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Resumo e palavras-chave 

Na presente dissertação, apresenta-se um estudo experimental e numérico sobre o comportamento de 

um sistema inovador de ligação viga-coluna entre perfis pultrudidos em polímero reforçado com fibras 

de vidro (GFRP) quando sujeito a um carregamento monotónico. O sistema de ligação é constituído 

por um capacete em aço inoxidável, que pretende promover ductilidade ao nível dos nós entre 

elementos de GFRP e limitar o dano neste material. Foram inicialmente realizados ensaios de 

caracterização mecânica do aço inoxidável utilizado na ligação e 32 ensaios de sobreposição dupla 

para estudar o comportamento no plano de diferentes tipologias de ligação com elementos de aço 

inoxidável. Por fim, foram realizados ensaios em ligações viga-coluna, tendo sido estudadas oito 

tipologias diferentes, variando o tipo de perfil em GFRP (I ou tubular), o comprimento e a espessura do 

capacete. Foi assim possível avaliar a influência de cada um destes parâmetros na rigidez, resistência 

e ductilidade da ligação. Para cada uma das secções de GFRP, os ensaios permitiram identificar a 

geometria das peças metálicas (comprimento e espessura de chapa) que garantem um melhor 

desempenho quando sujeitas a carregamentos monotónicos. Para além disso, quando comparadas 

com ligações convencionais anteriormente estudadas, as ligações propostas apresentam um melhor 

compromisso entre rigidez, resistência, ductilidade e quantidade de aço. Os modelos numéricos 

elaborados em paralelo aos ensaios, no software Abaqus, apresentaram uma boa concordância com 

os resultados experimentais na fase inicial da resposta, em termos de força e rigidez. No entanto, os 

modelos apresentaram limitações na simulação do comportamento próximo e após a rotura, devido às 

simplificações inerentes à simulação do comportamento na rotura dos materiais, nomeadamente do 

GFRP. 

 

Palavras chave: Ligações viga-coluna; perfis pultrudidos de GFRP; capacete de aço inoxidável; 

ensaios experimentais; modelação numérica.  
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Abstract 

This dissertation presents an experimental and a numerical study of a novel beam-to-column connection 

system between pultruded Glass Fibre Reinforced Polymers (GFRP) profiles. The novel system is a 

cuff-type connection fully made of stainless steel, which aims to promote ductility between GFRP 

elements and limit their damage. Mechanical characterisation tests on the stainless steel used in the 

connection were performed, followed by 32 double-lap tests, in order to study the plane response of the 

connection with different configurations. Later, beam-to-column tests were carried out and eight different 

typologies were studied, varying the cross section of the profile (I-section or tubular), the length and the 

thickness of the connection system. Therefore, it was possible to analyse the influence of each 

parameter on the connection’s stiffness, strength and ductility. For each of the GFRP sections, the tests 

allowed to identify the geometry of the connection (length and thickness) that guarantees better 

performance under monotonic loading. Moreover, when compared with previously studied connections, 

this novel system presents a better compromise between stiffness, resistance, ductility and amount of 

steel. The numerical study, carried out using the Abaqus finite element software package, presented a 

good approximation, in the initial phase, to the experimental results regarding stiffness and initial 

development of the force-displacement curve. Nonetheless, the model was not able to simulate the post-

failure behaviour of the connection due to difficulties associated with the failure response of the 

materials, namely the GFRP material. 

 

Keywords: Beam-to-columns; pultruded GFRP profiles; stainless steel cuff connection; experimental 

tests; numerical analysis.  
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Os materiais polímeros reforçados com fibras (FRP, sigla inglesa) são materiais estruturais que 

consistem num reforço contínuo de fibras orientadas embebidas numa matriz polimérica. Das várias 

tipologias de materiais compósitos, destacam-se os perfis pultrudidos em polímeros reforçados com 

fibras de vidro (GFRP, sigla inglesa), pela sua leveza e propriedades mecânicas, e custos relativamente 

competitivos. Os perfis pultrudidos são fabricados através da pultrusão, que consiste num processo 

automático que transforma as fibras de reforço e as resinas no compósito final. 

A aplicação dos perfis pultrudidos em GFRP na engenharia civil tem vindo a aumentar nos últimos anos 

devido às suas caraterísticas: (i) o elevado rácio resistência-peso; (ii) a elevada resistência a ambientes 

corrosivos; e (iii) o reduzido custo de manutenção e instalação. No entanto, devido à sua constituição 

e ao seu processo de fabrico, estes perfis apresentam um comportamento ortotrópico e uma rotura 

quase-frágil. 

Com a integração dos perfis em GFRP em estruturas (porticadas), tornou-se necessário o recurso a 

sistemas de ligação viga-coluna entre estes perfis. Numa primeira fase, as ligações viga-coluna entre 

perfis em GFRP foram copiadas das estruturas metálicas, recorrendo a ligações aparafusadas com 

cantoneiras em GFRP na alma da viga. Devido ao dimensionamento destas ligações como rotuladas, 

verificou-se que o uso destas tecnologias provenientes das ligações metálicas originava um 

sobredimensionamento dos perfis pultrudidos em GFRP, tornando-se numa solução pouco económica. 

Assim, com o intuito de aumentar a rigidez da ligação de modo a ser dimensionada como semi-rígida, 

surgiram ligações com cantoneiras em GFRP nos banzos da viga. O uso de cantoneiras nos banzos 

da viga originou o desenvolvimento de novas tipologias de ligação pelos banzos da viga com maiores 

valores de rigidez e resistência. Contudo, apesar do aumento na rigidez e na resistência, estas ligações 

também apresentaram um acréscimo na complexidade e dificuldade de aplicação. Até então, as 

tipologias desenvolvidas tinham o intuito de ligar perfis em GFRP com secção em I, devido à 

semelhança com as estruturas metálicas e à facilidade de produção; no entanto, estes perfis em GFRP 

apresentam elevada suscetibilidade a fenómenos de instabilidade e reduzida resistência a esforços de 

corte. Isto levou ao aumento da utilização de perfis com secção tubular e à necessidade de 

desenvolvimento de novos sistemas de ligação para este tipo de perfis em GFRP. De facto, estes perfis 

apresentam menor suscetibilidade a fenómenos de instabilidade e maior resistência ao corte. As 

ligações propostas anteriormente para ligar este tipo de secções incluíram protótipos com peças de 

ligação pelo interior e pelo exterior. 

