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1 INTRODUÇÃO 

A aplicação de materiais compósitos no reforço de estruturas de betão armado tem vindo a 

merecer cada vez maior aceitação no seio da comuni

sistemas de reforço tipo com materiais, técnicas

Nesse contexto surge o 

de melhoria da técnica de aplicação 

(FRP – Fibre Reinforced Polymers

estrutural a reforçar (EBR – E

Uma das principais deficiências desta técnica prende

ligação FRP/betão nas extremidades do elemento de reforço. 

No intuito de evitar essa rotura precoce dos reforços co

complementos à técnica anteriormente referida

ancoragem nas extremidades 

cintagem com manta de FRP. Esta

diferenciados e morosos e 

reforçado. 

Mais recentemente têm 

multi-direccionais híbridos com fibras de vidro e de carbono (Bank e Arora 2007; Elsayed et al

2009) ancorados ao longo do seu desenvolvimento. 

No âmbito do projecto de investigação em qu

uma “nova” proposta de reforço

de carbono (MDL-CFRP) ancora

FRP e o betão. 

Nesse contexto desenvolveu

superiores às dos laminados multi

competitivos. 

A produção do laminado foi realizada no Instituto de Engenharia Me

Industrial da Universidade do Porto (

O presente relatório descr

laminado multi-direccional de CFRP

Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Minho (LEST).
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A aplicação de materiais compósitos no reforço de estruturas de betão armado tem vindo a 

maior aceitação no seio da comunidade da Engenharia Civil, existindo já 

sistemas de reforço tipo com materiais, técnicas e meios bem definidos. 

Nesse contexto surge o projecto no qual este trabalho se insere, o qual se refere à tentativa 

de aplicação de mantas ou laminados de polímeros reforçados com fibras 

olymers, na nomenclatura inglesa) colados na superfície do elemento 

Externally Bonded Reinforcement, na nomenclatura inglesa).

Uma das principais deficiências desta técnica prende-se com o destacamento precoce da 

s extremidades do elemento de reforço.  

essa rotura precoce dos reforços com FRP’s têm sido aplicados alguns 

técnica anteriormente referida, como sejam a aplicação de sistemas de 

nas extremidades do reforço, constituídos por chapas metálicas aparafusadas

cintagem com manta de FRP. Estas intervenções localizadas exigem trabalhos de preparação 

diferenciados e morosos e conduzem a uma concentração de tensões no elemento a ser 

Mais recentemente têm surgido propostas de reforço alternativas que recorrem a laminados 

direccionais híbridos com fibras de vidro e de carbono (Bank e Arora 2007; Elsayed et al

2009) ancorados ao longo do seu desenvolvimento.  

o âmbito do projecto de investigação em que este trabalho se insere 

reforço que consiste na aplicação de laminados multi

ancorados e colados, de modo a melhorar e auxiliar a ligação entre o 

contexto desenvolveu-se um laminado multi-direccional de características mecânicas 

superiores às dos laminados multi-direccionais existentes no mercado, com custos de produção 

A produção do laminado foi realizada no Instituto de Engenharia Me

Industrial da Universidade do Porto (INEGI). 

descreve os ensaios de caracterização geométrica e mecânica do

de CFRP que foram realizados no Laboratório de Estruturas do 

ria Civil da Universidade do Minho (LEST). 
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A aplicação de materiais compósitos no reforço de estruturas de betão armado tem vindo a 

dade da Engenharia Civil, existindo já 

, o qual se refere à tentativa 

eros reforçados com fibras 

, na nomenclatura inglesa) colados na superfície do elemento 

na nomenclatura inglesa).  

se com o destacamento precoce da 

m FRP’s têm sido aplicados alguns 

a aplicação de sistemas de 

chapas metálicas aparafusadas, ou a 

trabalhos de preparação 

uma concentração de tensões no elemento a ser 

que recorrem a laminados 

direccionais híbridos com fibras de vidro e de carbono (Bank e Arora 2007; Elsayed et al. 

e este trabalho se insere pretende-se estudar 

laminados multi-direccionais de fibra 

de modo a melhorar e auxiliar a ligação entre o 

direccional de características mecânicas 

direccionais existentes no mercado, com custos de produção 

A produção do laminado foi realizada no Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão 

ização geométrica e mecânica do 

foram realizados no Laboratório de Estruturas do 
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2 PROGRAMA EXPERIMENTA

O programa experimental teve como objectivo a caracterização geométrica e mecânica do 

laminado multi-direccional de 

de tracção simples aos mesmos

Os provetes foram obtidos por corte a jacto de água da 

tendo-se definido várias orientações do corte

A análise do material inclui

os resultados obtidos a partir deste

extensão, e ainda o módulo de elasticidade.

 Tipo E nsaio

UDL 

Propriedades T

Propriedades T

Propriedades T

Propriedades F

MDL 

Propriedades T

Propriedades T

Resistência E smagamento

Propriedades F

 

 

2.1 Placas de laminado 

Para a realização da campanha de ensaios 

laminado multi-direccional. As placas foram produzidas através do empilhamento de 

camadas de laminado unidireccional

propriedades para o fim desejado. Neste caso, t

devido à colocação de ancoragens

apresentada na Figura 1. Conforme i

uma camada orientada a 0º no núcleo revestida de modo simétrico por duas camadas orientadas 

a 45º. 

 

ade do Minho  
Departamento de Engenharia Civil 

Caracterização geométrica e mecânica de laminados multi-direccionais produzidos pelo INEGI

PROGRAMA EXPERIMENTA L DE CARACTERIZAÇÃO DO

O programa experimental teve como objectivo a caracterização geométrica e mecânica do 

de CFRP, através da preparação de provetes e reali

os mesmos, de acordo com o programa experimental definido na 

Os provetes foram obtidos por corte a jacto de água da placa de laminado produzido, 

se definido várias orientações do corte de acordo com o programa de ensaios definido

A análise do material incluiu a inspecção visual aos provetes, antes e depois dos ensaios, e 

ados obtidos a partir destes, nomeadamente os valores na rotura de força,

o módulo de elasticidade. 

Tabela 1 – Programa experimental 

nsaio  Designação Nº Provetes  Geometria [mm]

Propriedades T racção 0º  CFK-TP_d0 6 250 x 25 

Tracção 90º  CFK-TP_d90 6 120 x 25 x 1.4

Tracção 45º  CFK-TP_d45 
HS-TP_d45 

6 
6 

140 x 25 x 1.4
120 x 25 x 1.4

Flexão 0º CFK-FS_d0 6 60 x 20 x 1.4

Tracção 0º  MDL-TP_d0 6 250 x 25 x 1.4

Tracção 90º  MDL-TP_d90 6 120 x 25 x 1.4

smagamento  MDL-BS_d0 6 175 x 60 x 2.2

Flexão 0º MDL-FP_d0 6 60 x 20 x 1.4

de laminado multi-direccional 

a campanha de ensaios definida foram produzida

As placas foram produzidas através do empilhamento de 

de laminado unidireccional, escolhidas e empilhadas de modo a obter

propriedades para o fim desejado. Neste caso, tendo em vista a resistência ao esmagamento 

ancoragens, optou-se por utilizar a configuração 

Conforme ilustrado o laminado multi-direccional seria constituído por 

uma camada orientada a 0º no núcleo revestida de modo simétrico por duas camadas orientadas 

direccionais produzidos pelo INEGI 8/43 

DE CARACTERIZAÇÃO DO  MDL 

O programa experimental teve como objectivo a caracterização geométrica e mecânica do 

CFRP, através da preparação de provetes e realização de ensaios 

, de acordo com o programa experimental definido na Tabela 1. 

placa de laminado produzido, 

de acordo com o programa de ensaios definido. 

antes e depois dos ensaios, e 

nomeadamente os valores na rotura de força, tensão e 

Geometria [mm]  

250 x 25 x 1.4 

120 x 25 x 1.4 

140 x 25 x 1.4 
120 x 25 x 1.4 

60 x 20 x 1.4 

250 x 25 x 1.4 

120 x 25 x 1.4 

175 x 60 x 2.2 

60 x 20 x 1.4 

produzidas três placas de 

As placas foram produzidas através do empilhamento de várias 

escolhidas e empilhadas de modo a obterem-se as melhores 

endo em vista a resistência ao esmagamento 

a configuração quasi-isotrópica 

direccional seria constituído por 

uma camada orientada a 0º no núcleo revestida de modo simétrico por duas camadas orientadas 
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Figura 1 – Empilhamento das camadas do laminado multi

As camadas a ±45º eram constituídas pelo pré

(SEAL, TEXIPREG® HS 160 REM) e a camada a 0º era constituída por laminado 

carbono/epoxy (S&P, CFK® 150/2000

laminado serão referidos pelas siglas HS e CFK, respectivamente.

Ambos eram fornecidos em rolo com

acordo com os respectivos fabricantes, as propriedades 

do laminado multi-direccional, são 

Tabela 2 – Propriedades dos materiais usados no laminado multi

Espessura [mm]

Resistência tracção [MPa]

Modulo elasticidade [GPa]

 

 

Tal como referido, a produção das p

utilizado foi o auto clave. De acordo com a

arranjo geométrico nas camadas unidireccionais 

Figura 1. Na Figura 2 é apresentada a forma como o arranjo 

de cortar os provetes necessários das placas de MDL produzidas, excluiu

por aí existir uma zona de sobreposição de HS.

 

TEXIPREG® HS 160 REM

TEXIPREG® HS 160 REM
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Empilhamento das camadas do laminado multi-direccional

45º eram constituídas pelo pré-impregnado unidireccional

(SEAL, TEXIPREG® HS 160 REM) e a camada a 0º era constituída por laminado 

® 150/2000). No que se segue deste relatório, estes dois

laminado serão referidos pelas siglas HS e CFK, respectivamente. 

Ambos eram fornecidos em rolo com 600 mm e 120 mm de largura, respectivamente

fabricantes, as propriedades dos dois materiais usados na confecção 

direccional, são as apresentadas na Tabela 2. 

Propriedades dos materiais usados no laminado multi-direccional

Propriedade CFK HS 

Espessura [mm] 1,4 0,15 

Resistência tracção [MPa] 2000,0 1700,0 

Modulo elasticidade [GPa] 165,0 150,0 

produção das placas realizou-se no INEGI. O processo de produção 

De acordo com as dimensões atrás referidas foi necessário fazer um 

nas camadas unidireccionais de modo a obter-se o empilhamento definido na

presentada a forma como o arranjo geométrico foi realizado

de cortar os provetes necessários das placas de MDL produzidas, excluiu-se a zona central des

por aí existir uma zona de sobreposição de HS. 

0º

-45º

+45º
TEXIPREG® HS 160 REM

CFK® 150/2000

-45º

+45º
TEXIPREG® HS 160 REM

direccionais produzidos pelo INEGI 9/43 

 

direccional 

unidireccional de carbono/epoxy 

(SEAL, TEXIPREG® HS 160 REM) e a camada a 0º era constituída por laminado unidireccional de 

No que se segue deste relatório, estes dois tipos de 

, respectivamente. De 

dois materiais usados na confecção 

direccional 

O processo de produção 

atrás referidas foi necessário fazer um 

se o empilhamento definido na 

geométrico foi realizado. No momento 

se a zona central destas 

+45º

+45º S
ec

çã
o 

T
ra

ns
ve

rs
al
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Figura 2 – Arranjo geométrico no fabrico das placas de laminado multi

 

 

HS [-45º]

HS [+45º]

HS [-45º]

HS [+45º]
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geométrico no fabrico das placas de laminado multi-direccional (dimensões em mm)

 

CFK [0º]

HS [-45º]

HS [+45º]

HS [-45º]

HS [+45º]

HS [+45º]

HS [-45º]

HS [-45º]

HS [+45º]
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direccional (dimensões em mm)  
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2.2 Produção 

O laminado multi-direccional foi produzido a partir de dois 

necessitaram de tratamentos diferenciados no momento da produção. O pré

epoxy é fornecido na forma de “tape” protegida com duas camadas de papel ou plástico. Enquanto 

não for utilizado deverá permanecer numa câ

e ser retirado desta cerca de seis horas antes da sua utilização. Após o período de aquecimento à 

temperatura ambiente definido pelo fabricante, o pré

protectoras foram removidas apenas no momento do empilhamento.

O laminado unidireccional CFK é fornecido na forma de rolo sem qualquer tipo de protecção 

pelo que necessitou de cuidados adicionais. Primeiro foram cortadas do rolo três faixas com 

1300 mm. Este comprimento foi essencialmente condicionado pelas dimensões operacionais do 

autoclave. De seguida estas foram lixadas com lixa fina (ver 

propósitos, remover quaisquer resíduos superficiais que pudessem dificultar o empilhamento e 

facultar alguma rugosidade à superfície do laminado de modo a melhorar a adesão entre as 

camadas. Por fim as placas foram limpas com acetona para remover 

lixagem. 

O empilhamento das camadas foi efectuado numa maca própria para depois ser colocada 

no autoclave (Figura 3c). Na face 

sua periferia foi aplicada uma fita adesiva para funcionar como vedante. As camadas previamente 

cortadas foram empilhadas e compactadas de modo a evitar a formação de bolsas de ar na 

interface entre as camadas. Para conferir um acabamento rugoso, no topo do empilhamento foi 

ainda aplicada uma camada de 

metálica, previamente untada com desmoldante (

uniforme da pressão ao longo do laminado du

uma manta e um saco de vácuo colado nas fitas vedantes que haviam sido aplicadas na periferia 

da maca. No saco de vácuo foram colocados dois dispositivos que permitiram a ligação ao sistema 

de vácuo (Figura 3e). Após removido o ar no interior do saco, a maca foi introduzida no autoclave 

para se proceder à cura do sistema (

temperatura e pressão, a resina do pré

várias camadas, solidarizando

compreende as seguintes etapas:

• Aquecimento à taxa de 3

• Patamar de 1 hora a 140 

• Arrefecimento à taxa de 3

 

Após retirar a maca da máquina de autoclave desmoldou

placas de MDL-CFRP produzidas.
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direccional foi produzido a partir de dois laminados diferentes que 

necessitaram de tratamentos diferenciados no momento da produção. O pré-impregnado de matriz 

epoxy é fornecido na forma de “tape” protegida com duas camadas de papel ou plástico. Enquanto 

não for utilizado deverá permanecer numa câmara climática a uma temperatura próxima dos 

e ser retirado desta cerca de seis horas antes da sua utilização. Após o período de aquecimento à 

temperatura ambiente definido pelo fabricante, o pré-impregnado foi cortado a 45

foram removidas apenas no momento do empilhamento. 

