. Seleccionaram-se como variáveis de 
estudo a disposição das ancoragens e o 
nível de pré-esforço aplicado. 

2 - PROGRAMA EXPERIMENTAL 

2.1 - Programa, provetes e configura-
ção de ensaio 

No âmbito deste estudo, que tem 
carácter preliminar, foram considerados 
como parâmetros de análise a disposição 
das ancoragens e o nível de pré-esforço, 
bem como a técnica de reforço. Na 
Tabela 1 inclui-se o programa de ensaios 
definido, estando indicado entre parênteses 
o número de provetes usado em cada série. 

Tabela 1 – Programa de ensaios. 

Designação 
Tipo de 
Reforço 

NAnc 
Map 

(N×mm) 
EBR (2) EBR 0 0 
MF1-T0 (3) 

MF+EBR 

1 0 
MF1-T20 (3) 1 20 
MF2-T0 (1) 2 0 
MF2-T20 (1) 2 20 

Notas: NAnc = N. de ancoragens; Map = Momento de 
aperto; EBR = externally bonded reinforcement; 
MF = mechanically fastened. 

Foram usados provetes cúbicos de 
200 mm de lado, reforçados de acordo com 
a técnica de colagem externa (EBR), 
colagem externa mais aplicação de uma 
(MF1) ou duas (MF2) ancoragens. Em 
alguns provetes foi também aplicado pré-
esforço nas ancoragens, sendo o momento 
de aperto de 20 N×m (séries T20). As 
ancoragens são constituídas por parafusos 
M10 (ver Fig.1). Um comprimento de 
colagem de 200 mm, foi mantido constante 

em todas as séries. A força aplicada ao 
longo do ensaio foi registada por uma 
célula de carga. Em cada provete foi 
medido o deslocamento relativo entre o 
MDL-CFRP e o betão, quer na zona 
solicitada (LVDT1) como na extremidade 
livre do FRP (LVDT2). Adicionalmente, 
nas séries MF1 e MF2 também foram 
medidos os deslocamentos relativos nos 
pontos onde existiam ancoragens (LVDT3 
e LVDT4). 

 
Fig. 1 – Configurações e correspondente 

instrumentação: (a) EBR; (b) MF1; (c) MF2. 

Os provetes foram fixos nas faces 
opostas à da direcção de aplicação das 
carga, bem como parcialmente na face 
oposta à da aplicação do reforço, como se 
ilustra na Fig. 2. 

 
Fig. 2 – Sistema de suporte dos provetes: (a) vista 

lateral; (b) vista posterior. 

Os ensaios foram realizados com um 
sistema servo-controlado, sob controlo de 
deslocamentos à velocidade de 1 μm/s, 
tendo para tal sido utilizado um transdutor 
acoplado ao actuador. 
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Na Fig. 3 apresenta-se uma foto 
ilustrativa da configuração de ensaio 
adoptada no presente programa de ensaios. 

 
Fig. 3 – Foto ilustrativa da configuração de ensaio 

(série MF1). 

2.2 - Caracterização dos materiais 

No âmbito do presente trabalho 
foram utilizados laminados multi-
direccionais especificamente projectados e 
produzidos para o projecto de investigação 
no qual este trabalho se insere. O laminado 
multi-direccional de CFRP (MDL-CFRP) 
é composto por um laminado pré-fabricado 
unidireccional carbono/epoxy com a 
designação comercial CFK® 150/2000 
(CFK), produzido pela empresa S&P, e 
ficando localizado ao nível do folheto 
médio e com as fibras a 0º (no sentido da 
carga). Em cada face deste laminado foi 
aplicada uma camada a ±45º de um pré-
impregnado unidireccional de carbono/ 
epoxy com a designação comercial 
TEXIPREG® HS 160 REM (HS), 
produzido pela empresa SEAL. 

Foi efectuada uma caracterização 
geometria e mecânica do laminado 
desenvolvido. Todos os detalhes relativos 
a estes aspectos poderão ser encontrados 
noutras publicações (Coelho et al. 2009; 
Sena-Cruz et al. 2010). O MDL-CFRP tem 
uma espessura média de 2.07 mm, sendo 
que cerca de 69% desta é devida à camada 
nuclear de CFK. 