Outro aspeto que também foi estudado ao longo dos últimos anos foi o material que constitui os 

elementos de ligação. Inicialmente, começou por se utilizar o GFRP, mas, devido à sua reduzida 

resistência a esforços de corte e à anisotropia do material, nomeadamente a menor resistência na 

direção transversal (o que limita consideravelmente a utilização de cantoneiras em GFRP), rapidamente 

se percebeu que esta não seria a solução ideal. Mais tarde, começaram a ser propostos elementos de 
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ligação em aço corrente, que demonstraram conferir maior rigidez e resistência às ligações. O 

inconveniente destas soluções reside na corrosibilidade do aço corrente e na espessura relativamente 

elevada das peças metálicas utilizadas. 

Assim, surge a necessidade de avaliar o comportamento de um sistema de ligação pelo exterior em 

aço inoxidável, de parede relativamente fina, que tire partido da capacidade resistente e da ductilidade 

do material e que permita a compatibilização com a não corrosibilidade dos perfis em GFRP. A presente 

dissertação surge integrada no projeto “FRP-Quake – Sesmic Behaviour and Ductility of Structures Built 

with Glass Fibre Reinforced Polymers”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

e a decorrer no Instituto Superior Técnico. 

 

1.2. Objetivos e metodologia 

A presente dissertação teve como principal objetivo desenvolver um sistema inovador de ligação viga-

coluna entre perfis pultrudidos em GFRP. O sistema de ligação consiste num capacete em aço 

inoxidável, exterior aos perfis pultrudidos, sendo aparafusado aos restantes elementos (viga e coluna) 

através de varões roscados, também em aço inoxidável. Procurou-se estudar o desempenho das 

ligações em termos de rigidez e resistência e explorar a capacidade do aço inoxidável em promover a 

ductilidade da ligação. 

De modo a avaliar o desempenho do sistema de ligação, foi realizado um estudo experimental e, em 

paralelo, um estudo numérico com recurso a modelos em elementos finitos. Numa primeira fase, foi 

feita a caracterização dos materiais constituintes da ligação, de modo a determinar as suas 

propriedades mecânicas, que, posteriormente, foram utilizadas para a definição dos modelos 

numéricos. De seguida, foram realizados ensaios de sobreposição dupla de diferentes tipologias de 

ligações no plano e ensaios de diferentes tipologias de ligações viga-coluna sujeitas a um carregamento 

monotónico. Nestes ensaios, estudou-se diferentes tipologias de peças de ligação, aplicadas a perfis 

com secção em I e tubular, em que se variou o comprimento e a espessura das chapas em aço 

inoxidável. A partir destes ensaios, foi possível obter as curvas força-deslocamento e momento-rotação 

e aferir os valores de rigidez, resistência e ductilidade das ligações. Paralelamente, foram 

desenvolvidos modelos de elementos finitos das ligações viga-coluna com o objetivo de avaliar a 

resposta das mesmas quando sujeitas a um carregamento monotónico. Os resultados do estudo 

experimental foram comparados com os resultados do estudo numérico de modo a avaliar a capacidade 

destes modelos em prever a rigidez e o modo de rotura de ligações reais. 

 

1.3. Organização do documento 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos, sendo cada um deles descrito 

sucintamente de seguida. 
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No presente capítulo, introduz-se o tema da dissertação, sendo explicado o enquadramento e a 

motivação para a realização da mesma. Posteriormente, são definidos os objetivos e a metodologia de 

trabalho, seguidos de uma breve descrição da organização do documento. 

No capítulo 2, apresenta-se o estado da arte sobre ligações viga-coluna de perfis pultrudidos em GFRP. 

Numa primeira parte, são expostos os principais materiais constituintes, o processo de fabrico e as 

diferentes tipologias de ligação destes perfis. São ainda apresentadas as principais propriedades e 

destacadas as aplicações de maior relevância na indústria da construção. Numa segunda parte, é 

apresentado o estado atual do conhecimento das ligações aparafusadas entre perfis pultrudidos em 

GFRP. São apresentados os diferentes modos de rotura destas ligações no plano e é feita uma revisão 

dos principais estudos experimentais e numéricos sobre ligações viga-coluna entre perfis pultrudidos. 

No capítulo 3, descreve-se o estudo experimental realizado no âmbito da presente dissertação. Este 

estudo experimental é iniciado por uma primeira fase de ensaios de caraterização dos materiais, 

seguindo-se os ensaios de sobreposição dupla de ligações no plano e terminando com os ensaios de 

ligação viga-coluna à escala real. Ao longo das diversas fases, são apresentados e discutidos os 

resultados obtidos nos respetivos ensaios. 

No capítulo 4, expõe-se o estudo numérico desenvolvido para as ligações viga-coluna. Foi inicialmente 

realizado um estudo de malha, seguido de um estudo paramétrico da rigidez do contacto entre os 

elementos de ligação, de modo a calibrar o modelo numérico. Por fim, são apresentados os resultados 

obtidos para uma das tipologias de ligação estudas, que são comparados com os valores obtidos nos 

ensaios. 

No capítulo 5, apresentam-se as conclusões do trabalhado desenvolvido, destacando-se os resultados 

mais relevantes, e são sugeridos desenvolvimentos futuros que permitam aprofundar e dar 

continuidade ao trabalho da presente dissertação. 
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2. Estado da arte 

2.1. Considerações iniciais 

Ao longo da história, os maiores progressos na engenharia civil deveram-se essencialmente ao 

desenvolvimento e descoberta de novos materiais [1]. Neste contexto, aliando a sua leveza às suas 

propriedades mecânicas, os materiais polímeros reforçados com fibras (FRP, sigla inglesa) 

demonstram ser uma excelente alternativa aos materiais tradicionais, tendo por isso ocorrido um 

acréscimo da sua utilização nos últimos anos. Das diversas tipologias de materiais compósitos, 

destacam-se os perfis pultrudidos em polímeros reforçados com fibras de vidro (GFRP, sigla inglesa) 

frequentemente utilizados na indústria da construção [1]. 