O laminado unidireccional CFK é fornecido na forma de rolo sem qualquer tipo de protecção 

pelo que necessitou de cuidados adicionais. Primeiro foram cortadas do rolo três faixas com 

nto foi essencialmente condicionado pelas dimensões operacionais do 

autoclave. De seguida estas foram lixadas com lixa fina (ver Figura 3a). A lixagem 

propósitos, remover quaisquer resíduos superficiais que pudessem dificultar o empilhamento e 

facultar alguma rugosidade à superfície do laminado de modo a melhorar a adesão entre as 

camadas. Por fim as placas foram limpas com acetona para remover os resíduos gerados na 

O empilhamento das camadas foi efectuado numa maca própria para depois ser colocada 

c). Na face da maca em contacto com o HS foi aplicado desmoldante e na 

sua periferia foi aplicada uma fita adesiva para funcionar como vedante. As camadas previamente 

cortadas foram empilhadas e compactadas de modo a evitar a formação de bolsas de ar na 

e as camadas. Para conferir um acabamento rugoso, no topo do empilhamento foi 

ainda aplicada uma camada de peel-ply (Figura 3d) e, por cima desta, foi colocada uma chapa 

metálica, previamente untada com desmoldante (Figura 3b), para garantir uma distribuição 

uniforme da pressão ao longo do laminado durante o processo de cura. Por fim foram aplicados 

uma manta e um saco de vácuo colado nas fitas vedantes que haviam sido aplicadas na periferia 

da maca. No saco de vácuo foram colocados dois dispositivos que permitiram a ligação ao sistema 

e). Após removido o ar no interior do saco, a maca foi introduzida no autoclave 

para se proceder à cura do sistema (Figura 3f). Durante este processo, devido ao aumento de 

temperatura e pressão, a resina do pré-impregnado fluidifica e espalha-se na interface entre as 

várias camadas, solidarizando-as e formando assim o produto final – MDL. O processo de cura 

compreende as seguintes etapas: 

• Aquecimento à taxa de 3˚C/min até 140 ˚C;  

• Patamar de 1 hora a 140 ˚C com 2 bar de pressão;  

• Arrefecimento à taxa de 3˚C/min até à temperatura ambiente.  

pós retirar a maca da máquina de autoclave desmoldou-se o sistema de modo a aceder às 

CFRP produzidas. 

direccionais produzidos pelo INEGI 11/43 

laminados diferentes que 

impregnado de matriz 

epoxy é fornecido na forma de “tape” protegida com duas camadas de papel ou plástico. Enquanto 

mara climática a uma temperatura próxima dos -18˚C 

e ser retirado desta cerca de seis horas antes da sua utilização. Após o período de aquecimento à 

impregnado foi cortado a 45˚. As películas 

O laminado unidireccional CFK é fornecido na forma de rolo sem qualquer tipo de protecção 

pelo que necessitou de cuidados adicionais. Primeiro foram cortadas do rolo três faixas com 

nto foi essencialmente condicionado pelas dimensões operacionais do 

a). A lixagem tem dois 

propósitos, remover quaisquer resíduos superficiais que pudessem dificultar o empilhamento e 

facultar alguma rugosidade à superfície do laminado de modo a melhorar a adesão entre as 

os resíduos gerados na 

O empilhamento das camadas foi efectuado numa maca própria para depois ser colocada 

da maca em contacto com o HS foi aplicado desmoldante e na 

sua periferia foi aplicada uma fita adesiva para funcionar como vedante. As camadas previamente 

cortadas foram empilhadas e compactadas de modo a evitar a formação de bolsas de ar na 

e as camadas. Para conferir um acabamento rugoso, no topo do empilhamento foi 

colocada uma chapa 

b), para garantir uma distribuição 

rante o processo de cura. Por fim foram aplicados 

uma manta e um saco de vácuo colado nas fitas vedantes que haviam sido aplicadas na periferia 

da maca. No saco de vácuo foram colocados dois dispositivos que permitiram a ligação ao sistema 

e). Após removido o ar no interior do saco, a maca foi introduzida no autoclave 

f). Durante este processo, devido ao aumento de 

se na interface entre as 

MDL. O processo de cura 

se o sistema de modo a aceder às 
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O processo de corte iniciou

extrair das placas de MDL-CFRP. Nesta fase foi necessári

corte gerada pelo jacto de água, de modo a que as dimensões obtidas coincidissem com a 

geometria final pretendida para cada provete. Foi necessário desenvolver um sistema de 

amarração das placas de MDL

estando fixas poderiam deslocar

A fase de corte expõe o MDL

após o corte, os provetes foram colocados numa

semana. 

 

 

 
(a) 

(d) 

Figura 3 – Processo fabrico do MDL: (a) lixagem das placas de CFK; (b) aplicação de desmoldante nas 
chapas metálicas; (c) empilhamento 

empilhamento das camadas CFK e HS; (e) aplicação do saco de vácuo na fita adesiva aplicada na periferia 
da maca e aplicação dos dispositivos para fazer a ligação ao sistema de vácuo; (f) entrada
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O processo de corte iniciou-se com o desenho em CAD dos provetes que se pretendiam 

CFRP. Nesta fase foi necessário ter em conta a espessura da linha de 

corte gerada pelo jacto de água, de modo a que as dimensões obtidas coincidissem com a 

geometria final pretendida para cada provete. Foi necessário desenvolver um sistema de 

amarração das placas de MDL-CFRP durante o corte, uma vez que estas são muito leves e não 

estando fixas poderiam deslocar-se o que resultaria em cortes mal realizados.

A fase de corte expõe o MDL-CFRP ao contacto com grandes quantidades de água. Assim, 

após o corte, os provetes foram colocados numa câmara com ambiente controlado durante uma 

 

(b) 

  
(e) 

Processo fabrico do MDL: (a) lixagem das placas de CFK; (b) aplicação de desmoldante nas 
chapas metálicas; (c) empilhamento das camadas de CFK e HS; (d) aplicação de peel

empilhamento das camadas CFK e HS; (e) aplicação do saco de vácuo na fita adesiva aplicada na periferia 
da maca e aplicação dos dispositivos para fazer a ligação ao sistema de vácuo; (f) entrada

máquina de autoclave. 
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se com o desenho em CAD dos provetes que se pretendiam 

o ter em conta a espessura da linha de 

corte gerada pelo jacto de água, de modo a que as dimensões obtidas coincidissem com a 

geometria final pretendida para cada provete. Foi necessário desenvolver um sistema de 

corte, uma vez que estas são muito leves e não 

se o que resultaria em cortes mal realizados. 

CFRP ao contacto com grandes quantidades de água. Assim, 

câmara com ambiente controlado durante uma 

 

(c) 

 
(f) 

Processo fabrico do MDL: (a) lixagem das placas de CFK; (b) aplicação de desmoldante nas 
das camadas de CFK e HS; (d) aplicação de peel-ply no topo do 

empilhamento das camadas CFK e HS; (e) aplicação do saco de vácuo na fita adesiva aplicada na periferia 
da maca e aplicação dos dispositivos para fazer a ligação ao sistema de vácuo; (f) entrada da maca na 
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2.3 Provetes de ensaio

De acordo com o programa de ensaios definido foi necessário cortar provetes dos três tipos 

de material, nomeadamente, HS, CFK e MDL. O processo de corte dos provetes unidireccionais 

foi idêntico ao atrás descrito para os provetes multi

sempre que possível, de acordo com as normas referentes a cada um dos ensaios realizados. 

Os provetes foram identificados de acordo com a nomenclatura 

•  M – Tipo de material usado, podendo este ser CFK, HS ou MDL;

•  E – Tipo de ensaio, podendo este ser

nomenclatura inglesa); FP, ensaio à flexão 

ensaio de esmagamento (Bearing Strength, 

•  d – Direcção de aplicação da força, em relação à orientação das fibras da camada de CFK 

(em graus); 

•  i – Número de ordem do provete.

2.3.1 Ensaios de Tracção uniaxi

Os ensaios de tracção uniaxial efectuados foram definidos de modo a conseguir

caracterizar satisfatoriamente o comportamento do MDL. A caracterização foi dividida em três 

séries diferentes de acordo com o ângulo definido entre as fibras da camada de CFK existente no 

núcleo do MDL e a direcção de aplicação do carregamento, nomeadamente, 0

Os ensaios a 0˚ foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 0

MDL (ver Figura 4b) de modo a verificar a resposta destes para a direcção principal. De facto, 

aquando da aplicação do MDL nas faces do betão (elemento a reforçar), será esta a direcção mais 

solicitada. Adicionalmente foram também realizados ensaios

determinar a contribuição deste na resistência à tracção a 0

Os ensaios a 45˚ foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 45

e HS (quatro camadas orientadas a 

comportamento destes para uma situação intermédia entre 0

Os ensaios a 90˚ foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 90

e MDL (ver Figura 4f) de modo a avaliar o comportamento do MDL nesta direcção de 

carregamento e ainda verificar a contribuição da camada de CFK neste caso comparativamente às 

de HS avaliadas no cenário anterior. 

Na Figura 5 apresentam

Todos os ensaios de tracção foram efectuados de acordo com a ISO 527

Figura 6 apresenta-se o esquema tipo d

eixos de referência e “end tabs
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Provetes de ensaio  

De acordo com o programa de ensaios definido foi necessário cortar provetes dos três tipos 

de material, nomeadamente, HS, CFK e MDL. O processo de corte dos provetes unidireccionais 

foi idêntico ao atrás descrito para os provetes multi-direccionais. As dimensões foram definidas, 

sempre que possível, de acordo com as normas referentes a cada um dos ensaios realizados. 

Os provetes foram identificados de acordo com a nomenclatura M_E_d_i

Tipo de material usado, podendo este ser CFK, HS ou MDL; 

Tipo de ensaio, podendo este ser TP, ensaio à tracção (Tensile Properties,

ensaio à flexão (Flexural Properties, na nomenclatura inglesa) ou 

Bearing Strength, na nomenclatura inglesa); 

ção de aplicação da força, em relação à orientação das fibras da camada de CFK 

Número de ordem do provete. 

Tracção uniaxi al 

Os ensaios de tracção uniaxial efectuados foram definidos de modo a conseguir

iamente o comportamento do MDL. A caracterização foi dividida em três 

séries diferentes de acordo com o ângulo definido entre as fibras da camada de CFK existente no 

e a direcção de aplicação do carregamento, nomeadamente, 0

foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 0

b) de modo a verificar a resposta destes para a direcção principal. De facto, 

aquando da aplicação do MDL nas faces do betão (elemento a reforçar), será esta a direcção mais 

solicitada. Adicionalmente foram também realizados ensaios com laminados de CFK de modo a 

determinar a contribuição deste na resistência à tracção a 0˚ do MDL. 

foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 45

e HS (quatro camadas orientadas a ±45˚ – ver Figura 4d) de modo a procurar entender o 

comportamento destes para uma situação intermédia entre 0˚ e 90˚. 

foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 90

f) de modo a avaliar o comportamento do MDL nesta direcção de 

rregamento e ainda verificar a contribuição da camada de CFK neste caso comparativamente às 

de HS avaliadas no cenário anterior.  

apresentam-se de forma esquemática os provetes extraídos de cada placa.

Todos os ensaios de tracção foram efectuados de acordo com a ISO 527

o esquema tipo dos provetes com indicação das dimensões relevantes, 

end tabs”. 
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De acordo com o programa de ensaios definido foi necessário cortar provetes dos três tipos 

de material, nomeadamente, HS, CFK e MDL. O processo de corte dos provetes unidireccionais 

ensões foram definidas, 

sempre que possível, de acordo com as normas referentes a cada um dos ensaios realizados.  

M_E_d_i, em que: 

(Tensile Properties, na 

na nomenclatura inglesa) ou BS, 

ção de aplicação da força, em relação à orientação das fibras da camada de CFK 

Os ensaios de tracção uniaxial efectuados foram definidos de modo a conseguir-se 

iamente o comportamento do MDL. A caracterização foi dividida em três 

séries diferentes de acordo com o ângulo definido entre as fibras da camada de CFK existente no 

e a direcção de aplicação do carregamento, nomeadamente, 0˚, 45˚ e 90˚. 

foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 0˚ – ver Figura 4a) e 

b) de modo a verificar a resposta destes para a direcção principal. De facto, 

aquando da aplicação do MDL nas faces do betão (elemento a reforçar), será esta a direcção mais 

com laminados de CFK de modo a 

foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 45˚ – ver Figura 4c) 

de modo a procurar entender o 

foram efectuados com CFK (uma camada orientada a 90˚ – ver Figura 4e) 

f) de modo a avaliar o comportamento do MDL nesta direcção de 

rregamento e ainda verificar a contribuição da camada de CFK neste caso comparativamente às 

ovetes extraídos de cada placa. 

Todos os ensaios de tracção foram efectuados de acordo com a ISO 527-4 (1997). Na 

os provetes com indicação das dimensões relevantes, 
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(a) 

(c) 

(e) 

Figura 4: Séries de ensaio de tracção uniaxial: (a) CFK 0

 

Figura 5

 

Figura 6: Geometria e eixos dos provetes para os ensaios de tracção

Na Tabela 3 apresentam

dimensões dos provetes ensaiados.

LT

end tab
hT

ade do Minho  
Departamento de Engenharia Civil 

Caracterização geométrica e mecânica de laminados multi-direccionais produzidos pelo INEGI

 

(b) 

 

(d) 

 

(f) 

Séries de ensaio de tracção uniaxial: (a) CFK 0˚; (b) MDL 0˚; (c) CFK 45˚; (d) HS 45˚; (e) 
(f) MDL 90˚ 

5: Esquema de corte dos provetes de CFK, HS e MDL 

Geometria e eixos dos provetes para os ensaios de tracção

apresentam-se os valores das dimensões recomendadas na norma e das 

dimensões dos provetes ensaiados. 

L3
L2 LT

end tab Laminado

1
2
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˚; (b) MDL 0˚; (c) CFK 45˚; (d) HS 45˚; (e) CFK 90˚; 

 

 

 

Geometria e eixos dos provetes para os ensaios de tracção 

se os valores das dimensões recomendadas na norma e das 

b1

h
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Variável 
Dimensões referidas na 

0˚

L3 250

L2 150±1

b1 15±0,5

h* 1±0,2

LT ≥ 50

hT 0,5 a 2

* A espessura h varia conforme se trate de CFK, 
 

Para cada um dos provetes foram efectuadas as medições das grandezas apresentadas na 

Figura 6, nomeadamente os comprimentos 

na Figura 7, mediu-se a largura 

paquímetro digital, com leitura em [mm] e 

se os resultados das medições dos provetes para os ensaios de tracção uniaxial.

 

Tabela 4: Medições efectuadas aos provetes de CFK e MDL para os ensaios de tracção a 0

Provete   
L2 L3

[mm]  [mm]

CFK-TP_d0_1 140,0 240,0

CFK-TP_d0_2 147,0 247,0

CFK-TP_d0_3 148,5 248,5

CFK-TP_d0_4 147,0 247,0

MDL-TP_d0_1 149,5 249,5

MDL-TP_d0_2 149,0 249,0

MDL-TP_d0_3 149,5 249,5

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao
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Tabela 3: Dimensões dos provetes 

Dimensões referidas na norma [mm] Dimensões dos provetes [mm]

˚ 90˚ 0˚ 45˚ 

250 250 250 140 

150±1 150±1 150 80 

15±0,5 25±0,5 25 25 

1±0,2 2±0,2 ̶ ̶ 

≥ 50 ≥ 50 50 30 

0,5 a 2 0,5 a 2 2 2 

* A espessura h varia conforme se trate de CFK, HS ou MDL. 