A caracterização mecânica do MDL-
CFRP foi realizada com recurso a diversos 
ensaios, nomeadamente avaliação das 
propriedades à tracção, flexão e resistência 
ao esmagamento. A direcção do MDL-

CFRP que apresenta melhores 
características mecânicas coincide com a 
direcção de orientação do laminado CFK. 
Assim, para esta direcção, o MDL-CFRP 
apresenta uma resistência à tracção de 
1866.2±97.0 MPa, um módulo de 
elasticidade de 118.1±3.3 GPa e uma 
extensão na rotura igual a 1.58±0.08%. Em 
termos de resistência ao esmagamento, 
obteve-se um valor de 316.4±37.3 MPa e 
604.4 ±35.1 MPa para o caso de uma 
ligação sem e com pré-esforço, 
respectivamente (Coelho et al. 2009; Sena-
Cruz et al. 2010). 

O betão usado na produção dos 
provetes é da classe C20/25. Os ensaios de 
caracterização do betão à compressão 
revelaram valores médios de 
28.4±1.6 MPa e 29.8±0.29 GPa para 
resistência à compressão e módulo de 
elasticidade, respectivamente. Na data dos 
ensaios da ligação o valor da resistência à 
compressão do betão foi 32.8 MPa. Este 
valor foi estimado com base nas 
expressões (3.1) e (3.2) da EN 1992-1-
1:2004. 

A colagem dos laminados multi-
direccionais nos provetes de betão foi 
efectuada com recurso a um adesivo epoxy 
com a designação comercial S&P Resin 
220 epoxy adhesive®. De acordo com a 
ficha técnica do fabricante, esta tem 
resistência à tracção em flexão, resistência 
à compressão e tensão de aderência 
betão/laminados superiores a 30 MPa, 
90 MPa e 3 MPa, respectivamente. 

No âmbito do presente trabalho 
utilizaram-se ancoragens químicas Hilti, 
constituídas pelo químico HIT-HY 150, 
varões roscados M10 de classe 5.8 e 
anilhas de aba larga DIN9021. De acordo 
com a ficha técnica do fabricante, este 
sistema de ancoragem permite aplicar um 
momento de aperto máximo de 28 N×m 
(valor característico). 
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2.3 - Preparação dos provetes 

A preparação dos provetes envolveu 
diversas etapas que se descrevem de forma 
sucinta nos próximos parágrafos. 

Numa primeira fase procedeu-se à 
betonagem dos cubos de betão de 200 mm 
de aresta. 

Seguiu-se a preparação das 
superfícies do betão e dos laminados 
MDL-CFRP através dos seguintes 
procedimentos: 

1. Nos provetes de betão foi criada uma 
superfície irregular com recurso a um 
martelo de agulhas. Efectuou-se depois 
a limpeza dos provetes com ar 
comprimido; 

2. Nas séries em que foram aplicadas 
ancoragens, realizaram-se os 
correspondentes furos nos provetes de 
betão com recurso a berbequim e broca 
correntes. A limpeza dos furos foi 
efectuada com ar comprimido e escova 
de aço (ver Fig. 4); 

3. Todos os laminados foram limpos com 
acetona; 

4. Nas séries com aplicação de 
ancoragens procedeu-se à furação dos 
laminados. Esta foi efectuada com uma 
broca corrente. Da inspecção visual 
realizada concluiu-se que esta solução 
de furação não conduziu a danos 
visíveis nos provetes. 

A terceira fase consistiu, para as 
séries MF1 e MF2, na fixação dos varões 
roscados em conformidade com as 
instruções do fabricante, tendo sido 
cumpridos os tempos de cura indicados. 

Seguiu-se a colagem dos laminados. 
Para tal, o adesivo epoxy foi preparado e 
aplicado em correspondência com o 
sugerido na respectiva ficha técnica. 
Procurou garantir-se que a camada de 
epoxy tivesse uma espessura entre 1 e 
2 mm. Todo o adesivo em excesso foi 
removido. A realização dos ensaios teve 
início um mês após a aplicação do adesivo 

epoxy, garantindo-se assim o tempo de 
cura exigido (ver Fig. 5). 