O presente estado da arte resume o atual estado do conhecimento acerca das ligações entre estes 

materiais compósitos e dos principais desenvolvimentos alcançados pela comunidade científica que a 

eles se tem dedicado. Na primeira parte, são apresentados os perfis pultrudidos em GFRP destacando-

se os principais materiais constituintes e o processo de fabrico. São também expostas as suas 

principais características, as diferentes tipologias de ligação e as aplicações mais relevantes em obras 

de engenharia civil. Na segunda parte, abordam-se as ligações aparafusadas entre perfis de GFRP: 

esta tecnologia de ligação, não obstante ser a mais frequente, constitui uma das principais dificuldades 

associadas à utilização destes perfis e a principal motivação para o desenvolvimento do presente 

trabalho. Expõem-se os principais modos de rotura associados às ligações planas, seguindo-se uma 

revisão dos principais estudos experimentais e numéricos sobre estas ligações. Por fim, são também 

apresentados os principais guias de dimensionamento das estruturas em materiais GFRP. 

 

2.2. Perfis pultrudidos em GFRP 

2.2.1. Principais constituintes 

Um material compósito resulta da combinação de dois ou mais materiais que, quando combinados, 

exploram as propriedades de cada um dos componentes. De modo a obter um compósito FRP, são 

necessários dois constituintes principais: (i) as fibras de reforço e (ii) a matriz polimérica, sendo esta 

última constituída por uma resina polimérica, à qual se pode adicionar aditivos e fillers de modo a alterar 

as suas características. 

As fibras de reforço são as principais responsáveis pela resistência e rigidez do material compósito. Em 

aplicações comerciais utilizam-se, com mais frequência, fibras de (i) carbono, (ii) vidro e (iii) aramida. 

Apesar das fibras de carbono serem as que apresentam maior resistência e as fibras de aramida as 

que apresentam maior tenacidade e menor peso, as fibras de vidro são as mais utilizadas na indústria 

da construção. Tal deve-se ao facto de serem as fibras que apresentam uma melhor combinação de 

resistência e custo de produção. Contudo, as fibras de vidro apresentam algumas desvantagens tais 

como o reduzido módulo de elasticidade e a suscetibilidade a ambientes alcalinos [1]. De entre as fibras 
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de vidro, existem diferentes tipologias (com as designações E, S, AR, C), tendo todas elas o mesmo 

módulo de elasticidade, variando apenas a resistência mecânica e a durabilidade. As fibras de vidro do 

tipo E, devido à sua elevada resistividade elétrica e custo, são as mais utilizadas na indústria, 

correspondendo a 80-90% dos produtos comercializados [1]. Apresenta-se na Tabela 1 as principais 

propriedades relativas aos principais tipos de fibras utilizados na indústria dos compósitos FRP. 

Tabela 1 – Propriedades das diferentes fibras FRP, adaptado de Bank [2]. 

Tipo de  fibra 
Resistência à tração 

[MPa] 

Módulo de 
Elasticidade 

[GPa] 

Extensão Última 
[%] 

Densidade 
[g/cm3] 

Vidro (E) 2350-4600 73-88 2,5-4,5 2,6 

Carbono 2600-3600 200-400 0,6-1,5 1,7-1,9 

Aramida 2800-4100 70-190 2,0-4,0 1,4 

 

A matriz polimérica tem como principais funções a transferência dos esforços entre as fibras, e a 

proteção das fibras face aos danos mecânicos e ambientais. Apesar de não ser o elemento resistente 

principal do compósito, a matriz polimérica assume importância particular na resistência a tensões 

interlaminares e transversais à orientação principal das fibras, evitando ainda a encurvadura das fibras 

quando estas são solicitadas à compressão. 

O principal componente da matriz são as resinas polimérica, que podem ser divididas em dois grupos: 

(i) resinas termoendurecíveis (poliéster, epóxida, vinil éster, fenólica, poliuretano) e (ii) resinas 

termoplásticas (polipropileno, poliamida, polietileno e polibuteno). As resinas termoendurecíveis 

garantem maior estabilidade térmica e resistência química quando comparadas com as resinas 

termoplásticas. Devido à sua natureza, o processo de cura das resinas termoendurecíveis é irreversível. 

Ademais, as resinas termoendurecíveis apresentam reduzida viscosidade, o que permite uma maior 

velocidade de produção. No entanto, quando comparadas com as resinas termoplásticas, as resinas 

termoendurecíveis apresentam reduzida resistência ao impacto e reduzida resistência de fratura. 

Apesar das potencialidades mecânicas das resinas termoplásticas, estas apresentam piores 

propriedades de impregnação e de adesão entre fibras devido à sua maior viscosidade. Os seus custos 

de fabrico mais elevados dificultam a viabilidade de produção de materiais FRP com estas resinas, 

fazendo com que as resinas termoendurecíveis sejam escolhidas para a maioria das aplicações 

estruturais de compósitos [3]. Na Tabela 2 são apresentadas as principais propriedades das resinas 

termoendurecíveis mais utilizadas na indústria. 

Às resinas podem ainda ser adicionados agentes de polimerização, aditivos e fillers de modo a melhorar 

a eficiência de produção, reduzir o custo (no caso dos fillers) e melhorar as propriedades do compósito. 

Os agentes de polimerização ajudam a desencadear a reação de polimerização. Os fillers são utilizados 

para reduzir o custo do compósito, para controlar a retração e para melhorar as suas propriedades 

mecânicas e químicas [4]. Por fim, podem ser também incorporados uma vasta variedade de aditivos 

que permitem mudar propriedades específicas de modo a melhorar o desempenho do compósito final. 
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Os aditivos são aplicados consoante a finalidade de aplicação do produto final e encontram-se na forma 

de catalisadores, pigmentos, inibidores de radiação UV, antioxidantes, entre outros. Apesar de estes 

constituintes serem aplicados em pequenas quantidades, as propriedades físicas e mecânicas do 

compósito final são consideravelmente afetadas pela presença dos mesmos. 

Tabela 2 - Propriedades dos principais tipos de resinas termoendurecíveis [2]. 

Tipo de resina 
Resistência 

à tração 
[MPa] 

Módulo de 
Elasticidade 

[GPa] 

Extensão 
Última 

[%] 

Densidade 
[g/cm3] 

Temperatura de 
transição vítrea 

[ºC] 

Poliéster 20-70 2-3 1-5 1,2-1,3 70-120 

Vinil éster 68-82 3,5 3-4 1,12-1,16 102-150 

Epóxi 60-80 2-4 1-8 1,2-1,3 100-270 

 

2.2.2. Processo de fabrico 

Os perfis pultrudidos em GFRP são fabricados através da pultrusão que consiste num processo de 

fabrico contínuo de reduzido custo, que transforma diretamente as fibras de reforço e as resinas (e 

eventuais aditivos) no compósito final. A pultrusão é um processo automático de produção contínua de 

perfis de secção constante, estando o seu comprimento limitado apenas por restrições de construção 

e transporte. 