Para cada um dos provetes foram efectuadas as medições das grandezas apresentadas na 

, nomeadamente os comprimentos L2 e L3, e em três secções S1, S2

se a largura b1 e a espessura h. Todas as medições foram efectuadas com 

paquímetro digital, com leitura em [mm] e resolução de 0,01 mm. Nas Tabelas 4 a 7, apresentam

se os resultados das medições dos provetes para os ensaios de tracção uniaxial.

Figura 7: Secção medidas nos provetes 

Medições efectuadas aos provetes de CFK e MDL para os ensaios de tracção a 0

 
Secção S 1 Secção S 2 Secção S 3 Dimensões médias

3 b1 h b1 h b1 h 
[mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  

240,0 22,50 1,41 22,49 1,40 22,51 1,41 

247,0 22,65 1,41 22,57 1,40 22,69 1,41 

248,5 22,59 1,42 22,41 1,42 22,43 1,42 

247,0 22,48 1,41 22,52 1,40 22,45 1,41 

249,5 24,56 2,04 24,58 2,07 24,50 2,06 

249,0 24,25 2,02 24,27 2,05 24,30 1,98 

249,5 24,33 2,01 24,40 2,05 24,40 2,05 

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem aos respectivos coeficiente

S1 S2 S3

5 5

direccionais produzidos pelo INEGI 15/43 

Dimensões dos provetes [mm] 

90˚ 

120 

60 

25 

̶ 

30 

2 

Para cada um dos provetes foram efectuadas as medições das grandezas apresentadas na 

2 e S3, representadas 

. Todas as medições foram efectuadas com 

mm. Nas Tabelas 4 a 7, apresentam-

se os resultados das medições dos provetes para os ensaios de tracção uniaxial. 

 

Medições efectuadas aos provetes de CFK e MDL para os ensaios de tracção a 0˚ 

Dimensões médias  

b1 h 
[mm]  [mm]  

22,50 
(0,0%)  

1,41 
(0,4%) 

22,64 
(0,3%) 

1,41 
(0,4%) 

22,48 
(0,4%) 

1,42 
(0,0%) 

22,48 
(0,2%) 

1,41 
(0,4%) 

24,55 
(0,2%) 

2,06 
(0,7%) 

24,27 
(0,1%) 

2,02 
(1,7%) 

24,38 
(0,2%) 

2,04 
(1,1%) 

coeficientes de variação. 
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Tabela 5: Medições efectuadas aos provetes de CFK para os ensaios de tracção a 45

Provete   
L2 L3

[mm]  [mm]

CFK-TP_d45_1 67,5 127,5

CFK-TP_d45_2 66,5 126,5

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao

Tabela 6: Medições efectuadas aos provetes de HS para os ensaios de tracção a 45

Provete   
L2 L3 

[mm]  [mm]

HS-TP_d45_1 59,0 119,0

HS-TP_d45_2 59,5 119,5

HS-TP_d45_3 57,5 117,5

HS-TP_d45_4 58,0 118,0

HS-TP_d45_5 58,5 118,5

HS-TP_d45_6 58,5 118,5

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao

Tabela 7: Medições efectuadas aos provetes de CFK e MDL para os ensaios de tracção a 90

Provete  
  

L2 L3

[mm]  [mm]

CFK-TP_d90_1 57,5 117,5

MDL-TP_d90_1 59,6 120

MDL-TP_d90_2 58,5 119

MDL-TP_d90_3 58,5 119

MDL-TP_d90_4 58 118

MDL-TP_d90_5 58 118

MDL-TP_d90_6 59 119

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao
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Medições efectuadas aos provetes de CFK para os ensaios de tracção a 45

 
Secção S 1 Secção S 2 Secção S 3 

3 b1 h b1 h b1 h 
[mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  

127,5 22,71 1,40 22,59 1,39 22,50 1,39 

126,5 22,51 1,41 22,40 1,41 22,32 1,40 

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem aos respectivos coeficiente

Medições efectuadas aos provetes de HS para os ensaios de tracção a 45

Secção S 1 Secção S 2 Secção S 3 Dimensões
 b1 h b1 h b1 h 

[mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  

119,0 24,25 0,66 24,29 0,69 24,30 0,64 

119,5 24,32 0,68 24,28 0,66 24,19 0,63 

117,5 26,70 0,63 26,90 0,67 26,73 0,66 

118,0 25,49 0,66 25,76 0,68 25,77 0,68 

118,5 25,67 0,66 25,60 0,69 25,33 0,66 

118,5 26,00 0,60 26,04 0,62 25,99 0,64 

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem aos respectivos coeficiente

Medições efectuadas aos provetes de CFK e MDL para os ensaios de tracção a 90

 
Secção S 1 Secção S 2 Secção S 3 

3 b1 h b1 h b1 h 
[mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  

117,5 26,97 1,48 26,77 1,50 26,80 1,51 

120 24,68 2,39 24,72 2,39 24,79 2,37 

119 24,74 2,07 24,81 2,10 24,68 2,09 

119 24,72 2,08 24,74 2,11 24,61 2,06 

118 26,48 2,44 26,54 2,42 26,07 2,31 

118 26,07 2,31 26,10 2,38 26,09 2,36 

119 25,85 2,15 25,70 2,22 26,58 2,19 

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem aos respectivos coeficiente

direccionais produzidos pelo INEGI 16/43 

Medições efectuadas aos provetes de CFK para os ensaios de tracção a 45˚ 

Dimensões médias  
b1 h 

[mm]  [mm]  
22,60 
(0,5%) 

1,39 
(0,4%) 

22,41 
(0,4%) 

1,41 
(0,4%) 

coeficientes de variação. 

Medições efectuadas aos provetes de HS para os ensaios de tracção a 45˚ 

Dimensões  médias  
b1 h 

[mm]  [mm]  
24,28 
(0,1%) 

0,66 
(3,8%) 

24,26 
(0,3%) 

0,66 
(3,8%) 

26,78 
(0,4%) 

0,65 
(3,2%) 

25,67 
(0,6%) 

0,67 
(1,7%) 

25,53 
(0,7%) 

0,67 
(2,6%) 

26,01 
(0,1%) 

0,62 
(3,2%) 

coeficientes de variação. 

Medições efectuadas aos provetes de CFK e MDL para os ensaios de tracção a 90˚ 

Dimensões médias  
b1 h 

[mm]  [mm]  
26,85 
(0,4%) 

1,50 
(1,0%) 

24,73 
(0,2%) 

2,38 
(0,5%) 

24,74 
(0,3%) 

2,09 
(0,7%) 

24,69 
(0,3%) 

2,08 
(1,2%) 

26,36 
(1,0%) 

2,39 
(2,9%) 

26,09 
(0,1%) 

2,35 
(1,5%) 

26,04 
(1,8%) 

2,19 
(1,6%) 

coeficientes de variação. 
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O valor médio da largura 

coeficiente de variação de 1,8%. Este dado revela a eficiência do método de corte adoptado já que 

se obtiveram provetes uniformes na direcção de maior extensão do corte.

O valor médio da espessura 

provetes foram cortados directamente do material proveniente do fornecedor. Já os provetes de 

HS e MDL revelam algumas variações na espessura, fundamentalmente devido ao processo de 

fabrico. Contudo os valores obtidos nunca excederam os 4

A zona de fixação dos provetes às amarras da máquina de tracção foi materializada, tal 

como atrás referido, através de “

comprimento LT = 50,0 mm ou 

0˚ ou a 45˚/90˚, respectivamente. O material escolhido para a realização destes foi uma liga de 

zinco (ver Figura 8). A principal f

zona das amarras, resultantes do aperto destas, de modo a induzir a rotura na zona central do 

provete. 

 

(a) 

Figura 8: Exemplo de provete para ensaios de 

2.3.2 Ensaios de Flexão 

Os ensaios de flexão foram efectuados em provetes de CFK e MDL. O principal propósito 

destes ensaios foi aferir a qualidade da ligação entre as camadas de HS

CFK que constituem o MDL. Adicionalmente obteve

flexão. 

Os ensaios foram realizados de acordo com a ASTM: D 790 

apresenta-se a configuração de ensaio com indicação das dimensões relevantes. Os valores 

recomendados pela norma foram utilizados, nomeadamente, 

respectivamente, comprimento total do provete e vão do sistema de três pontos de carga usado no 

ensaio. 
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O valor médio da largura b1 de cada provete não sofreu grandes variações sendo o maior 

coeficiente de variação de 1,8%. Este dado revela a eficiência do método de corte adoptado já que 

se obtiveram provetes uniformes na direcção de maior extensão do corte. 

O valor médio da espessura h dos provetes de CFK quase não var

provetes foram cortados directamente do material proveniente do fornecedor. Já os provetes de 

HS e MDL revelam algumas variações na espessura, fundamentalmente devido ao processo de 

fabrico. Contudo os valores obtidos nunca excederam os 4%. 

A zona de fixação dos provetes às amarras da máquina de tracção foi materializada, tal 

como atrás referido, através de “end tabs”. Os “end tabs” tinham espessura 

ou LT = 30,0 mm conforme se trata-se de ensaios de 

, respectivamente. O material escolhido para a realização destes foi uma liga de 

). A principal função dos “end tabs” era minimizar a concentração de tensões na 

zona das amarras, resultantes do aperto destas, de modo a induzir a rotura na zona central do 

 
(b) 

Exemplo de provete para ensaios de tracção uniaxial (pormenor dos “end tabs”): (a) vista de cima; 
(b) vista lateral 

Os ensaios de flexão foram efectuados em provetes de CFK e MDL. O principal propósito 

destes ensaios foi aferir a qualidade da ligação entre as camadas de HS e a camada central de 

CFK que constituem o MDL. Adicionalmente obteve-se o valor do módulo de elasticidade em 

Os ensaios foram realizados de acordo com a ASTM: D 790 – 03 (2006). Na 

a configuração de ensaio com indicação das dimensões relevantes. Os valores 

recomendados pela norma foram utilizados, nomeadamente, LT = 60,0 mm

comprimento total do provete e vão do sistema de três pontos de carga usado no 

direccionais produzidos pelo INEGI 17/43 

variações sendo o maior 

coeficiente de variação de 1,8%. Este dado revela a eficiência do método de corte adoptado já que 

dos provetes de CFK quase não varia uma vez que os 

provetes foram cortados directamente do material proveniente do fornecedor. Já os provetes de 

HS e MDL revelam algumas variações na espessura, fundamentalmente devido ao processo de 

A zona de fixação dos provetes às amarras da máquina de tracção foi materializada, tal 

” tinham espessura hT = 2,0 mm e 

se de ensaios de tracção uniaxial a 

, respectivamente. O material escolhido para a realização destes foi uma liga de 

” era minimizar a concentração de tensões na 

zona das amarras, resultantes do aperto destas, de modo a induzir a rotura na zona central do 

 

tracção uniaxial (pormenor dos “end tabs”): (a) vista de cima; 

Os ensaios de flexão foram efectuados em provetes de CFK e MDL. O principal propósito 

e a camada central de 

se o valor do módulo de elasticidade em 

03 (2006). Na Figura 9 

a configuração de ensaio com indicação das dimensões relevantes. Os valores 

mm e LS = 40,0 mm, 

comprimento total do provete e vão do sistema de três pontos de carga usado no 
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(a) 

Figura 9: Configuração dos ensaios de flexão: (a) Dimensões dos provetes (vista em planta); (b)

Para cada um dos provetes mediu

do ponto de carga (meio vão). Os resultados das medições são apresentados na 

medições foram efectuadas com paquímetro digital, com leitura em [mm] e resolução de 0,01

Tabela 

Provete 
Secção S 1 

b h  
[mm] [mm]

CFK-FP_1 19,95 1,45

CFK-FP_2 20,20 1,44

CFK-FP_3 19,80 1,45

CFK-FP_4 19,90 1,44

MDL-FP_1 14,99 2,03

MDL-FP_2 15,00 2,03

MDL-FP_3 15,00 2,10

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao
 

O valor médio da largura 

variações traduzindo a eficácia do método de corte utilizado. Nestes provetes não é tão evidente a 

influência do fabrico na espessura dos provetes, uma vez que o comprimento destes é mais 

pequeno comparativamente com os provetes dos ensaios de tracção.

2.3.3 Ensaios de Esmagamento

A caracterização do MDL incluiu também a avaliação do seu comportamento mecânico ao 

esmagamento através da realização de ensaios de esmagamento. Para tal foram preparados seis 

provetes de MDL de acordo com as prescrições incluídas na norma ASTM D5961 

LT

S1 S2
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(b) 

Configuração dos ensaios de flexão: (a) Dimensões dos provetes (vista em planta); (b)
ensaio (vista lateral) 

Para cada um dos provetes mediu-se a largura b e a espessura h nas secções dos apoios e 

do ponto de carga (meio vão). Os resultados das medições são apresentados na 

medições foram efectuadas com paquímetro digital, com leitura em [mm] e resolução de 0,01

Tabela 8: Medições efectuadas aos provetes de flexão 

 Secção S 2 Secção S 3 Dimensões médias

 b h b h b 
[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm]  [mm] 

1,45 20,03 1,44 20,03 1,45 20,00 (0,2%)

1,44 19,90 1,45 19,90 1,46 20,00 (0,9%)

1,45 20,30 1,44 19,90 1,46 20,00 (1,3%)

1,44 20,20 1,45 19,90 1,45 20,00 (0,9%)

2,03 15,00 2,06 15,00 2,05 15,00 (0,0%)

2,03 15,00 2,00 15,01 2,01 15,00 (0,0%)

2,10 14,99 2,09 15,00 2,09 15,00 (0,0%)

valores dentro de parênteses correspondem aos respectivos coeficiente

O valor médio da largura b e da espessura h de cada um dos provetes não sofreu grandes 

variações traduzindo a eficácia do método de corte utilizado. Nestes provetes não é tão evidente a 

influência do fabrico na espessura dos provetes, uma vez que o comprimento destes é mais 

com os provetes dos ensaios de tracção. 

Ensaios de Esmagamento  

A caracterização do MDL incluiu também a avaliação do seu comportamento mecânico ao 

esmagamento através da realização de ensaios de esmagamento. Para tal foram preparados seis 

de acordo com as prescrições incluídas na norma ASTM D5961 

b

S3

LS
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Configuração dos ensaios de flexão: (a) Dimensões dos provetes (vista em planta); (b) Setup de 

nas secções dos apoios e 

do ponto de carga (meio vão). Os resultados das medições são apresentados na Tabela 8. As 

medições foram efectuadas com paquímetro digital, com leitura em [mm] e resolução de 0,01 mm. 

Dimensões médias  

h 
[mm] 

(0,2%) 1,45 (0,4%) 

(0,9%) 1,45 (0,7%) 

(1,3%) 1,45 (0,7%) 

(0,9%) 1,45 (0,4%) 

(0,0%) 2,05 (0,7%) 

(0,0%) 2,01 (0,8%) 

(0,0%) 2,09 (0,3%) 

coeficientes de variação. 

de cada um dos provetes não sofreu grandes 

variações traduzindo a eficácia do método de corte utilizado. Nestes provetes não é tão evidente a 

influência do fabrico na espessura dos provetes, uma vez que o comprimento destes é mais 

A caracterização do MDL incluiu também a avaliação do seu comportamento mecânico ao 

esmagamento através da realização de ensaios de esmagamento. Para tal foram preparados seis 

de acordo com as prescrições incluídas na norma ASTM D5961 – 05 (2005). 
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Adicionalmente, como forma de verificar a importância da incorporação do HS, efectuaram

ensaios de esmagamento em provetes de CFK.