 
Fig. 4 – Aspecto dos provetes após aplicação das 

ancoragens. 

 
Fig. 5 – Aspecto dos provetes após aplicação dos 

laminados. 

Nas séries em que houve necessidade 
de aplicação de pré-esforço, este foi 
aplicado em duas fases. Um primeiro 
aperto (20 N×m) foi efectuado um dia 
antes da realização do ensaio e um 
segundo aperto foi dado no dia do ensaio 
com o mesmo valor de momento de aperto. 
Para tal recorreu-se a uma chave 
dinamométrica com amplitude de 10 a 
110 N×m. 

2.4 - Resultados 

Na Tabela 2 sintetizam-se os 
principais resultados obtidos a partir dos 
ensaios efectuados. Assim, para cada 
provete inclui-se a força máxima obtida, 
Fmax, a força residual (após o pico), Fr, e os 
modos de rotura. 

Tal como seria de esperar, a inclusão 
de ancoragens conduziu a um acréscimo da 
capacidade de carga do sistema de reforço 
e também a um aumento significativo da 
resistência pós-pico. Os acréscimos médios 
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de capacidade resistente, quando 
comparados com a técnica EBR, são de 
35%, 39% e 80% para o caso das séries 
MF1_T0, MF1_T20 e MF2, respectiva-
mente. 

Tabela 2 – Principais resultados obtidos. 

Provete 
Fmax 

(kN) 
Fr 

(kN) 
Modo 

de rotura 
EBR_1 17.55 0 (0.0%) D 
EBR_2 20.84 0 (0.0%) D 

MF1-T0_1 26.08 1.5 (5.8%) D+E 
MF1-T0_2 23.56 4.27 (18.1%) D+E 
MF1-T0_3 28.36 4.51 (15.9%) D+E 

MF1-T20_1 28.5 17.04 (59.8%) D+E 
MF1-T20_2 27.76 7.45 (26.8%) D+E 
MF1-T20_3 23.57 12.64 (53.6%) D+E 
MF2-T0_1 35.76 25.73 (72.0%) D+E 

MF2-T20_1 33.51 28.64 (85.5%) D+E 

Notas: D = destacamento ao nível da interface 
betão/epoxy; D+E = destacamento ao nível da 
interface betão/epoxy + esmagamento do laminado 
ao nível da ancoragem. 

A partir destes resultados não é 
conclusivo que a aplicação de ancoragens 
pré-esforçadas conduza a maiores valores 
de resistência máxima, pois em termos 
médios verifica-se um acréscimo marginal. 
Tal facto poderá estar associado ao facto 
de haver alguma dificuldade em controlar, 
com rigor suficiente, o valor do momento 
de aperto aplicado. Por outro lado, após a 
conclusão dos ensaios os provetes foram 
analisados, tendo-se verificado que a 
aplicação do adesivo epoxy não foi feita de 
forma uniforme, o que poderá ter 
contribuído para uma maior dispersão dos 
resultados. 

Na Fig. 6 apresenta-se uma resposta 
típica da relação entre a força de arranque, 
F, (ver Fig. 1) e o deslizamento no início 
da zona carregada (LVDT1), na 
extremidade livre (LVDT2) e na zona da 
ancoragem (LVDT3) da série MF1_T0. 
Como é possível observar, a resposta é 
eminentemente não linear até ao pico (ver 
Fig. 6(a)). 

O facto de existir uma ancoragem a 
meio do comprimento de aderência fez 
com que a resposta tenha sido diferente da 
que normalmente ocorre nos casos típicos 
de reforço de acordo com a técnica EBR. A 
perda significativa de rigidez ocorre 

quando a “onda” de transferência de 
tensões tangenciais intercepta a ancoragem 
e, está associada à perturbação do campo 
de tensões tangenciais criada por esta 
ancoragem. Tal facto é corroborado pelo 
facto de até esse nível de carga os 
deslizamentos LVDT2 e LVDT3 serem 
praticamente nulos. É também possível 
observar (Fig. 6(b)) que o deslizamento 
registado ao nível da zona de ancoragem 
(LVDT3) sobre uma perturbação 
significativa, apresentando numa fase 
intermédia, aquando do evento referido 
anteriormente, um deslizamento contrário 
ao do resto das restantes zonas 
monitorizadas. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 6 – Resposta força de arranque versus 
deslizamento para o provete MF1_T0_2: (a) até à 
carga máxima; (b) apenas com os deslizamentos 

LVDT2 e LVDT3. 