De um modo geral, o processo de pultrusão pode ser dividido em duas fases: uma primeira fase de 

impregnação das fibras de reforço na resina líquida, dentro de um molde aquecido com a forma da 

secção final pretendida, e uma segunda fase de cura da resina dentro do molde, originando o compósito 

com as dimensões da secção pretendida. Este método tem a vantagem de permitir a produção de uma 

enorme versatilidade de secções, desde perfis de secção transversal aberta ou fechada a secções 

multicelulares fechadas [1]. Na Figura 1 apresenta-se um esquema deste processo, onde se ilustra as 

duas fases de fabrico e as diferentes estações de cada uma. 

A pultrusão origina compósitos com elevados padrões de qualidade e assegura uma melhor 

compactação e cura do material [5]. A taxa de reforço que o método permite, muito maior do que em 

processos mais manuais como o hand layup ou a infusão a vácuo, garante valores de rigidez e 

resistência superiores. Segundo Zureick e Scott [6], a pultrusão é o processo de fabrico que apresenta 

maior relação custo-benefício, sendo, por isso, o processo mais utilizado atualmente para a indústria 

da construção. 

2.2.3. Propriedades e principais características 

O desempenho mecânico dos materiais GFRP é afetado não só pelo tipo, orientação, quantidade e 

localização das fibras de reforço, mas também pelas propriedades da matriz polimérica e pela interação 

entre as fibras e a matriz [7]. 
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Figura 1 – Linha de montagem do processo de pultrusão [8]. 

Assim, devido à sua constituição e ao seu método de fabrico, os materiais GFRP apresentam um 

comportamento altamente anisotrópico apresentando melhores propriedades mecânicas na direção da 

pultrusão (direção das fibras). Devido à dependência de diversos fatores (apresentados no parágrafo 

anterior) e devido à falta de normalização dos perfis comercializados pelos principais fabricantes, os 

perfis pultrudidos em GFRP apresentam uma vasta gama de valores para cada propriedade. Na Tabela 

3 apresentam-se as principais propriedades mecânicas dos perfis pultrudidos GFRP nas direções 

transversal e longitudinal às fibras, na qual são evidentes a anisotropia e a variabilidade das 

características do produto final. 

Tabela 3 – Propriedades mecânicas dos perfis pultrudidos em GFRP nas direções principais [9]. 

Propriedade 
Resistência 

à tração 
[MPa] 

Resistência à 
compressão 

[MPa] 

Resistência 
ao corte 

[MPa] 

Módulo de 
elasticidade 

[GPa] 

Módulo 
de 

distorção 
[GPa] 

Direção paralela 
às fibras 

200 - 400 200 - 400 

25 - 30 

20 - 40 

3- 4 
Direção transversal 

às fibras 
50 - 60 70 - 140 5- 9 

 

Quando comparados com os materiais de construção tradicionais, os perfis GFRP apresentam 

inúmeras vantagens. A sua leveza faz com que estes perfis possuam um elevado rácio resistência-

peso. Estes apresentam-se também como soluções de elevada resistência à corrosão e custo 

competitivo a longo prazo, sendo a sua instalação e manutenção pouco onerosa e de rápida execução, 

compensando o custo inicial mais elevado, por comparação com os materiais tradicionais. E, por fim, 

apresentam-se como bons isolantes térmicos e fornecendo transparência eletromagnética [7]. 

Fibras de reforço 

longitudinal 

Impregnação 

das resinas 

Molde aquecido 
Sistema de 

tração 

Zona de corte 

Guias 
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No entanto, os perfis GFRP apresentam algumas limitações quando comparados com os materiais 

tradicionais. Estes são materiais que apresentam comportamento frágil na rotura; tal, contrasta com a 

filosofia de dimensionamento dos códigos em vigor, que procura explorar a ductilidade dos materiais. 

Apresentam também reduzido módulo de elasticidade, o que muitas vezes condiciona o seu 

dimensionamento, que é controlado por requisitos de serviço e não de resistência. O comportamento 

ao fogo obriga a medidas de proteção uma vez que os materiais GFRP libertam fumo e gases tóxicos, 

e mais importante ainda, perdem propriedades mecânicas a temperaturas não muito elevadas. Por fim, 

a falta de códigos específicos de dimensionamento é outra grande condicionante, que vai sendo 

contornada através do uso de guias de dimensionamento fornecidos pelos produtores [1]. 

2.2.4. Tipologias de ligação 

Com a aplicação dos perfis GFRP em estruturas porticadas, o recurso a ligação entre elementos torna-

se inevitável, nomeadamente a ligações viga-coluna. As ligações entre os materiais compósitos têm-

se tornado um aspeto bastante importante para a comunidade científica uma vez que cerca de 70% 

dos danos de uma estrutura compósita ocorre nas ligações [10]. Segundo Zhou e Keller [11] existem 5 

tipos possíveis de ligações: (i) aparafusadas, (ii) coladas, (iii) híbridas, (iv) por encaixe, e (v) soldadas. 

Atualmente, as ligações aparafusadas são uma cópia das ligações utilizadas nas estruturas 

metálicas [12]. Devido à natureza anisotrópica e à reduzida resistência na direção transversal e a 

esforços de corte, o uso de tecnologias provenientes das ligações metálicas origina um 

sobredimensionamento dos perfis pultrudidos em GFRP. Outra desvantagem das ligações 

aparafusadas é o facto de requererem furos nos laminados dos elementos em compósito, o que origina 

grandes concentrações de tensões e redução da capacidade de carga. No entanto, as ligações 

aparafusadas tornam-se inevitáveis em estruturas complexas, devido ao seu baixo custo, simplicidade 

e facilidade de desmontagem, inspeção e reparação. Deste modo, as ligações aparafusadas continuam 

a ser a tipologia mais utilizada na ligação de perfis em GFRP [1]. 

As ligações coladas, quando comparadas com as restantes tipologias, são mais adequadas à natureza 

frágil e anisotrópica dos materiais GFRP [1]. Este tipo de ligações proporciona uma distribuição mais 

uniforme de tensões ao longo da área de sobreposição, garantindo, assim, uma maior rigidez e melhor 

transmissão de carga. A inexistência de furos é uma mais valia uma vez que permite a redução ou 

eliminação de grandes concentrações de tensões. Estas ligações apresentam também boa resistência 

à fadiga devido à sua elevada capacidade de amortecimento das vibrações [13]. No entanto, as ligações 

coladas ainda não são muito utilizadas na indústria da construção devido à incerteza associada ao seu 

comportamento e durabilidade a longo prazo. A estas desvantagens acrescem-se a irreversibilidade de 

montagem, as dificuldades em garantir as condições de qualidade necessárias em obras e as 

incertezas acerca do seu desempenho face a situações de incêndio [14]. 