Embora não exista consenso quanto ao método mais e

laminados, existe quanto à necessidade de esta ser bem executada pois tem influência directa nos 

resultados obtidos. No âmbito do presente trabalho foram realizados testes preliminares em partes 

de laminado que sobraram do corte dos provetes. Desses testes concluiu

corte que conduzia a furos com superfície interna mais regular e com menor delaminação do 

bordo do furo era constituído por uma broca normal para madeira com a dimensão final do furo, 

máquina de furação de base fixa e suporte dos provetes no meio de duas placas de acrílico. A 

furação foi realizada de forma gradual de modo a que o desperdício originado 

da zona do furo em vez de ficar acumulado neste. As placas de acrílico tê

diminuir a delaminação provocada pela entrada (em cima) e pela saída (em baixo) da broca. 

Foram usadas placas de acrílico transparentes de modo a se poder localizar a marcação do furo.

Na Figura 10 apresenta

esmagamento com indicação das dimensões relevantes. 

 

Figura 10: Geometria, eixos e dimensões dos provetes para os e

Nas Tabelas 9 e 10 apresentam

CFK nas secções S1, S2 e 

resolução. Na Tabela 11 são apresentadas as restantes medições efectuadas, nomeadamente, os 

valores de a1, a2 e b, que permitem definir a localização do furo, e ainda

diâmetro do furo. 

hT
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Adicionalmente, como forma de verificar a importância da incorporação do HS, efectuaram

ensaios de esmagamento em provetes de CFK. 

Embora não exista consenso quanto ao método mais eficiente para realizar a furação dos 

laminados, existe quanto à necessidade de esta ser bem executada pois tem influência directa nos 

resultados obtidos. No âmbito do presente trabalho foram realizados testes preliminares em partes 

do corte dos provetes. Desses testes concluiu-se que o sistema de 

corte que conduzia a furos com superfície interna mais regular e com menor delaminação do 

bordo do furo era constituído por uma broca normal para madeira com a dimensão final do furo, 

na de furação de base fixa e suporte dos provetes no meio de duas placas de acrílico. A 

realizada de forma gradual de modo a que o desperdício originado 

da zona do furo em vez de ficar acumulado neste. As placas de acrílico tê

diminuir a delaminação provocada pela entrada (em cima) e pela saída (em baixo) da broca. 

Foram usadas placas de acrílico transparentes de modo a se poder localizar a marcação do furo.

apresenta-se um esquema tipo dos provetes usados nos ensaios de 

esmagamento com indicação das dimensões relevantes.  

Geometria, eixos e dimensões dos provetes para os ensaios de esmagamento

10 apresentam-se os resultados das medições efectuadas aos provetes de 

e S3, acima definidas, com um paquímetro digital com 0,01

são apresentadas as restantes medições efectuadas, nomeadamente, os 

que permitem definir a localização do furo, e ainda dm que é o valor médio do 

b

end tab Laminado

a1
d

a2

L3

LT L2

S1 S2 S3

1

2

5
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Adicionalmente, como forma de verificar a importância da incorporação do HS, efectuaram-se 

ficiente para realizar a furação dos 

laminados, existe quanto à necessidade de esta ser bem executada pois tem influência directa nos 

resultados obtidos. No âmbito do presente trabalho foram realizados testes preliminares em partes 

se que o sistema de 

corte que conduzia a furos com superfície interna mais regular e com menor delaminação do 

bordo do furo era constituído por uma broca normal para madeira com a dimensão final do furo, 

na de furação de base fixa e suporte dos provetes no meio de duas placas de acrílico. A 

realizada de forma gradual de modo a que o desperdício originado pudesse ir saindo 

da zona do furo em vez de ficar acumulado neste. As placas de acrílico têm como objectivo 

diminuir a delaminação provocada pela entrada (em cima) e pela saída (em baixo) da broca. 

Foram usadas placas de acrílico transparentes de modo a se poder localizar a marcação do furo. 

se um esquema tipo dos provetes usados nos ensaios de 

 

nsaios de esmagamento 

se os resultados das medições efectuadas aos provetes de 

, acima definidas, com um paquímetro digital com 0,01 mm de 

são apresentadas as restantes medições efectuadas, nomeadamente, os 

que é o valor médio do 

w

h
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Tabela 9:

Provete   
L2 L3 

[mm]  [mm]

CFK-BS_1 124 174 

CFK-BS_2 126 176 

CFK-BS_3 128 178 

CFK-BS_4 125 175 

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao coeficiente de variação.

Tabela 10

Provete   
L2 L3 

[mm]  [mm]

MDL-BS_1 124 174 

MDL-BS_2 124 174 

MDL-BS_3 125 175 

MDL-BS_4 125 175 

MDL-BS_5 124 174 

MDL-BS_6 126 176 

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao coeficiente de variação.

Tabela 11

Provete 

MDL-BS_1

MDL-BS_2

MDL-BS_3

MDL-BS_4

MDL-BS_5

MDL-BS_6

CFK-BS_1

CFK-BS_2

CFK-BS_3

CFK-BS_4
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: Medições efectuadas aos provetes de esmagamento

Secção S 1 Secção S 2 Secção S 3 Dimensões médias
w h w h w h 

[mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]

 58,85 1,41 58,60 1,41 58,75 1,41 
58,73
(0,2%)

 59,19 1,41 58,83 1,41 59,20 1,42 
59,07
(0,4%)

 57,76 1,42 58,30 1,42 59,40 1,41 
58,49
(1,4%)

 59,65 1,40 60,30 1,41 59,87 1,42 
59,94
(0,6%)

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao coeficiente de variação.

10: Medições efectuadas aos provetes de esmagamento

Secção S 1 Secção S 2 Secção S 3 Dimensões médias
w h w h w h 

[mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]

 59,37 2,08 59,37 2,10 59,32 2,08 
59,35
(0,0%)

 59,52 2,07 59,37 2,07 59,45 2,14 
59,45
(0,1%)

 59,30 2,06 59,32 2,13 59,38 2,10 
59,33
(0,1%)

 59,41 2,08 59,41 2,06 59,37 2,08 
59,40
(0,0%)

 59,41 2,05 59,22 2,06 59,33 2,05 
59,32
(0,2%)

 59,16 2,08 59,28 2,12 59,30 2,07 
59,25
(0,1%)

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao coeficiente de variação.

11: Medições efectuadas aos provetes de esmagamento

Zona do Furo 
a1 a2 b 

[mm]  [mm]  [mm]  [mm]
BS_1 25,16 24,29 25,42 9,85

BS_2 24,75 24,53 24,91 10,05

BS_3 24,44 24,91 24,80 10,00

BS_4 24,36 25,06 25,86 9,93

BS_5 25,09 24,34 25,02 9,99

BS_6 25,42 24,36 25,99 9,94

 23,54 25,07 25,89 9,88

 25,77 23,86 27,24 9,81

 24,86 24,57 29,25 9,85

 23,43 26,60 26,82 9,93
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Dimensões médias  
w h 

[mm]  [mm]  
58,73 
(0,2%) 

1,41 
(0,0%) 

59,07 
(0,4%) 

1,41 
(0,4%) 

58,49 
(1,4%) 

1,42 
(0,4%) 

59,94 
(0,6%) 

1,41 
(0,7%) 

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao coeficiente de variação. 

Medições efectuadas aos provetes de esmagamento 

Dimensões médias  
w h 

[mm]  [mm]  
59,35 
(0,0%) 

2,09 
(0,6%) 

59,45 
(0,1%) 

2,09 
(1,9%) 

59,33 
(0,1%) 

2,10 
(1,7%) 

59,40 
(0,0%) 

2,07 
(0,6%) 

59,32 
(0,2%) 

2,05 
(0,3%) 

59,25 
(0,1%) 

2,09 
(1,3%) 

Nota: Os valores dentro de parênteses correspondem ao coeficiente de variação. 

Medições efectuadas aos provetes de esmagamento 

dm 
[mm]  
9,85 

10,05 

10,00 

9,93 

9,99 

9,94 

9,88 

9,81 

9,85 

9,93 
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Pela variação do valor médio da largura 

apresenta defeito de corte comparativamente aos restantes, ainda assim não se trata de uma 

variação comprometedora dos resultados 

Os parâmetros de definição do furo revelam alguns provetes com excentricidade do furo em 

relação ao eixo principal 1. Nestes houve o especial cuidado de tentar minimizar o efeito dessa 

excentricidade colocando-os no dispositivo de amarração 

existente. Em relação ao furo, verifica

parafuso utilizado (M10). Assim garante

laminado desde os primeiros instantes 

2.4 Configuração de ensaio

A configuração de cada tipo de ensaio teve em conta as recomendações da respectiva 

norma nomeadamente no que diz respeito a velocidade de ensaio, parâmetros de aquisição de 

dados e setup de ensaio. Nas secções que se segue

configuração de ensaio utilizada em cada caso.

2.4.1 Ensaios de Tracção  

Devido ao nível de força expectável em cada uma das três séries de ensaios de tracção, 

estes tiveram de ser realizados em equipamentos diferentes. O

realizados numa prensa universal de fadiga com uma célula de carga de 

O ensaio foi realizado a uma velocidade de 2

interno do equipamento. A aquisiçã

aplicada por este e, nos ensaios com aquisição de módulo de 

0,2%). 

Os ensaios de tracção a 45

de tracção/compressão com uma célula de carga de 50

com recurso a um transdutor externo (precisão 1,0

melhorar o controlo já que as forças envolvidas nestes ensaios eram previsive

pequenas. A velocidade de ensaio foi igualmente menor, sendo 1

utilizada. As variáveis de aquisição utilizadas foram as mesmas que nos ensaios de tracção a 0

acrescidas do transdutor externo que foi usado nestes 

Em ambos os casos, a aquisição dos vários parâmetros atrás referidos foi efectuada com 

uma frequência de 10 Hz até à rotura dos provetes com excepção para o caso dos provetes com 

“clip gauge”. De modo a não danificar o “clip gauge”, este foi utili

que se verificou uma variação do comprimento de referência, 

correspondente a uma extensão de 0,6% (ver 
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Pela variação do valor médio da largura b, pode-se dizer que o provete CFK

apresenta defeito de corte comparativamente aos restantes, ainda assim não se trata de uma 

variação comprometedora dos resultados deste provete. 

Os parâmetros de definição do furo revelam alguns provetes com excentricidade do furo em 

relação ao eixo principal 1. Nestes houve o especial cuidado de tentar minimizar o efeito dessa 

os no dispositivo de amarração de modo a anular a excentricidade 

existente. Em relação ao furo, verifica-se que este está ligeiramente abaixo do diâmetro do 

parafuso utilizado (M10). Assim garante-se desde logo que o parafuso está em contacto com o 

laminado desde os primeiros instantes de ensaio. 

onfiguração de ensaio  

A configuração de cada tipo de ensaio teve em conta as recomendações da respectiva 

norma nomeadamente no que diz respeito a velocidade de ensaio, parâmetros de aquisição de 

de ensaio. Nas secções que se seguem é feita uma abordagem mais detalhada da 

configuração de ensaio utilizada em cada caso. 

 

Devido ao nível de força expectável em cada uma das três séries de ensaios de tracção, 

estes tiveram de ser realizados em equipamentos diferentes. Os ensaios de tracção a 0

realizados numa prensa universal de fadiga com uma célula de carga de ±200

O ensaio foi realizado a uma velocidade de 2 mm/min sendo o controlo efectuado pelo transdutor 

interno do equipamento. A aquisição de dados incluiu o deslocamento interno do actuador, a força 

aplicada por este e, nos ensaios com aquisição de módulo de elasticidade, o “clip gauge” (precisão 

Os ensaios de tracção a 45˚ e 90˚ foram efectuados numa prensa com um 

tracção/compressão com uma célula de carga de 50 kN. O controlo dos ensaios foi efectuado 

com recurso a um transdutor externo (precisão 1,0 µm) colocado no equipamento de modo a 

melhorar o controlo já que as forças envolvidas nestes ensaios eram previsive

pequenas. A velocidade de ensaio foi igualmente menor, sendo 1 mm/min de acordo com a norma 

utilizada. As variáveis de aquisição utilizadas foram as mesmas que nos ensaios de tracção a 0

acrescidas do transdutor externo que foi usado nestes ensaios. 

Em ambos os casos, a aquisição dos vários parâmetros atrás referidos foi efectuada com 

Hz até à rotura dos provetes com excepção para o caso dos provetes com 

“clip gauge”. De modo a não danificar o “clip gauge”, este foi utilizado apenas até ao instante em 

que se verificou uma variação do comprimento de referência, L0, de cerca de 0,30

correspondente a uma extensão de 0,6% (ver Figura 11 e Figura 12). 
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se dizer que o provete CFK-BS_3 

apresenta defeito de corte comparativamente aos restantes, ainda assim não se trata de uma 

Os parâmetros de definição do furo revelam alguns provetes com excentricidade do furo em 

relação ao eixo principal 1. Nestes houve o especial cuidado de tentar minimizar o efeito dessa 

de modo a anular a excentricidade 

se que este está ligeiramente abaixo do diâmetro do 

se desde logo que o parafuso está em contacto com o 

A configuração de cada tipo de ensaio teve em conta as recomendações da respectiva 

norma nomeadamente no que diz respeito a velocidade de ensaio, parâmetros de aquisição de 

m é feita uma abordagem mais detalhada da 

Devido ao nível de força expectável em cada uma das três séries de ensaios de tracção, 

s ensaios de tracção a 0˚ foram 

200 kN (precisão 0,5%). 

mm/min sendo o controlo efectuado pelo transdutor 

o de dados incluiu o deslocamento interno do actuador, a força 

e, o “clip gauge” (precisão 

com um servo-actuador 

kN. O controlo dos ensaios foi efectuado 

m) colocado no equipamento de modo a 

melhorar o controlo já que as forças envolvidas nestes ensaios eram previsivelmente muito 

mm/min de acordo com a norma 

utilizada. As variáveis de aquisição utilizadas foram as mesmas que nos ensaios de tracção a 0˚, 

Em ambos os casos, a aquisição dos vários parâmetros atrás referidos foi efectuada com 

Hz até à rotura dos provetes com excepção para o caso dos provetes com 

zado apenas até ao instante em 

, de cerca de 0,30 mm, 
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Figura 

Na colocação dos provetes houve especial cuidado em 

ficasse alinhado com o eixo da máquina e que o valor de força inicial fosse praticamente nulo. 

Iniciou-se a fixação do provete pelo aperto das cunhas inferiores e posteriormente as superiores. 