Na Fig. 7 apresenta-se a resposta 
típica para a série com uma ancoragem, 
sendo esta pré-esforçada (MF1_T20). A 
partir das respostas obtidas constata-se que 
em termos gerais a resposta é similar à 
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série sem aplicação de pré-esforço 
(MF1_T0). Contudo, esta resposta é mais 
suave, não sendo tão vincado o ramo da 
curva a partir do qual a ancoragem entra 
em funcionamento. A principal razão para 
este comportamento está directamente 
ligada ao facto de o pré-esforço na 
ancoragem conduzir a um estado de tensão 
no laminado e, consequentemente na 
ligação, que reduz o efeito da 
descontinuidade física induzida pela 
ancoragem. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 7 – Resposta força de arranque versus 
deslizamento para o provete MF1_T20_1: (a) até à 
carga máxima; (b) apenas com os deslizamentos 

LVDT2 e LVDT3. 

Na Fig. 8 apresentam-se os 
resultados relativos à série MF2_T0, em 
que foram utilizadas duas ancoragens pré-
esforçadas. Para esta configuração 
verifica-se que, além do aumento da 
capacidade de carga observa-se também 
que o deslizamento no início da zona 
carregada sofre variações consideráveis. 
Tal comportamento poderá ser devido a 

singularidades provocadas pelas 
ancoragens, bem como ao facto do 
laminado MDL-CFRP ser constituído por 
diferentes camadas e direcções, com 
eventuais distintas deformações. 

 

Fig. 8 – Resposta força de arranque versus 
deslizamento para o provete MF2_T0. 

Na Fig. 9 apresenta-se o modo de 
rotura típico observado em todos os 
ensaios efectuados com ancoragens. A 
partir destas fotos constata-se que a rotura 
ocorre na interface betão/epoxy. Na 
vizinhança das ancoragens é possível 
observar uma cor distinta das restantes 
zonas (ver Fig. 9(a)). Trata-se do químico 
usado nas ancoragens. Refira-se ainda que 
se observou o esmagamento do laminado 
junto às zonas de ancoragem. 

3 - CONCLUSÕES 

No presente trabalho detalharam-se 
os principais aspectos associados ao 
programa experimental desenvolvido. Este 
teve como principal objectivo o estudo da 
ligação entre laminados multi-direccionais 
de CFRP ancorados e o betão. Procurou 
estudar-se a influência da disposição e do 
nível de pré-esforço aplicado na 
ancoragem. 

De uma forma geral poder-se-á dizer que, 
quando comparada com a técnica EBR 
(externally bonded reinforcement), a 
utilização de ancoragens conduz a 
aumentos que variam entre os 35% (para 
uma única ancoragem) e os 80% (para 
duas ancoragens). A aplicação de pré-
esforço às ancoragens não conduziu a 
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aumentos significativos de carga 
comparativamente ao uso de ancoragens 
sem pré-esforço. Contudo, com pré-
esforço observou-se um aumento 
significativo da resistência pós-pico. 

 
(a) 

  
(b) (c) 

Fig. 9 – Modo de rotura do provete MF2_T20_1: 
(a) provete de betão; (b) laminado MDL-CFRP – 

vista de frente; (c) laminado MDL-CFRP – vista de 
lado. 

A resposta do sistema de reforço 
(força de arranque versus deslizamento – 
F-s) é vincadamente marcada pela 
existência de ancoragens, observando-se 
aquando da entrada em serviço destas um 

ligeiro patamar nas curvas F-s. Tal 
patamar é muito menos expressivo nos 
casos em que a ancoragem é pré-esforçada. 
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