As ligações híbridas (coladas e aparafusadas) geralmente não proporcionam qualquer aumento de 

resistência quando comparadas com as ligações coladas, uma vez que a rigidez proporcionada pela 

colagem é notavelmente superior à rigidez proporcionada pelos parafusos. Assim, o uso de soluções 

híbridas apenas é justificado em casos pontuais, nomeadamente em situações onde existem 
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simultaneamente requisitos de deformabilidade (assegurados pelo adesivo) e de resistência 

(garantidos pelos parafusos) [1]. 

As ligações por encaixe são mais comuns na ligação de painéis de secções multicelulares fechadas, 

não sendo aplicadas na ligação de perfis pultrudidos em GFRP com secções correntes [1]. 

As ligações soldadas também não são aplicadas na ligação dos materiais GFRP mais comuns visto 

que estes materiais são constituídos por resinas termoendurecíveis que, após a cura, não podem ser 

reaquecidas [1]. 

2.2.5. Aplicação dos perfis pultrudidos na engenharia civil 

Devido às suas aliciantes propriedades, apresentadas na secção 2.2.3, e aos avanços tecnológicos, os 

materiais compósitos têm vindo a ser reconhecidos nas últimas décadas como uma interessante 

alternativa aos materiais estruturais tradicionais. 

Nos anos 50, surgiu o primeiro interesse no uso dos materiais FRP na indústria da construção. Nesta 

década, foram concebidos e construídos inúmeros protótipos de habitações, constituídas por materiais 

FRP com funções estruturais. Mais tarde, estes projetos acabaram por ser abandonados por motivos 

financeiros e por falta de informação técnica acerca da utilização e comportamento destes materiais. 

Nas Figuras 2 e 3 encontram-se alguns desses protótipos, entre eles a “Monsanto House of the Future” 

(Figura 2) e a “Futuro House” (Figura 3). 

  

Figura 2 – Monsanto House of Future, adaptado de [1]. Figura 3 – Futuro House, adaptado de [1]. 

Anos mais tarde, na década de 90, observou-se um novo interesse na utilização dos materiais GFRP. 

Este aumento adveio não só dos avanços nas tecnologias de fabrico, mas também do aumento da 

necessidade de reabilitar infraestruturas existentes e dos requisitos de velocidade de construção 

crescente [15]. Houve assim uma maior aceitação destes materiais compósitos na indústria, o que 

estimulou a melhoria das propriedades dos mesmos [15]. Nesta década os projetos mais relevantes e 

de maior mediatismo foram: a (i) ponte Aberfeldy (Figura 4), a (ii) ponte Bonds Mills (Figura 5), e a (iii) 

ponte Pontresina (Figura 6). A ponte Aberfeldy, construída em 1992 no Reino Unido, foi a primeira 

ponte pedonal a ser construída integralmente com materiais compósitos. Os principais benefícios de 

tal utilização foram: (i) a leveza e durabilidade dos materiais, e (ii) a não necessidade de recurso a 

sistemas de ereção durante a fase de construção. A ponte Bonds Mills, construída em 1994, também 
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no Reino Unido, foi a primeira ponte rodoviária constituída 100% por materiais compósitos. No caso 

desta ponte levadiça, a utilização de materiais compósitos resultou numa redução dos custos (em 

materiais e nos sistemas hidráulicos de elevação) e da manutenção e num aumento da durabilidade 

dos elementos estruturais da ponte. A ponte Pontresina, contruída em 1997 na Suíça, foi a primeira 

ponte a ser construída numa zona montanhosa de difícil acesso. O reduzido peso próprio da estrutura 

e a rápida instalação possibilitam que, todos os anos, a ponte seja instalada no outono e removida na 

primavera, evitando assim as cheias do rio. 

Não obstante o facto de se ter registado um aumento notável no uso de materiais GFRP em tabuleiros 

de pontes, estes materiais também tiveram várias aplicações em edifícios e sistemas porticados. Na 

Figura 7 destaca-se o edifício Eyecatcher, de 5 pisos, sendo o mais alto edifício construído com uma 

estrutura porticada integralmente constituída por materiais compósitos. É de destacar que a aplicação 

dos perfis em GFRP em estruturas porticadas está condicionada pelo facto de ainda não existirem 

formas competentes de ligação dos perfis GFRP. 

  

Figura 4 – Ponte Aberfeldy [16]. Figura 5 – Ponte Bonds Mills [17]. 

  

Figura 6 - Ponte Pontresina [18]. Figura 7 – Edifício Eyecatcher [19]. 

Atualmente, devido ao facto de não existir nenhuma regulamentação oficial em vigor, o 

dimensionamento dos perfis em GFRP é normalmente baseado nos manuais dos fabricantes, o que 

limita um crescimento mais alargado deste material como elemento estrutural da indústria da 
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construção. A esta limitação acresce o comportamento destes materiais a temperatura elevada e o seu 

custo inicial. Em Portugal, o número de utilizações de perfis em GFRP também tem vido a aumentar, 

no entanto as aplicações mais comuns são em elementos secundários ou não estruturais de indústrias 

corrosivas (por exemplo, ETARs). 

2.3. Ligações aparafusadas entre perfis pultrudidos em GFRP 

2.3.1. Modos de rotura 

De modo a realizar um estudo detalhado sobre ligações aparafusadas entre perfis pultrudidos é 

fundamental conhecer, a priori, quais os modos de rotura possíveis nestas ligações. Tal pode ser 

conseguido por meio de ensaios de sobreposição simples (single-lap) e de sobreposição dupla (double-

lap) [20]. 

Os primeiros estudos de ligações aparafusadas no plano permitiram concluir que existem quatro modos 

de rotura, representados na Figura 8: a) rotura por esmagamento (bearing), b) rotura por tração (net 

tension), c) rotura por arrancamento do parafuso (shear-out), e por fim, d) rotura por destacamento 

(cleavage). Relativamente a estes estudos iniciais, destaca-se o trabalho desenvolvido por Mottram e 

Turvey [21] como um dos mais relevantes nesta área, em virtude de compilar informação de vários 

estudos prévios relativos à caracterização das ligações no plano e respetivos modos de rotura. 