Nos ensaios de tracção a 0

hidráulico, garantido uma pressão inicial no “end tab” constante. Nos ensaios de tracção a 45

90˚ as cunhas eram fechadas manualmente. Após a conclusão do processo de fixação procedeu

se à colocação do “clip gauge” e de seguida iniciou

 

2.4.2 Ensaios de Flexão 

Os ensaios de flexão 

dispondo de uma célula de carga de 50

transdutor externo (precisão 1,0

variável, em função da geometria de cada provete, contudo mantinha

cada ensaio. Segundo a norma util

tal que a fibra mais externa do provete se deformasse a uma taxa de 0,01

a extensão dessa fibra fosse aumentando 1%/min. Assim sendo, de modo a ter em conta a 

diferente geometria de cada provete, o valor da velocidade de carregamento seria definido de 

acordo com a expressão (3.1).
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Figura 11: Comprimento L0 de medição do “clip gauge” 

Na colocação dos provetes houve especial cuidado em garantir que o eixo do provete 

ficasse alinhado com o eixo da máquina e que o valor de força inicial fosse praticamente nulo. 

se a fixação do provete pelo aperto das cunhas inferiores e posteriormente as superiores. 

Nos ensaios de tracção a 0˚ as cunhas eram fechadas pela actuação de um mecanismo 

hidráulico, garantido uma pressão inicial no “end tab” constante. Nos ensaios de tracção a 45

as cunhas eram fechadas manualmente. Após a conclusão do processo de fixação procedeu

clip gauge” e de seguida iniciou-se o ensaio. 

 

Figura 12: Medição com o “clip gauge” 

 foram efectuados com um servo-actuador de tracção/compressão 

uma célula de carga de 50 kN. O controlo dos ensaios foi efectuado por

transdutor externo (precisão 1,0 µm) acoplado ao equipamento. A velocidade de ensaio era 

variável, em função da geometria de cada provete, contudo mantinha-se constante ao longo de 

cada ensaio. Segundo a norma utilizada, a velocidade de aplicação do carregamento deveria ser 

tal que a fibra mais externa do provete se deformasse a uma taxa de 0,01 mm/mm/min

a extensão dessa fibra fosse aumentando 1%/min. Assim sendo, de modo a ter em conta a 

metria de cada provete, o valor da velocidade de carregamento seria definido de 

acordo com a expressão (3.1). 

L0

1
2
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garantir que o eixo do provete 

ficasse alinhado com o eixo da máquina e que o valor de força inicial fosse praticamente nulo. 

se a fixação do provete pelo aperto das cunhas inferiores e posteriormente as superiores. 

unhas eram fechadas pela actuação de um mecanismo 

hidráulico, garantido uma pressão inicial no “end tab” constante. Nos ensaios de tracção a 45˚ e 

as cunhas eram fechadas manualmente. Após a conclusão do processo de fixação procedeu-

actuador de tracção/compressão 

controlo dos ensaios foi efectuado por um 

m) acoplado ao equipamento. A velocidade de ensaio era 

se constante ao longo de 

izada, a velocidade de aplicação do carregamento deveria ser 

mm/mm/min, isto é, que 

a extensão dessa fibra fosse aumentando 1%/min. Assim sendo, de modo a ter em conta a 

metria de cada provete, o valor da velocidade de carregamento seria definido de 



Universid ade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

 
 

Caracterização geométrica e mecânica de laminados multi

 2(0,01 ) 6SR L d=  

sendo, 

d  – Espessura do provete

SL  – Vão do ensaio (ver 

 

Na Tabela 12 apresentam

provete calculada de acordo com a expressão (3.1). O valor de 

todos os ensaios uma vez que este dependia do dispositivo utilizado nos ensaios, não permitindo 

este que esse valor variasse. As variáveis de aquisição utilizadas foram o deslocamento interno do 

actuador, a força medida por este e ainda o deslocamento do transdutor externo que havia sido 

acoplado ao actuador. 

2.4.3 Ensaios de Esmagamento

Os ensaios de esmagamento

com uma célula de carga de 300

de peças metálicas que permitissem a amarração dos provetes e outro que permitisse a colocação 

dos transdutores para se efectuar a aquisição de dados. Na 

utilizado onde se pode identificar o sistema de aquisição, nomeadamente, a

fixos os transdutores que lêem o deslocamento relativo na zona do furo e as peças que estão fixas 

ao provete e servem de batente para os transdutores. Pode

rotuladas que faz a ligação do provete ao actua
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Espessura do provete; 

(ver Figura 9b); 

apresentam-se os valores da velocidade de ensaio adoptadas para cada 

provete calculada de acordo com a expressão (3.1). O valor de LS mantinha

todos os ensaios uma vez que este dependia do dispositivo utilizado nos ensaios, não permitindo 

r variasse. As variáveis de aquisição utilizadas foram o deslocamento interno do 

actuador, a força medida por este e ainda o deslocamento do transdutor externo que havia sido 

Tabela 12: Velocidade nos ensaios de flexão 

Provete d [mm] R [mm/min] 

CFK-FP_1 1,45 1,84 

CFK-FP_2 1,45 1,84 

CFK-FP_3 1,45 1,84 

CFK-FP_4 1,45 1,84 

MDL-FP_1 2,05 1,30 

MDL-FP_2 2,01 1,33 

MDL-FP_3 2,09 1,28 

Ensaios de Esmagamento  

esmagamento foram realizados num servo-actuador de tracção/compres

com uma célula de carga de 300 kN. Para estes ensaios foi necessário desenvolver um conjunto 

de peças metálicas que permitissem a amarração dos provetes e outro que permitisse a colocação 

para se efectuar a aquisição de dados. Na Figura 13 apresenta

utilizado onde se pode identificar o sistema de aquisição, nomeadamente, a

fixos os transdutores que lêem o deslocamento relativo na zona do furo e as peças que estão fixas 

ao provete e servem de batente para os transdutores. Pode-se ainda ver o sistema de amarras 

rotuladas que faz a ligação do provete ao actuador na zona dos “end tabs”. 
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(3.1) 

valores da velocidade de ensaio adoptadas para cada 

mantinha-se constante em 

todos os ensaios uma vez que este dependia do dispositivo utilizado nos ensaios, não permitindo 

r variasse. As variáveis de aquisição utilizadas foram o deslocamento interno do 

actuador, a força medida por este e ainda o deslocamento do transdutor externo que havia sido 

actuador de tracção/compressão 

Para estes ensaios foi necessário desenvolver um conjunto 

de peças metálicas que permitissem a amarração dos provetes e outro que permitisse a colocação 

apresenta-se o aparato 

utilizado onde se pode identificar o sistema de aquisição, nomeadamente, as peças onde estão 

fixos os transdutores que lêem o deslocamento relativo na zona do furo e as peças que estão fixas 

se ainda ver o sistema de amarras 
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(a) 

Figura 13: Setup dos ensaios de esmagamento: (a) fotografia; (b) esquema da instrumentação na zona do 

Este sistema de amarração foi dimensionado admitindo que a zona crítica deste seria nos 

tirantes metálicos que unem as peças que fazem a amarração do provete n

ao actuador (ver Figura 13a). As propriedades do aço utilizado para as peças que constituem este 

sistema, de acordo com os dados do fornecedor, 

Tabela 13: Propriedades do aço utilizado no sistema de amarras rotuladas

Dureza [MPa] Tensã

290/330 

 

Os tirantes foram modelados com recurso ao software de elementos finitos FEMIX 4.0 

(Sena-Cruz et al. 2007). A estrutura foi modelada admitindo um comportamento em estado plano 

de tensão. Na Figura 14 ilustra

inferior do furo de baixo (pontos a negro) foram impedidos de se deslocar segundo x

metade superior do furo de cima (entre os pontos A e B) foi aplicado um carregamento distribuído 

na face dos elementos equivalente a uma força de 50kN. Na 

resultados da modelação efectuada para a direcção em que os tirantes são mobilizados durante 

os ensaios. Estes revelaram deslocamentos quase nulos e tensão de cedência e correspondente 

extensão muito abaixo dos valores limite de ambos.
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Legenda: 
1 – Laminado 
2 – Batentes dos LVDTs 
3 – Parafuso M10 
4 – Peças que suportam os LVDTs

(b)  

Setup dos ensaios de esmagamento: (a) fotografia; (b) esquema da instrumentação na zona do 
furo 

Este sistema de amarração foi dimensionado admitindo que a zona crítica deste seria nos 

tirantes metálicos que unem as peças que fazem a amarração do provete na zona dos “

a). As propriedades do aço utilizado para as peças que constituem este 

sistema, de acordo com os dados do fornecedor, são as apresentadas na Tabela 

Propriedades do aço utilizado no sistema de amarras rotuladas

Tensão de rotura [MPa] 
Tensão limite convencional de 

proporcionalidade a 0,2% [MPa]

1000/1150 930 

Os tirantes foram modelados com recurso ao software de elementos finitos FEMIX 4.0 

Cruz et al. 2007). A estrutura foi modelada admitindo um comportamento em estado plano 

ilustra-se a malha utilizada para modelar os tirantes. Os nós da metade 

inferior do furo de baixo (pontos a negro) foram impedidos de se deslocar segundo x

metade superior do furo de cima (entre os pontos A e B) foi aplicado um carregamento distribuído 

na face dos elementos equivalente a uma força de 50kN. Na Figura 15

resultados da modelação efectuada para a direcção em que os tirantes são mobilizados durante 

os ensaios. Estes revelaram deslocamentos quase nulos e tensão de cedência e correspondente 

valores limite de ambos. 

1

2

4
3
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Peças que suportam os LVDTs 

Setup dos ensaios de esmagamento: (a) fotografia; (b) esquema da instrumentação na zona do 

Este sistema de amarração foi dimensionado admitindo que a zona crítica deste seria nos 

a zona dos “end tabs” 

a). As propriedades do aço utilizado para as peças que constituem este 

Tabela 13. 

Propriedades do aço utilizado no sistema de amarras rotuladas 

Tensão limite convencional de  
roporcionalidade a 0,2% [MPa] 

Os tirantes foram modelados com recurso ao software de elementos finitos FEMIX 4.0 

Cruz et al. 2007). A estrutura foi modelada admitindo um comportamento em estado plano 

se a malha utilizada para modelar os tirantes. Os nós da metade 

inferior do furo de baixo (pontos a negro) foram impedidos de se deslocar segundo x3 e nos nós da 

metade superior do furo de cima (entre os pontos A e B) foi aplicado um carregamento distribuído 

15 apresentam-se os 

resultados da modelação efectuada para a direcção em que os tirantes são mobilizados durante 

os ensaios. Estes revelaram deslocamentos quase nulos e tensão de cedência e correspondente 
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Figura 14: Malha e condições de apoio para a modelação dos tirantes

 
(a) 

Figura 15: Resultados da modelação dos tirantes para o sistema de amarras rotulada (direcção vertical): (a) 
deslocamentos [mm]; (b) Extensões [mm/mm]; (c) Tensões [MPa]
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Malha e condições de apoio para a modelação dos tirantes

   
(b) 

Resultados da modelação dos tirantes para o sistema de amarras rotulada (direcção vertical): (a) 
deslocamentos [mm]; (b) Extensões [mm/mm]; (c) Tensões [MPa]

x1
x2

x3

A B
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Malha e condições de apoio para a modelação dos tirantes 

  
(c) 

Resultados da modelação dos tirantes para o sistema de amarras rotulada (direcção vertical): (a) 
deslocamentos [mm]; (b) Extensões [mm/mm]; (c) Tensões [MPa] 
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O controlo dos ensaios foi efectuado por

ao equipamento. A velocidade de ensaio utilizada e recomendada na norma é de 2,0

variáveis de aquisição adoptadas foram o deslocamento interno do actuador e a força medida por 

este, o deslocamento do transdutor externo que havia sido acoplado ao actuad

deslocamentos medidos pelos dois transdutores colocados na zona do furo.

2.5 Resultados 

2.5.1 Ensaios de Tracção  

A partir dos resultados dos ensaios de tracção uniaxial foi possível calcular algumas 

propriedades relevantes para a caracterização do 

principais resultados obtidos, bem como os valores médios dos parâmetros calculados, e ainda as 

curvas que traduzem a relação entre a tensão e a extensão. A extensão aqui apresentada 

corresponde ao deslocamento regis

amarras. O referido deslocamento corresponde ao somatório da variação de comprimento do 

provete com o deslizamento na zona de amarração e ainda com a deformação interna da 

máquina, i.e., corresponde ao deslocamento total do sistema.

Conforme se pode constatar, no provete CFK

o “clip gauge”. A explicação para isto prende

alguma incerteza quanto ao c

danificar o equipamento. Assim sendo, em alguns casos optou

sem aquisição do “clip gauge”.

Na Tabela 14 apresentam

parâmetros envolvidos nesta tabela são apresentado

O valor da força máxima,

registada pela célula de carga 

calculada através do quociente entre a força máxima e a área média da secção transversal, 

cada provete (ver Tabela 4): 

 

 =,max ,maxf ff F A  

 

A extensão de cada provete ao longo do ensaio, 

de elasticidade, foi determinada com base nos deslocamentos medidos pelo “clip

comprimento de referência deste, 

 

 ε = ∆ 0 0L L  
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O controlo dos ensaios foi efectuado por um transdutor externo (precisão 1,0

pamento. A velocidade de ensaio utilizada e recomendada na norma é de 2,0

variáveis de aquisição adoptadas foram o deslocamento interno do actuador e a força medida por 

este, o deslocamento do transdutor externo que havia sido acoplado ao actuad

deslocamentos medidos pelos dois transdutores colocados na zona do furo. 

 

A partir dos resultados dos ensaios de tracção uniaxial foi possível calcular algumas 

propriedades relevantes para a caracterização do material. Por série são apresentados os 

principais resultados obtidos, bem como os valores médios dos parâmetros calculados, e ainda as 

curvas que traduzem a relação entre a tensão e a extensão. A extensão aqui apresentada 

corresponde ao deslocamento registado pelo transdutor interno dividido pela distância inicial entre 

amarras. O referido deslocamento corresponde ao somatório da variação de comprimento do 

provete com o deslizamento na zona de amarração e ainda com a deformação interna da 

rresponde ao deslocamento total do sistema. 

Conforme se pode constatar, no provete CFK-TP_d0_1 não foi feita aquisição de dados com 

o “clip gauge”. A explicação para isto prende-se com o facto de que, numa fase inicial, existia 

alguma incerteza quanto ao comportamento do material naqueles ensaios e não se querer 

danificar o equipamento. Assim sendo, em alguns casos optou-se por realizar os primeiros ensaios 

sem aquisição do “clip gauge”. 

apresentam-se os resultados obtidos nos provetes de tracção a 0

parâmetros envolvidos nesta tabela são apresentados nas expressões (3.2) a (3.4).