 

Figura 8: Principais modos de rotura para ligações no plano com um único parafuso, adaptado de [22]. 

O modo de rotura por esmagamento é caracterizado por um alongamento do furo na região de contacto 

com o parafuso, no sentido da solicitação. Este modo de rotura resulta numa deformação progressiva 

do furo com o esmagamento e a delaminação do material. A rotura por esmagamento tem maior 

probabilidade de ocorrência nos casos em que o rácio entre a largura da chapa (w) e o diâmetro do 

furo (d0) é elevado. 

O modo de rotura por tração é caracterizado pela rotura de toda a secção do provete transversalmente 

à direção da aplicação da força. A rotura por tração ocorre maioritariamente em provetes com largura 

reduzida ou em provetes de maior largura com reduzida percentagem de fibra na direção longitudinal. 

Este modo de rotura é também o modo dominante em ligações com linhas múltiplas de parafuso, uma 

vez que ocorre uma elevada concentração de tensões na primeira linha de parafusos [22].  
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O modo de rotura por arrancamento do parafuso (shear-out) é caracterizado pelo destacamento do 

material GFRP através de duas superfícies de corte. A rotura por arrancamento do parafuso ocorre 

quando a distância do parafuso ao limite do provete (e1) é reduzida, isto é, quando o rácio e1/d0 é menor 

do que 4 [22]. Na maioria dos casos, este modo de rotura é uma consequência da rotura por 

esmagamento num provete com reduzida distância do furo ao bordo do provete. 

O modo de rotura por destacamento é caracterizado como sendo uma combinação da rotura por tração 

e da rotura por arrancamento do parafuso. Assim, este modo de rotura é resultado de tração longitudinal 

e transversal em simultâneo, ocorrendo sobretudo em provetes com reduzida distância do parafuso ao 

limite da placa (reduzido valor de e1) ou em provetes com reduzida resistência na direção transversal 

do provete. 

Dos quatro modos de rotura possíveis, destaca-se a rotura por esmagamento em virtude de ser o modo 

de rotura que possui maior capacidade de deformação (ductilidade), caracterizada por um crescimento 

progressivo do dano, ao contrário dos outros três modos que são tipicamente de natureza frágil [23, 

24]. 

Para além destes estudos iniciais, foram publicadas várias campanhas experimentais a respeito das 

ligações aparafusadas. Estas campanhas procuraram compreender os efeitos dos vários parâmetros 

em ligações aparafusadas e como estes influenciam o comportamento da ligação. As primeiras análises 

consideraram apenas ligações com um aparafuso, concentrando-se nos vários modos de rotura e nas 

respetivas resistências associadas. Destacam-se os estudos de Rosner e Rizkalla [25], Adb-El-Naby e 

Hollaway [26], Turvey e Cooper [27], Wang [28], Yuan e Liu [29], como sendo os principais estudos 

relativos à influência: (i) da geometria, (ii) do ângulo entre a tensão aplicada e a direção de pultrusão, 

(iii) dos parâmetros de aperto, (iv) da restrição lateral, e por fim, (v) do número de parafusos. Num artigo 

de revisão do comportamento de ligações no plano, Coelho e Mottram [22] retiraram várias conclusões 

acerca das ligações aparafusadas planas: (i) as ligações planas devem ser dimensionadas, sempre 

que possível, para que o modo de rotura condicionante seja o modo de rotura por esmagamento, por 

conferir ductilidade à ligação, (ii) o ângulo entre a inclinação das fibras com a direção de pultrusão tem 

influência negativa na ligação, reduzindo a capacidade de carga da mesma, (iii) não obstante o aperto 

do parafuso aumentar a capacidade da ligação, o excesso de aperto poderá causar danos prematuros 

no material e, por fim, (iv) a resistência da ligação não é linearmente proporcional ao número de 

parafusos. Para além destas conclusões, os estudos desenvolvidos a respeito das ligações 

aparafusadas no plano possibilitaram também o estabelecimento de regras geométricas de pré-

dimensionamento. 

2.3.2. Ligações viga-coluna 

O estudo do comportamento de ligações viga-coluna em perfis pultrudidos é de natureza extremamente 

complexa e foi alvo de vários estudos experimentais e numéricos ao longo das últimas três décadas. 

Bank, Mosallam e Gonsior [30] foram os pioneiros na análise experimental das ligações entre perfis 

GFRP, seguidos dos estudos de Mottram e Qureshi [31, 32]. De modo a contextualizar o presente 
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estudo, segue-se uma revisão das várias campanhas experimentais relativas às ligações viga-coluna 

desenvolvidas até à data. 

Em 1990, Bank et al. [30] iniciaram uma investigação experimental à escala real na qual testaram cinco 

tipologias de ligação diferentes, totalmente compostas por peças em GFRP, apresentadas na Figura 9: 

a) ligação W, b) ligação SW, c) ligação TS, d) ligação TSW, e e) ligação TSW reforçada. A ligação W 

corresponde a uma ligação feita com apenas duas cantoneiras na alma da viga. Na Figura 10 

apresenta-se o gráfico momento-rotação onde é notável a diferença de comportamento das diferentes 

tipologias, nomeadamente da tipologia W. Os resultados experimentais mostraram que esta ligação 

(W) tem um comportamento rotulado, sendo a ligação menos rígida das cinco testadas. A ligação SW 

corresponde a uma ligação feita com duas cantoneiras na alma da viga e uma cantoneira no banzo 

inferior. A ligação TS corresponde à ligação feita com duas cantoneiras nos banzos superior e inferior 

da viga. A presença de cantoneiras nos banzos refletiu-se num aumento significativo da rigidez e da 

resistência da ligação, sendo notáveis melhorias de desempenho das ligações SW e TS 

comparativamente com a ligação W. A ligação TSW corresponde à ligação feita com quatro 

cantoneiras, duas na alma da viga e duas nos banzos superior e inferior. Com esta tipologia, observou-

se uma rotura por tração da ligação banzo-alma devido à reduzida resistência local deste elemento. De 

modo a mitigar este modo de rotura, os autores desenvolveram a tipologia TSW reforçada, que 

corresponde à ligação TSW com um reforço adicional de cantoneiras na ligação banzo-alma da coluna. 

A presença do reforço da ligação resultou na rotura da cantoneira superior da viga (resultado da 

reduzida resistência dos materiais pultrudidos na direção transversal) ao invés da rotura da ligação 

banzo-alma, originando um aumento de 50% da capacidade resistente da ligação. Com este primeiro 

estudo, os autores concluíram que: (i) os coeficientes de rigidez das ligações, ainda que inferiores aos 

coeficientes obtidos nas ligações metálicas, não são desprezáveis, (ii) com este tipo de ligações é 

admissível a realização de uma análise semi-rígida em pórticos com perfis pultrudidos de GFRP, à 

exceção da tipologia W. Este primeiro estudo realizado por estes autores foi alvo de críticas relativas à 

definição estatística do comportamento das ligações, consequência do reduzido número de ensaios 

realizados durante a campanha experimental. 

Em 1994, Bank et al. [33] continuaram o estudo referente às ligação viga-coluna com o objetivo de 

apresentar melhorias na tipologia TSW. A campanha consistiu na análise de quatro soluções diferentes, 

apresentadas na Figura 11: (i) ligação TSW, (ii) ligação TSW reforçada, (iii) ligação TSW com reforço 

no banzo superior através peças de reforço aparafusadas, e (iv) ligação TSW com duas cantoneiras a 

reforçar os banzos das vigas, ligadas por colagem e com reforços tubulares a envolver os parafusos. 

Relativamente aos modos de rotura das novas ligações testadas, a ligação (iii) sofreu rotura por tração 

do reforço em cantoneira, no sentido transversal, enquanto que a ligação (iv) sofreu rotura do adesivo 

do reforço de cantoneira superior. Nas três primeiras ligações observou-se um aumento da rigidez e da 

resistência com o aperfeiçoamento e reforço das soluções. A quarta ligação, ainda que tenha 

apresentado maior resistência do que as restantes soluções, não demonstrou qualquer sinal de 

ductilidade, apresentando comportamento frágil devido à rotura do adesivo. Na Figura 12 é percetível 

esta diferença de comportamento das ligações estudadas por Bank et al. [33]. Os autores 
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demonstraram, com tal campanha, que é possível obter melhorias relevantes em termos de rigidez e 

resistência efetuando pequenos ajustes aos sistemas de ligação anteriormente estudados. Contudo, 

estas melhorias de rigidez e resistência estão muitas vezes associadas à perda de capacidade de 

rotação da ligação e ao aumento significativo da complexidade, montagem e fabrico da ligação, o que 

dificulta a sua aplicação. 

 
 

Figura 9 –  Ligações viga-coluna ensaiados por Bank 
et al. [30], adaptado de [30]. 

Figura 10 - Curvas momento-rotação das diferentes 
tipologias de ligação, em regime elástico, adaptado 

de Bank [30], (1 kpi.in=~0,11 kN.m). 

Com estes dois primeiros estudos, Bank et al. [30, 33] concluíram que o dimensionamento de uma 

ligação viga-coluna entre perfis pultrudidos em GFRP requer uma consideração cuidadosa dos modos 

de rotura locais que ocorrem na ligação alma-banzo e na direção transversal à pultrusão na alma. Os 

autores defenderam ainda que com o conhecimento prévio dos modos de rotura é possível o reforço 

dos elementos mais fracos da ligação e a consequente melhoria das suas propriedades mecânicas. 

 

Figura 11 - Ligações ensaiadas por Bank, 
adaptado de [33]. 

Figura 12 - Curvas momento-rotação, adaptado de [33], 
(1kpi.in=~0,11 kN.m). 

Apesar das melhorias apresentadas pelos novos sistemas de ligação desenvolvidos por aqueles 

autores, a sua elevada complexidade motivou Mosallam et al. [34, 35], em 1994, a desenvolver uma 

nova tipologia de ligação. Estes autores destacam que não é apropriado o dimensionamento de 

estruturas de ligação em FRP utilizando os conceitos desenvolvidos nas ligações metálicas e, 

contrariamente aos sistemas desenvolvidos até então, desenvolveram um novo sistema de ligação 
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denominado “conector universal”, apresentado na Figura 13. Este novo sistema de ligação consistiu 

num reforço de cantoneiras aplicadas nos banzos superior e inferior da viga, inteiramente composto 

por materiais GFRP. O modo de rotura observado neste conector foi uma combinação da rotura local 

do conector (descolamento entre o banzo da coluna e a cantoneira) com o esmagamento dos varões 

de FRP contra os banzos da coluna (rotura dos varões). Com esta nova tipologia os autores 

conseguiram, sem perder ductilidade, aumentar a resistência da ligação em quase o triplo da resistência 

conseguida com a ligação em cantoneiras. Para além de melhorar o desempenho mecânico da ligação, 

esta nova solução constituiu um novo sistema de rápida e fácil aplicação. 

Em 1996, Bank et al. [36] modificaram o anterior sistema de reforço de cantoneiras envolvendo-as 

numa placa de GFRP, como se mostra na Figura 14. Neste estudo, os autores indicaram que, 

comparando com os tipos de ligação anteriormente estudadas em [30], o sistema de ligação proposto 

constituía uma melhor combinação de resistência, rigidez, modos de rotura e facilidade de aplicação. 

No entanto, apesar da rigidez ser muito superior àquela apresentada pelo conector universal estudado 

por Mosallam et al. [34, 35], a carga de rotura correspondeu a cerca de um terço da obtida com aquele 

conector. 

Em 1998, Smith et al. [37] apresentaram uma investigação experimental com o objetivo de comparar a 

resistência e a rigidez de ligações viga-coluna entre perfis com secção em I e perfis tubulares em GFRP 

(Figura 15). No caso dos perfis de secção em I, a ligação viga-coluna foi semelhante à utilizada por 

Bank et al. [36], mas, ao invés de parafusos em GFRP, utilizaram-se parafusos metálicos. Com este 

estudo, os autores concluíram que os perfis de secção em I apresentam pior desempenho mecânico 

comparativamente com as secções tubulares, em virtude dos fenómenos de instabilidade que lhes 

estão associados. Observaram-se melhorias nas ligações entre perfis tubulares de 280% em termos 

de resistência e de 25% em termos de rigidez por comparação com as ligações entre perfis com secção 

em I. Com este estudo de perfis tubulares, surgiu a primeira ideia do protótipo de uma ligação em 

capacete em GFRP. 

  

Figura 13 - Conector universal desenvolvido por 
Mosallam et al. [34], adaptado de [37]. 