O valor da força máxima, ,maxfF , foi obtido por leitura directa do valor máximo da força 

pela célula de carga ao longo de cada ensaio. A tensão normal máxima, 

calculada através do quociente entre a força máxima e a área média da secção transversal, 

 

A extensão de cada provete ao longo do ensaio, ε , para efeitos de determinação do módulo 

de elasticidade, foi determinada com base nos deslocamentos medidos pelo “clip

comprimento de referência deste, L0, em que ∆ 0L  corresponde à variação do comprimento 

direccionais produzidos pelo INEGI 26/43 

um transdutor externo (precisão 1,0 µm) acoplado 

pamento. A velocidade de ensaio utilizada e recomendada na norma é de 2,0 mm/min. As 

variáveis de aquisição adoptadas foram o deslocamento interno do actuador e a força medida por 

este, o deslocamento do transdutor externo que havia sido acoplado ao actuador e ainda os 

A partir dos resultados dos ensaios de tracção uniaxial foi possível calcular algumas 

material. Por série são apresentados os 

principais resultados obtidos, bem como os valores médios dos parâmetros calculados, e ainda as 

curvas que traduzem a relação entre a tensão e a extensão. A extensão aqui apresentada 

tado pelo transdutor interno dividido pela distância inicial entre 

amarras. O referido deslocamento corresponde ao somatório da variação de comprimento do 

provete com o deslizamento na zona de amarração e ainda com a deformação interna da 

TP_d0_1 não foi feita aquisição de dados com 

se com o facto de que, numa fase inicial, existia 

omportamento do material naqueles ensaios e não se querer 

se por realizar os primeiros ensaios 

se os resultados obtidos nos provetes de tracção a 0˚. Os 

s nas expressões (3.2) a (3.4). 

ura directa do valor máximo da força 

A tensão normal máxima, ,maxff , foi 

calculada através do quociente entre a força máxima e a área média da secção transversal, A, de 

(3.2) 

determinação do módulo 

de elasticidade, foi determinada com base nos deslocamentos medidos pelo “clip gauge” e no 

corresponde à variação do comprimento L0: 

(3.3) 
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A partir desta extensão foi possível determinar 

ao valor do declive da recta obtida por regressão linear da 

abcissas e a tensão nas ordenadas,

extensão correspondente ao valor da máxima tensão,

a tensão máxima e o módulo de elasticidade, atrás 

 

 ε =, max ,maxf f ff E  

Tabela 

Provete

CFK-TP_d0_1

CFK-TP_d0_2

CFK-TP_d0_3

CFK-TP_d0_4

Média 

Desvio Padrão

CoV (%)

T-Student

MDL-TP_d0_1

MDL-TP_d0_2

MDL-TP_d0_3

Média 

Desvio Padrão

CoV (%)

T-Student

Nota: n.d. –
 

Na Figura 16 apresenta

ensaiados à tracção a 0˚ e na 

também ensaiados à tracção a 
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A partir desta extensão foi possível determinar o módulo de elasticidade

da recta obtida por regressão linear da curva em que esta extensão figura nas 

abcissas e a tensão nas ordenadas, para o intervalo entre ε =1 0,0005

correspondente ao valor da máxima tensão, ε , maxf f , foi determinada pelo quociente entre 

a tensão máxima e o módulo de elasticidade, atrás calculados:  

Tabela 14: Resultados dos ensaios de tracção a 0˚ 

Provete ,maxfF  [kN] ,maxff  [MPa] ε , maxf f  [%] E [GPa]

TP_d0_1 83,09 2625,39 n.d. n.d.

TP_d0_2 76,08 2389,17 1,58 150,79

TP_d0_3 76,04 2382,33 1,47 161,73

TP_d0_4 74,05 2341,53 1,45 161,29

 77,32 2434,60 1,50 157,94

Desvio Padrão 3,97 128,92 0,07 6,19

CoV (%) 5,13 5,30 4,74 3,92

Student 70,99 2229,10 1,39 148,07

TP_d0_1 89,23 1767,40 1,49 118,73

TP_d0_2 95,90 1959,17 1,62 121,07

TP_d0_3 92,94 1872,09 1,64 114,46

 92,69 1866,22 1,58 118,08

Desvio Padrão 3,35 96,02 0,08 3,35

CoV (%) 3,61 5,15 5,08 2,84

Student 84,38 1627,67 1,38 109,76

– não disponível. 

apresenta-se a curva extensão versus tensão para os provetes de CFK 

e na Figura 17 apresenta-se a mesma curva para os provetes de MDL 

tracção a 0˚. 

direccionais produzidos pelo INEGI 27/43 

lo de elasticidade, E, sendo este igual 

curva em que esta extensão figura nas 

0,0005  e ε =2 0,0025 . A 

foi determinada pelo quociente entre 

(3.4) 

[GPa] 

n.d. 

150,79 

161,73 

161,29 

157,94 

6,19 

3,92 

148,07 

118,73 

121,07 

114,46 

118,08 

3,35 

2,84 

109,76 

tensão para os provetes de CFK 

se a mesma curva para os provetes de MDL 
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Figura 16: Resultados dos ensaios de tracção a 0

Figura 17: Resultados dos ensaios de 
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Resultados dos ensaios de tracção a 0˚ nos provetes de CFK

 

Resultados dos ensaios de tracção a 0˚ nos provetes de CFK

1 2 3 4 5

 CFK-TP_d0_1
 CFK-TP_d0_2
 CFK-TP_d0_3
 CFK-TP_d0_4

Extensão,  ∆∆∆∆L/L [%]

2 4 6

Extensão, ∆∆∆∆L/L [%]

 MDL-TP_d0_1
 MDL-TP_d0_2
 MDL-TP_d0_3
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˚ nos provetes de CFK 

 

˚ nos provetes de CFK 

6

8
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As curvas obtidas variam menos no caso dos provetes de CFK comparativamente com os 

de MDL, o que poderá estar associado ao facto de no CFK existir apenas uma camada de um 

único material e no MDL isso não acontecer.

Todos os provetes de CFK tiveram um comportamento idêntico sendo este praticamente 

linear em termos de resposta tensão 

identificável através do som típico de materiais frágeis que os provetes emitem instantes an

rotura. 

Em alguns provetes de MDL

contrariamente ao pico único dos provetes de CFK. Este comp

duas respostas distintas na secção transversal do MDL, sendo o primeiro pico correspondente à 

rotura da camada central de CFK e o segundo a rotura das camadas 

O modo de rotura dos provetes de CFK é apresent

rotura I (Figura 18a) correspondente aos provetes 1 a 3 e o modo de rotura 

correspondente ao provete 4.

Também na Figura 18 

idêntico em todos os provetes e compreende dois instantes distint

rotura tipo I já referida nos provetes de CFK, e um segundo instante em que, ao nível da zona 

central do provete, se dá a rotura de uma ou ambas as faces de HS.

 

(a)

(c)

Figura 18: Modos de rotura obtidos nos provetes de tracção a 0
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As curvas obtidas variam menos no caso dos provetes de CFK comparativamente com os 

de MDL, o que poderá estar associado ao facto de no CFK existir apenas uma camada de um 

único material e no MDL isso não acontecer. 

s provetes de CFK tiveram um comportamento idêntico sendo este praticamente 

em termos de resposta tensão versus extensão até à rotura. O momento da rotura é 

identificável através do som típico de materiais frágeis que os provetes emitem instantes an

provetes de MDL (ver Figura 17) verifica-se a existência de dois “picos” na rotura 

contrariamente ao pico único dos provetes de CFK. Este comportamento deve

distintas na secção transversal do MDL, sendo o primeiro pico correspondente à 

de CFK e o segundo a rotura das camadas externas 

O modo de rotura dos provetes de CFK é apresentado na Figura 18

a) correspondente aos provetes 1 a 3 e o modo de rotura 

ao provete 4. 

 (c e d) se apresenta o modo de rotura dos provetes de MDL. Este foi 

idêntico em todos os provetes e compreende dois instantes distintos, um primeiro em que ocorre a 

rotura tipo I já referida nos provetes de CFK, e um segundo instante em que, ao nível da zona 

central do provete, se dá a rotura de uma ou ambas as faces de HS. 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

Modos de rotura obtidos nos provetes de tracção a 0˚: (a) CFK, modo I; (b) 
vista frente; (d) MDL, perfil 

direccionais produzidos pelo INEGI 29/43 

As curvas obtidas variam menos no caso dos provetes de CFK comparativamente com os 

de MDL, o que poderá estar associado ao facto de no CFK existir apenas uma camada de um 

s provetes de CFK tiveram um comportamento idêntico sendo este praticamente 

. O momento da rotura é 

identificável através do som típico de materiais frágeis que os provetes emitem instantes antes da 

se a existência de dois “picos” na rotura 

ortamento deve-se à existência de 

distintas na secção transversal do MDL, sendo o primeiro pico correspondente à 

externas de HS. 

18, sendo o modo de 

a) correspondente aos provetes 1 a 3 e o modo de rotura II (Figura 18b) 

(c e d) se apresenta o modo de rotura dos provetes de MDL. Este foi 

os, um primeiro em que ocorre a 

rotura tipo I já referida nos provetes de CFK, e um segundo instante em que, ao nível da zona 

 

 

 CFK, modo II; (c) MDL, 



Universid ade do Minho
Departamento de Engenharia Civil

 
 

Caracterização geométrica e mecânica de laminados multi

Na Tabela 15 apresentam

parâmetros envolvidos foram obtidos de forma idêntica à apresentada para os provetes de tracção 

a 0˚. 

Os provetes de HS vieram confirmar aquilo que à partida se suspeitava, isto é, que a 

resistência à tracção a 0˚ do MDL é praticamente conseguida à custa do CFK. 

termos de valores médios, a 

mesma força obtida para as quatro camadas de HS orientadas a ±45

corresponde a cerca de 2,5% da 

Outra conclusão que daqui se retira é a de que, embora a contribuição individual das 

camadas externas de HS para 

termos de conjunto (CFK + HS) é significativa, já que, comparando também em termos de valores 

médios, a força máxima obtidas no MDL (92,69

forças máximas obtidas no CFK (77,32

Dos seis provetes de CFK previstos para os ensaios a 45

considerados válidos. Este tipo de provetes é muito frágil pelo que alguns nem chegaram a ser 

ensaiados por já estarem danificados.

Tabela 

Provete 

CFK-TP_d45_1 

CFK-TP_d45_2 

Média 

Desvio Padrão 

CoV (%) 

HS-TP_d45_1 

HS-TP_d45_2 

HS-TP_d45_3 

HS-TP_d45_4 

HS-TP_d45_5 

HS-TP_d45_6 

Média 

Desvio Padrão 

CoV (%) 

T-Student 

Nota: n.d. – não disponível.
* A resposta nestes casos foi aproximadamente bi
valores das extensões correspondentes à máxima tensão, foram lidos nas 
curvas apresentadas na 
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apresentam-se os resultados obtidos nos provetes de tracção a 45

parâmetros envolvidos foram obtidos de forma idêntica à apresentada para os provetes de tracção 

ieram confirmar aquilo que à partida se suspeitava, isto é, que a 

do MDL é praticamente conseguida à custa do CFK. 

a força máxima à tracção a 0˚ do MDL foi de 92,69

para as quatro camadas de HS orientadas a ±45˚ foi apenas 

% da força máxima do MDL a 0˚. 

Outra conclusão que daqui se retira é a de que, embora a contribuição individual das 

camadas externas de HS para a resistência à tracção a 0˚ seja residual, a sua contribuição em 

termos de conjunto (CFK + HS) é significativa, já que, comparando também em termos de valores 

médios, a força máxima obtidas no MDL (92,69 kN) é superior em cerca de 17% à soma das 

ximas obtidas no CFK (77,32 kN) e no HS (2,24 kN) individualmente. 

Dos seis provetes de CFK previstos para os ensaios a 45˚ apenas dois dos resultados foram 

considerados válidos. Este tipo de provetes é muito frágil pelo que alguns nem chegaram a ser 

iados por já estarem danificados. 

Tabela 15: Resultados dos ensaios de tracção a 45˚ 

,maxfF  [kN] ,maxff  [MPa] ε , maxf f  [%] E

1,07 34,08 0,40 

1,13 35,88 0,45 

1,10 34,98 0,43 

0,04 1,27 0,03 

3,72 3,65 7,93 

2,05 125,93 13,00* 

2,26 141,93 15,80* 

2,30 126,32 9,37* 12,35

2,25 130,10 10,67* 

2,32 121,25 10,50* 

2,16 134,13 9,88* 

2,22 129,94 11,54 

0,10 7,29 2,43 

4,58 5,61 21,08 17,37

2,12 122,29 8,98 

não disponível. 
resposta nestes casos foi aproximadamente bi-linear pelo que, os 

valores das extensões correspondentes à máxima tensão, foram lidos nas 
curvas apresentadas na Figura 20. 
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se os resultados obtidos nos provetes de tracção a 45˚. Os 

parâmetros envolvidos foram obtidos de forma idêntica à apresentada para os provetes de tracção 

ieram confirmar aquilo que à partida se suspeitava, isto é, que a 

do MDL é praticamente conseguida à custa do CFK. Se analisarmos em 

92,69 kN enquanto a 

foi apenas 2,24 kN, o que 

Outra conclusão que daqui se retira é a de que, embora a contribuição individual das 

seja residual, a sua contribuição em 

termos de conjunto (CFK + HS) é significativa, já que, comparando também em termos de valores 

kN) é superior em cerca de 17% à soma das 

kN) individualmente.  

apenas dois dos resultados foram 

considerados válidos. Este tipo de provetes é muito frágil pelo que alguns nem chegaram a ser 

E [GPa] 

8,43 

7,93 

8,18 

0,35 

4,29 

n.d. 

n.d. 

12,35 

9,29 

9,60 

8,35 

9,90 

1,72 

17,37 

8,09 

linear pelo que, os 
valores das extensões correspondentes à máxima tensão, foram lidos nas 
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Na Figura 19 apresenta

ensaiados à tracção a 45˚ e na 

também ensaiados à tracção a 

 

Figura 19: Resultados dos ensaios de tracção a 45

 

Figura 20: Resultados dos ensaios de 
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apresenta-se a curva extensão versus tensão para os provetes de CFK 

e na Figura 20 apresenta-se a mesma curva para os provetes de HS 

tracção a 45˚. 

Resultados dos ensaios de tracção a 45˚ nos provetes de CFK

Resultados dos ensaios de tracção a 45˚ nos provetes de HS

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Extensão,  ∆∆∆∆L/L [%]

 CFK-TP_d45_1
 CFK-TP_d45_2

5 10 15

Extensão, ∆∆∆∆L/L [%]

 HS-TP_d45_1
 HS-TP_d45_2
 HS-TP_d45_3
 HS-TP_d45_4
 HS-TP_d45_5
 HS-TP_d45_6
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tensão para os provetes de CFK 

se a mesma curva para os provetes de HS 

 

˚ nos provetes de CFK 

 

˚ nos provetes de HS 

0.6

20
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Na Figura 21 apresenta

Estas imagens vêm corroborar aquilo que os gráfico

CFK só têm uma camada de material, assim que esta rompe a curva da força cai de forma 

abrupta. No caso dos provetes de HS, como existem quatro camadas de material a resistir, a 

primeira quebra na curva coincide com a 

curva coincide com a rotura das camadas mais interiores.

 

(a) 

 

Figura 21: Modos de rotura obtidos nos provetes de tracção a 45

Na Tabela 16 apresentam

parâmetros envolvidos foram obtidos

a 0˚. 

Tabela 

Provete

MDL-TP_d90_1

MDL-TP_d90_2

MDL-TP_d90_3

MDL-TP_d90_4

MDL-TP_d90_5

MDL-TP_d90_6

Média 

Desvio Padrão

CoV (%)

T-Student

CFK-TP_d90_1

Nota: n.d. –
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apresenta-se o modo de rotura tipo obtido nos provetes de CFK e de HS.

Estas imagens vêm corroborar aquilo que os gráficos mostram, isto é, como os provetes de 

CFK só têm uma camada de material, assim que esta rompe a curva da força cai de forma 

abrupta. No caso dos provetes de HS, como existem quatro camadas de material a resistir, a 

primeira quebra na curva coincide com a rotura das duas camadas externas e a queda total da 

curva coincide com a rotura das camadas mais interiores. 

 

(b) 

 
 

Modos de rotura obtidos nos provetes de tracção a 45˚: (a) CFK – vista frente; (b)
HS – vista frente; (d) HS – perfil 

apresentam-se os resultados obtidos nos provetes de tracção a 90

parâmetros envolvidos foram obtidos de forma idêntica à apresentada para os provetes de tracção 

Tabela 16: Resultados dos ensaios de tracção a 90˚ 

Provete ,maxfF  [kN] ,maxff  [MPa] ε , maxf f  [%] E [GPa]

TP_d90_1 2,89 48,98 n.d. n.d.

TP_d90_2 2,57 49,73 n.d. n.d.

TP_d90_3 2,31 45,00 n.d. n.d.

TP_d90_4 2,54 40,30 0,57 7,08

TP_d90_5 3,50 57,13 0,72 7,93

TP_d90_6 3,40 59,69 0,63 9,54

 2,87 50,13 0,64 8,18

Desvio Padrão 0,49 7,28 0,08 1,25

CoV (%) 17,00 14,52 11,96 15,31

Student 2,36 42,50 0,45 5,07

TP_d90_1 0,13 3,52 0,14 2,54

– não disponível. 

direccionais produzidos pelo INEGI 32/43 

se o modo de rotura tipo obtido nos provetes de CFK e de HS. 

s mostram, isto é, como os provetes de 

CFK só têm uma camada de material, assim que esta rompe a curva da força cai de forma 

abrupta. No caso dos provetes de HS, como existem quatro camadas de material a resistir, a 

rotura das duas camadas externas e a queda total da 

 

 

vista frente; (b) CFK  – perfil; (c) 

se os resultados obtidos nos provetes de tracção a 90˚. Os 

de forma idêntica à apresentada para os provetes de tracção 

[GPa] 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

7,08 

7,93 

9,54 

8,18 

1,25 

15,31 

5,07 

2,54 
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Tal como nos ensaios de tracção a 45

executar pois os provetes, para além de serem de dimensões reduzidas, são muito frágeis e 

requerem cuidado especial no seu manuseamento. 

Na Figura 22 apresentam

CFK ensaiados à tracção a 90

Figura 22: Resultados dos ensaios de tracção a 90

Da análise destas curvas

90˚ é residual e a contribuição do CFK para a pouca resistência que o MDL revela a 90

praticamente nula. Este último aspecto pode estar associado ao facto de as fibras criarem 
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s ensaios de tracção a 45˚, os ensaios a 90˚ revelaram

executar pois os provetes, para além de serem de dimensões reduzidas, são muito frágeis e 

requerem cuidado especial no seu manuseamento.  

apresentam-se as curvas extensão versus tensão para os provetes de MDL e 

CFK ensaiados à tracção a 90˚.  

 

         (a) 

       (b) 

Resultados dos ensaios de tracção a 90˚: (a) provetes de MDL; (b) provete de CFK

destas curvas retiram-se duas conclusões importantes: a resistência do MDL a 

é residual e a contribuição do CFK para a pouca resistência que o MDL revela a 90

Este último aspecto pode estar associado ao facto de as fibras criarem 

5 10 15 20

Extensão, ∆∆∆∆L/L [%]

 MDL-TP_d90_1
 MDL-TP_d90_2
 MDL-TP_d90_3
 MDL-TP_d90_4
 MDL-TP_d90_5
 MDL-TP_d90_6

0.5 1.0 1.5 2.0

Extensão, ∆∆∆∆L/L [%]

 CFK-TP_d90_1
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revelaram-se muito difíceis de 

executar pois os provetes, para além de serem de dimensões reduzidas, são muito frágeis e 

tensão para os provetes de MDL e 

 

 

˚: (a) provetes de MDL; (b) provete de CFK 

se duas conclusões importantes: a resistência do MDL a 

é residual e a contribuição do CFK para a pouca resistência que o MDL revela a 90˚ é 

Este último aspecto pode estar associado ao facto de as fibras criarem 

20

2.0
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superfícies de descontinuidade na matriz, caso contrário, seria espectável que a resistência do 

CFK nesta direcção fosse próxima do valor da resistência à tracção da matriz, que é muito 

superior ao valor obtido. 

Na Figura 23 apresentam

No MDL o modo de rotura é muito similar ao obtido caso anterior (provetes a 45

capacidade de carga é esgo

máxima, ocorre na iminência da rotura da camada de CFK; na segunda fase, com a rotura da 

camada de HS, dá-se o esgotamento da capacidade de carga do provete. Tal comportamento é 

devido ao facto de, para a direcção a 90

 

(a)

(c)

Figura 23: Modos de rotura obtidos nos provetes de tracção a 90

2.5.2 Ensaios de Flexão 

A partir dos resultados dos ensaios de flexão calcularam

importantes para a caracterização do material de acordo com as expressões indicadas na norma 

ASTM: D 790 – 03 (2006). Na 

como os valores médios dos parâmetros calculados. Os parâmetros envolvidos nesta tabela sã

apresentados nas expressões (3.5) a (3.7).

O valor da força máxima, 

registada ao longo de cada ensaio. 

corresponde ao máximo valor da tensão 

 

 = 23 2ff PL bd  

 
sendo, 

P  – Força registada pelo actuador em cada instante;

L – Comprimento do vão de ensaio;

b – Largura do provete;

d  – Espessura do provete.
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superfícies de descontinuidade na matriz, caso contrário, seria espectável que a resistência do 

CFK nesta direcção fosse próxima do valor da resistência à tracção da matriz, que é muito 

apresentam-se os modos de rotura verificados nos ensaios de tracção a 

No MDL o modo de rotura é muito similar ao obtido caso anterior (provetes a 45

capacidade de carga é esgotada em duas fases. A primeira fase, que corresponde à tensão 

máxima, ocorre na iminência da rotura da camada de CFK; na segunda fase, com a rotura da 

se o esgotamento da capacidade de carga do provete. Tal comportamento é 

de, para a direcção a 90˚, o material CFK ter menor resistência que o material HS.

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

Modos de rotura obtidos nos provetes de tracção a 90˚: (a) MDL – vista frente; (b) MDL 
CFK – vista frente; (d) CFK – perfil 

A partir dos resultados dos ensaios de flexão calcularam-se algumas propriedades 

importantes para a caracterização do material de acordo com as expressões indicadas na norma 

03 (2006). Na Tabela 17 são apresentados os principais resultados obtidos, bem 

como os valores médios dos parâmetros calculados. Os parâmetros envolvidos nesta tabela sã

s nas expressões (3.5) a (3.7). 

O valor da força máxima, ,maxfF , foi obtido por leitura directa do valor máximo da força 

registada ao longo de cada ensaio. A tensão normal máxima, ,maxff , na fibra mais exterior, 

corresponde ao máximo valor da tensão ff  nessa fibra, calculado através da seguinte expressão:

pelo actuador em cada instante; 

Comprimento do vão de ensaio; 

Largura do provete; 

Espessura do provete. 
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superfícies de descontinuidade na matriz, caso contrário, seria espectável que a resistência do 

CFK nesta direcção fosse próxima do valor da resistência à tracção da matriz, que é muito 

se os modos de rotura verificados nos ensaios de tracção a 90˚. 

No MDL o modo de rotura é muito similar ao obtido caso anterior (provetes a 45˚), i.e., a 

tada em duas fases. A primeira fase, que corresponde à tensão 

máxima, ocorre na iminência da rotura da camada de CFK; na segunda fase, com a rotura da 

se o esgotamento da capacidade de carga do provete. Tal comportamento é 

, o material CFK ter menor resistência que o material HS. 

 

 

vista frente; (b) MDL – perfil; (c) 

se algumas propriedades 

importantes para a caracterização do material de acordo com as expressões indicadas na norma 

são apresentados os principais resultados obtidos, bem 

como os valores médios dos parâmetros calculados. Os parâmetros envolvidos nesta tabela são 

, foi obtido por leitura directa do valor máximo da força 

, na fibra mais exterior, 

nessa fibra, calculado através da seguinte expressão: 

(3.5) 
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A extensão máxima, 

extensão nessa fibra, ε f , foi determinada da seguinte forma:

 
 ε = 26f Dd L  

 
sendo, 

D  – Máxima deflexão registada no centro do provete;

d  – Espessura do provete;

L – Comprimento do vão de ensaio.

 

O valor do módulo de elasticidade em flexão, 

 
 = 3 34BE L m bd  

 
sendo, 

L – Comprimento do vão de ensaio;

m  – declive da recta inicial do gráfico deflexão/carregamento;

b – Largura do provete;

d  – Espessura do provete.

Tabela 

Provete

CFK-FP_1

CFK-FP_2

CFK-FP_3

CFK-FP_4

Média 

Desvio Padrão

CoV (%)

T-Student

MDL-FP_1

MDL-FP_2

MDL-FP_3

Média 

Desvio Padrão

CoV (%)

T-Student
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A extensão máxima, ε ,maxf , na fibra mais exterior, corresponde ao máximo valor da 

foi determinada da seguinte forma: 

Máxima deflexão registada no centro do provete; 

Espessura do provete; 

Comprimento do vão de ensaio. 

O valor do módulo de elasticidade em flexão, BE , foi calculado da segu

Comprimento do vão de ensaio; 

declive da recta inicial do gráfico deflexão/carregamento; 

Largura do provete; 

Espessura do provete. 

Tabela 17: Resultados dos ensaios de flexão 

Provete ,maxfF  [N] ,maxff  [MPa] ε ,maxf  [%] 
BE  [GPa]

FP_1 1098,00 1566,71 1,29 125,12

FP_2 1244,00 1775,03 1,44 130,16

FP_3 1218,00 1737,93 1,34 125,85

FP_4 1049,00 1496,79 1,35 124,40

 1152,25 1644,11 1,35 126,38

Desvio Padrão 93,71 133,71 0,06 2,58 

CoV (%) 8,13 8,13 4,53 2,04 

Student 1003,16 1431,38 1,25 122,27

FP_1 905,00 861,39 1,97 45,61

FP_2 865,00 856,41 1,70 48,75

FP_3 960,00 879,10 2,04 43,60

 910,00 865,64 1,90 45,99

Desvio Padrão 47,70 11,92 0,18 2,60 

CoV (%) 5,24 1,38 9,39 5,65 

Student 791,50 836,01 1,46 39,53

direccionais produzidos pelo INEGI 35/43 

rior, corresponde ao máximo valor da 

(3.6) 

foi calculado da seguinte forma: 

(3.7) 

[GPa] 

125,12 

130,16 

125,85 

124,40 

126,38 

 

 

122,27 

45,61 

48,75 

43,60 

45,99 

 

 

39,53 
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Na Figura 24 apresentam

 

Figura 24: 

Na Figura 25 apresentam

MDL. 

 

Figura 25: 
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apresentam-se as curvas extensão versus tensão obtidas no CFK.

: Resultados dos ensaios de flexão nos provetes de CFK

apresentam-se as curvas extensão versus tensão obtidas nos provetes de 

Resultados dos ensaios de flexão nos provetes de MDL

0.01 0.02 0.03

Extensão, εεεε [mm/mm]

 CFK-FP_1
 CFK-FP_2
 CFK-FP_3
 CFK-FP_4

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Extensão, εεεε [mm/mm]

 MDL-FP_1
 MDL-FP_2
 MDL-FP_3
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tensão obtidas no CFK. 

 

Resultados dos ensaios de flexão nos provetes de CFK 

tensão obtidas nos provetes de 

 

Resultados dos ensaios de flexão nos provetes de MDL 

0.04

 

CFK-FP_1
CFK-FP_2
CFK-FP_3
CFK-FP_4

0.06

 

MDL-FP_1
MDL-FP_2
MDL-FP_3
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As curvas obtidas são muito similares, quer ao nível dos provetes numa mesma série, quer 

entre séries. De acordo com o referido na norma, o valor do módulo de elasticidade determinado 

deveria ser semelhante ao valor do módulo de elasticidade longitudinal obtido nos ensaios 

tracção a 0˚. Contudo isso não se verifica. Se no caso dos provetes de CFK essa diferença é 

significativa (cerca de 20%), nos provetes de MDL a diferença é ainda mais considerável (cerca de 

60%). Da inspecção visual efectuada aos provetes de MDL (ver 

ensaios, foi possível concluir que a rotura prematura e o menor módulo de elasticidade

comparado com o obtido nos ensaios de 

eficiente comportamento mecânico da interface

efeito de "cunha" do CFK na zona

performance. 

 

(a)

(c)

Figura 26: Modos de rotura obtidos nos provetes de flexão: (a) MDL 
(c) CFK 

2.5.3 Ensaios de Esmagamento

Os ensaios de esmagamento, 

série de três provetes de MDL sem pré

com um pré-esforço resultante da aplicação de um momento de aperto de 20Nxm e uma série de 

quatro provetes de CFK sem pré

Por dificuldades técnicas, nas séries MDL apenas se obtiveram os valores de força e tensão 

de esmagamento máxima. Nos ensaios de CFK foi possível obter adicionalmente o valor da 

extensão de esmagamento correspondent

máxima. Os parâmetros referidos foram calculados de acordo com as expressões indicadas na 

norma ASTM D5961 – 05 (2005).

Na Tabela 18 apresentam

6) pré-esforço de 20Nxm. Na 

O valor da força máxima, 

registada ao longo de cada ensaio. Os restantes parâmetros foram calculados de acordo com as 
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são muito similares, quer ao nível dos provetes numa mesma série, quer 

entre séries. De acordo com o referido na norma, o valor do módulo de elasticidade determinado 

deveria ser semelhante ao valor do módulo de elasticidade longitudinal obtido nos ensaios 

. Contudo isso não se verifica. Se no caso dos provetes de CFK essa diferença é 

significativa (cerca de 20%), nos provetes de MDL a diferença é ainda mais considerável (cerca de 

60%). Da inspecção visual efectuada aos provetes de MDL (ver Figura 26), após a realização dos 

foi possível concluir que a rotura prematura e o menor módulo de elasticidade

comparado com o obtido nos ensaios de tracção uniaxial) se devem fundamentalmente ao menos 

eficiente comportamento mecânico da interface HS/CFK para acções de flexão. Adicionalmente, o 

efeito de "cunha" do CFK na zona de aplicação da força promoveu, também, esta menor 

 
(a) (b) 

 
(c) (d) 

Modos de rotura obtidos nos provetes de flexão: (a) MDL – vista superior; (b) MDL 
(c) CFK – vista superior; (d) CFK – vista frente 

Ensaios de Esmagamento  

Os ensaios de esmagamento, conforme atrás referido, foram divididos em três séries. Uma 

série de três provetes de MDL sem pré-esforço no parafuso, uma série de três provetes de MDL 

esforço resultante da aplicação de um momento de aperto de 20Nxm e uma série de 

etes de CFK sem pré-esforço no parafuso. 

Por dificuldades técnicas, nas séries MDL apenas se obtiveram os valores de força e tensão 

de esmagamento máxima. Nos ensaios de CFK foi possível obter adicionalmente o valor da 

extensão de esmagamento correspondente ao ponto de ocorrência da tensão de esmagamento 

máxima. Os parâmetros referidos foram calculados de acordo com as expressões indicadas na 

05 (2005). 

apresentam-se os resultados das séries com MDL sem (1 ao 3) e com (4 ao 

esforço de 20Nxm. Na Tabela 19 apresentam-se os resultados da série

O valor da força máxima, ,maxfF , foi obtido por leitura directa do valor máximo da força 

registada ao longo de cada ensaio. Os restantes parâmetros foram calculados de acordo com as 

direccionais produzidos pelo INEGI 37/43 

são muito similares, quer ao nível dos provetes numa mesma série, quer 

entre séries. De acordo com o referido na norma, o valor do módulo de elasticidade determinado 

deveria ser semelhante ao valor do módulo de elasticidade longitudinal obtido nos ensaios de 

. Contudo isso não se verifica. Se no caso dos provetes de CFK essa diferença é 

significativa (cerca de 20%), nos provetes de MDL a diferença é ainda mais considerável (cerca de 

), após a realização dos 

foi possível concluir que a rotura prematura e o menor módulo de elasticidade (quando 

se devem fundamentalmente ao menos 

HS/CFK para acções de flexão. Adicionalmente, o 

de aplicação da força promoveu, também, esta menor 

 

 

vista superior; (b) MDL – vista frente; 

conforme atrás referido, foram divididos em três séries. Uma 

esforço no parafuso, uma série de três provetes de MDL 

esforço resultante da aplicação de um momento de aperto de 20Nxm e uma série de 

Por dificuldades técnicas, nas séries MDL apenas se obtiveram os valores de força e tensão 

de esmagamento máxima. Nos ensaios de CFK foi possível obter adicionalmente o valor da 

e ao ponto de ocorrência da tensão de esmagamento 

máxima. Os parâmetros referidos foram calculados de acordo com as expressões indicadas na 

se os resultados das séries com MDL sem (1 ao 3) e com (4 ao 

e com CFK. 

foi obtido por leitura directa do valor máximo da força 

registada ao longo de cada ensaio. Os restantes parâmetros foram calculados de acordo com as 
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indicações da norma na qual os ensaios se basearam, nomeadamente, a 

(2005). 

Tabela 18: Resultados dos ensaios de esmagamento em provetes de MDL

Tabela 19: Resultados dos ensaios de esmagamento em provetes de CFK

Provete

CFK

CFK

CFK

CFK

Média

Desvio Padrão

CoV (%)

T-Student

 

A tensão de esmagamento máxima, 

calculado da seguinte forma: 

 

 =,f brf P kDt  
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indicações da norma na qual os ensaios se basearam, nomeadamente, a 

Resultados dos ensaios de esmagamento em provetes de MDL

Provete ,maxfF  [kN] ,f bruf  [MPa] 

MDL-BS_d0_1 8,17 397,40 

MDL-BS_d0_2 8,05 382,55 

MDL-BS_d0_3 6,63 316,30 

Média 7,62 365,41 

Desvio Padrão 0,86 43,18 

CoV (%) 11,25 11,82 

T-Student 5,49 258,14 

MDL-BS_d0_4 13,27 644,38 

MDL-BS_d0_5 12,12 590,70 

MDL-BS_d0_6 12,01 578,11 

Média 12,47 604,40 

Desvio Padrão 0,70 35,19 

CoV (%) 5,60 5,82 

T-Student 10,73 516,96 

Resultados dos ensaios de esmagamento em provetes de CFK

Provete ,maxfF  [kN] ,f bruf  [MPa] ε , maxf f  [%] 

CFK-BS_1 1,40 68,10 0,06 

CFK-BS_2 1,96 93,14 0,11 

CFK-BS_3 1,50 71,56 0,05 

CFK-BS_4 2,19 106,34 0,10 

Média 1,76 84,79 0,08 

Desvio Padrão 0,38 18,15 0,03 

CoV (%) 21,28 21,40 36,04 

Student 0,83 39,70 0,01 

tensão de esmagamento máxima, ,f bruf , corresponde ao máximo valor da tensão, 
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indicações da norma na qual os ensaios se basearam, nomeadamente, a ASTM D5961 – 05 

Resultados dos ensaios de esmagamento em provetes de MDL 

Resultados dos ensaios de esmagamento em provetes de CFK 

, corresponde ao máximo valor da tensão, ,f brf , 

(3.8) 
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sendo, 

P  – Força registada pelo actuador em cada instante;

k  – Factor que entra em conta com o numero de parafusos utilizados no ensaio, sendo 

k=1,0 se for usado um parafuso e k=2,0 no caso de serem utilizados dois parafusos;

D  – Diâmetro do furo; 

t  – Espessura do provete.

 

A extensão correspondente ao valor da máxima tensão, 

extensão, ε ,f fbr , calculada para o mesmo instante em que 

calculada da seguinte forma: 

 

 ( )ε δ δ = + , 1 2 2f fbr

 

sendo, 

δ  – Deslocamento medido pelos transdutores 1

na zona do parafuso; 

k  – Factor que entra em conta com o numero de parafusos utilizados no ensaio, sendo 

k=1,0 se for usado um parafuso e k=2,0 no caso de serem utilizados dois parafusos

D  – Diâmetro do furo. 

 

Pela análise dos resultados é possível concluir que o MDL apresenta uma resistência ao 

esmagamento cerca de quatro vezes superior à que se obtém no CFK. Por outro lado, a aplicação 

de pré-esforço à ancoragem conduziu a um aumento significativo da resistência ao esmagamento, 

podendo-se concluir que a aplicação de pré

importantes. 

Na Figura 27 apresentam

deslocamento no transdutor de controlo para as três séries de ensaios.
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Força registada pelo actuador em cada instante; 

Factor que entra em conta com o numero de parafusos utilizados no ensaio, sendo 

k=1,0 se for usado um parafuso e k=2,0 no caso de serem utilizados dois parafusos;

 

Espessura do provete. 

A extensão correspondente ao valor da máxima tensão, ε ,f fbru , corresponde ao valor da 

calculada para o mesmo instante em que ,f bruf  ocorre. Essa extensão foi 

 

   kD  

eslocamento medido pelos transdutores 1 e 2 colocados nas faces laterais do provete 

Factor que entra em conta com o numero de parafusos utilizados no ensaio, sendo 

k=1,0 se for usado um parafuso e k=2,0 no caso de serem utilizados dois parafusos

 

Pela análise dos resultados é possível concluir que o MDL apresenta uma resistência ao 

esmagamento cerca de quatro vezes superior à que se obtém no CFK. Por outro lado, a aplicação 

m conduziu a um aumento significativo da resistência ao esmagamento, 

se concluir que a aplicação de pré-esforço às ancoragens conduz a benefícios 

apresentam-se as curvas que traduzem a relação entre a força e o 

deslocamento no transdutor de controlo para as três séries de ensaios. 
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Factor que entra em conta com o numero de parafusos utilizados no ensaio, sendo 

k=1,0 se for usado um parafuso e k=2,0 no caso de serem utilizados dois parafusos; 

corresponde ao valor da 

ocorre. Essa extensão foi 

(3.9) 

e 2 colocados nas faces laterais do provete 

Factor que entra em conta com o numero de parafusos utilizados no ensaio, sendo 

k=1,0 se for usado um parafuso e k=2,0 no caso de serem utilizados dois parafusos; 

Pela análise dos resultados é possível concluir que o MDL apresenta uma resistência ao 

esmagamento cerca de quatro vezes superior à que se obtém no CFK. Por outro lado, a aplicação 

m conduziu a um aumento significativo da resistência ao esmagamento, 

esforço às ancoragens conduz a benefícios 

se as curvas que traduzem a relação entre a força e o 
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Figura 27: Resultados dos ensaios de esmagamento: (a) provetes de MDL; (b) provetes de CFK

Na Figura 28 apresentam

ocorreu um modo de rotura misto com corte (“shearout”) e esmagamento (“bearing”). A 

componente de esmagamento ocorreu 

corte se observou apenas na camada de CFK. Também se constatou que

esforço à ancoragem, a “cunha” de rotura por corte é mais larga 

corroborando os resultados numéricos obtidos.
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             (a) 

           (b) 

Resultados dos ensaios de esmagamento: (a) provetes de MDL; (b) provetes de CFK

apresentam-se os modos de rotura obtidos. Em todos os ens

ocorreu um modo de rotura misto com corte (“shearout”) e esmagamento (“bearing”). A 

componente de esmagamento ocorreu essencialmente nas camadas de HS, enquanto a rotura por 

na camada de CFK. Também se constatou que com a aplicação de pré

“cunha” de rotura por corte é mais larga (ver Figura 

corroborando os resultados numéricos obtidos. 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Deslocamento [mm]

 MDL-BS_1
 MDL-BS_2
 MDL-BS_3
 MDL-BS_4
 MDL-BS_5
 MDL-BS_6

0,5 1,0 1,5

Deslocamento [mm]

 CFK-BS_1
 CFK-BS_2
 CFK-BS_3
 CFK-BS_4
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Resultados dos ensaios de esmagamento: (a) provetes de MDL; (b) provetes de CFK 

se os modos de rotura obtidos. Em todos os ensaios efectuados 

ocorreu um modo de rotura misto com corte (“shearout”) e esmagamento (“bearing”). A 

HS, enquanto a rotura por 

com a aplicação de pré-

Figura 28 b e Figura 28 c), 

3,0

MDL-BS_1
MDL-BS_2
MDL-BS_3
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MDL-BS_6

2,0
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(b) 

Figura 28: Modos de rotura obtidos nos ensaios de esmagamento: (a) vista global de todo
(b) provete (MDL-BS_1) sem aplicação de pré
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(a) 

 
(c) 

Modos de rotura obtidos nos ensaios de esmagamento: (a) vista global de todo
BS_1) sem aplicação de pré-esforço; (c) provete (MDL-BS_6) com aplicação de pré

 

direccionais produzidos pelo INEGI 41/43 

 

 

Modos de rotura obtidos nos ensaios de esmagamento: (a) vista global de todos os provetes; 
BS_6) com aplicação de pré-esforço 
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3 CONCLUSÕES 

No presente trabalho descreveu

CFRP (MDL-CFRP) com vista à sua aplicação no reforço de estruturas de Engenharia Civil. Por 

razões de limitações diversas, no âmbito do projecto de investigação onde este trabalho se insere, 

não foi possível realizar a produção 

MDL-CFRP foi produzido com recurso a autoclave sendo 

camada de laminado unidireccional orientado a 0º no núcleo e, nas faces deste, duas cam

orientadas a ±45º de um pré

desenvolvido para ter um comportamento ortotrópico, revelando 

na direcção a 0º. 

Foi efectuada a caracterização mecânica do MDL

das propriedades à tracção, flexão e resistência ao esmagamento. Dos ensaios de tracção uniaxial 

efectuados foram obtidos os valores médios de resistência à tracção, módulo de elasticidade e 

extensão última de 1866MPa, 118

à flexão foram obtidos os valores médios de tensão máxima e módulo de elasticidade

e 46GPa, respectivamente. Dos ensaios de resistência ao esmagamento, efectuados com 

parafusos com 10 mm de diâmet

para os casos em que o aperto foi apenas manual e 604MPa

aplicação de pré-esforço. 

 

Os próximos passos deste estudo, atendendo ao objectivo de reforçar

betão armado, deverão ser no sentido de

- melhorar o processo de fabrico, 

ao nível da interface entre as camadas de HS e de CFK

- ampliar o campo de ensaios de caracterização de modo a permitir a total d

principais propriedades mecânicas do MDL

numéricos na previsão do comportamento deste.
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presente trabalho descreveu-se o desenvolvimento de um laminado multi

CFRP) com vista à sua aplicação no reforço de estruturas de Engenharia Civil. Por 

razões de limitações diversas, no âmbito do projecto de investigação onde este trabalho se insere, 

possível realizar a produção do laminado com recurso exclusivo à pultrusão. Assim, o 

com recurso a autoclave sendo através do empilhamento de uma 

camada de laminado unidireccional orientado a 0º no núcleo e, nas faces deste, duas cam

de um pré-impregnado de CFRP. O MDL-CFRP 

para ter um comportamento ortotrópico, revelando propriedades mecânicas máximas 

Foi efectuada a caracterização mecânica do MDL-CFRP através de ensaios de avaliação 

das propriedades à tracção, flexão e resistência ao esmagamento. Dos ensaios de tracção uniaxial 

efectuados foram obtidos os valores médios de resistência à tracção, módulo de elasticidade e 

de 1866MPa, 118GPa e 1.58%, respectivamente. Da avaliação das propriedades 

à flexão foram obtidos os valores médios de tensão máxima e módulo de elasticidade

GPa, respectivamente. Dos ensaios de resistência ao esmagamento, efectuados com 

diâmetro, obteve-se uma tensão de esmagamento média de 316

em que o aperto foi apenas manual e 604MPa nos casos em se recorreu à 

deste estudo, atendendo ao objectivo de reforçar

ser no sentido de: 

melhorar o processo de fabrico, de modo a obter um produto final com melhor qualidade 

ao nível da interface entre as camadas de HS e de CFK; 

ampliar o campo de ensaios de caracterização de modo a permitir a total d

principais propriedades mecânicas do MDL-CFRP de modo a permitir a utilização de modelos 

numéricos na previsão do comportamento deste. 
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se o desenvolvimento de um laminado multi-direccional de 

CFRP) com vista à sua aplicação no reforço de estruturas de Engenharia Civil. Por 

razões de limitações diversas, no âmbito do projecto de investigação onde este trabalho se insere, 

com recurso exclusivo à pultrusão. Assim, o 

do empilhamento de uma 

camada de laminado unidireccional orientado a 0º no núcleo e, nas faces deste, duas camadas 

CFRP foi intencionalmente 

propriedades mecânicas máximas 

de ensaios de avaliação 

das propriedades à tracção, flexão e resistência ao esmagamento. Dos ensaios de tracção uniaxial 

efectuados foram obtidos os valores médios de resistência à tracção, módulo de elasticidade e 

%, respectivamente. Da avaliação das propriedades 

à flexão foram obtidos os valores médios de tensão máxima e módulo de elasticidade de 866MPa 

GPa, respectivamente. Dos ensaios de resistência ao esmagamento, efectuados com 

são de esmagamento média de 316MPa 

nos casos em se recorreu à 

deste estudo, atendendo ao objectivo de reforçar nós de pórtico de 

obter um produto final com melhor qualidade 

ampliar o campo de ensaios de caracterização de modo a permitir a total definição das 

CFRP de modo a permitir a utilização de modelos 

Unidade de Materiais e Estruturas 

o INEGI a especial colaboração dada na produção dos laminados; 
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