Figura 14 - Conector universal desenvolvido por 
Bank et al. [36], retirado de [37]. 

Em 1999, Smith et al. [38] desenvolveram experimentalmente a ideia de sistema de ligação monolítico, 

cuff (capacete). O conceito cuff consiste no encaixe da viga e da coluna no interior da ligação, sendo 

esta peça posteriormente colada ou aparafusada aos elementos a ligar. Através deste estudo, os 

autores pretendiam identificar a influência: (i) do tipo de material que constitui as cantoneiras e (ii) do 

uso de placas laterais na ligação. Os resultados experimentais, quando comparados com os sistemas 

de cantoneiras em GFRP, apresentaram aumentos de 330% em termos de resistência e de 90% em 
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termos de rigidez. Quanto ao uso de placas laterais, os autores defenderam ser a melhor solução, uma 

vez que promove o monolitismo da ligação.  

Ainda em 1999, Mottram e Zheng [39, 40] realizaram um estudo experimental sobre uma ligação interior 

constituída por uma coluna central e duas vigas. Este estudo tinha como principal objetivo a 

confirmação das recomendações de dimensionamento do documento (não normativo) Eurocomp [41]. 

Para além disso, neste estudo, os autores recomendaram a utilização de outro material para as 

componentes de ligação da estrutura. Esta recomendação resultou do facto de as cantoneiras de topo 

em FRP sofrerem rotura por delaminação (para cargas de serviço) apresentando deficiências no 

desempenho da estrutura em serviço, particularmente em ambientes quimicamente hostis. 

Em 2005, Singamsethi et al. [42] apresentaram uma nova ligação compósita do tipo cuff produzida 

através de um processo de fabrico de moldagem por transferência de resina assistida a vácuo (VARTM) 

(Figura 16). Posteriormente, Carrior et al. [43] efetuaram um estudo experimental no qual testaram três 

espessuras diferentes de capacetes utilizando apenas ligações coladas: (i) 3,20 mm, (ii) 6,35 mm, e (iii) 

9,55 mm. Os provetes testados foram sujeitos a ensaios cíclicos e monotónicos até à rotura, tendo sido 

a resistência e a rigidez os principais critérios avaliados. O capacete de espessura superior apresentou 

um comportamento frágil (rotura pela cola), contrariamente aos outros dois capacetes, que 

apresentaram modos de rotura relativamente dúcteis. Os dois capacetes de maior espessura 

mostraram ser suficientemente resistentes, desenvolvendo aproximadamente toda a capacidade de 

flexão dos perfis tubulares em GFRP. Contudo, os autores também observaram que a utilização de um 

capacete de espessura superior não apresenta qualquer vantagem relativamente ao capacete de 

estrutura intermédia. Por fim, os autores verificaram um aumento de 20% em termos de rigidez e um 

aumento de 40% em termos de resistência, comparativamente com a ligação estudada por Smith et al. 

[38]. 

 

Figura 15 - Ligação "cuff" desenvolvida por Smith et 
al. [37], adaptado de [43]. 

Figura 16 - Ligação “cuff” desenvolvida por 
Singamsethi et al. [42], adaptado de [44]. 

Em 2013 e 2015, Qureshi e Mottram [31, 32] estudaram a influência da localização e do número de 

parafusos metálicos numa ligação. Para as condições utilizadas no seu estudo, os autores concluíram 

que apenas são necessários dois parafusos para adquirir um desempenho satisfatório da ligação 

estudada. Os autores analisaram também a influência do tipo de material das cantoneiras no 
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comportamento e modo de rotura da ligação. Concluíram que com o uso de cantoneiras em aço o modo 

de rotura é condicionado pela rotura da coluna, enquanto que com o uso de cantoneiras em GFRP a 

rotura é iniciada pela delaminação local do banzo da coluna, acima das cantoneiras. 

Em 2015, Coelho e Mottram [22] procederam a um trabalho de revisão do estudo de ligações 

aparafusadas em perfis pultrudidos em GFRP. Neste estudo, os autores realçaram a importância do 

uso conjunto das duas principais metodologias de estudos (testes experimentais e análise numérica de 

elementos finitos), uma vez que se complementam. Alertaram também para a falta de guias 

quantitativos de dimensionamento de ligações viga-coluna de natureza semi-rígida. Por fim, criticaram 

a cópia de ligações metálicas para as ligações entre materiais GFRP, devido às incompatibilidades 

inerentes às propriedades ortotrópicas dos elementos a ligar. 

Ainda em 2015, Proença [45], estudou o comportamento de quatro tipologias de ligação aparafusadas 

viga-coluna, pelo interior, entre perfis tubulares de GFRP: (i) W1 - com um parafuso na alma; (ii) F2 - 

com dois parafusos por banzo; (iii) F2S - com dois parafusos por banzo, afastados da extremidade da 

viga; e (iv) F4 - com quatro parafusos por banzo. Proença testou as ligações sujeitas a cargas 

monotónicas e cíclicas, concluindo que, de entre as quatro ligações testadas, a tipologia F2S 

apresentou o melhor desempenho, conseguindo suster grandes níveis de carga e deformações, 

mantendo a integridade estrutural. 

Em 2016, com a finalidade de desenvolver uma ligação de elevada resistência e rigidez e com uma 

rotura dúctil, Wu et al. [46] desenvolveram a tipologia de ligação sleeve. Esta tipologia consiste numa 

ligação feita pelo interior dos perfis tubulares constituída por um perfil tubular metálico soldado a uma 

chapa. Estas ligações apresentaram melhorias de 342% em termos de rigidez e de 60% em termos de 

resistência, quando comparadas com as ligações do tipo flange cleated. No entanto, durante a 

realização destes ensaios foi utilizada uma coluna metálica não se tendo observado a rotura pela 

ligação banzo-alma da coluna como seria expectável. 

Em 2016, Azevedo [47] apresentou o estudo de um sistema inovador de ligação viga-coluna entre perfis 

pultrudidos de GFRP, com secção tubular. O sistema de ligação consiste num capacete (cuff) em aço, 

exterior aos perfis, com 2 mm de espessura. Foram testadas duas tipologias: (i) W – com um varão a 

ligar as almas da viga; e (ii) F – com dois parafusos a ligar os banzos da viga. Azevedo testou as 

ligações sujeitas a cargas monotónicas e cíclicas, concluindo que, de entre as duas ligações testadas, 

a tipologia F uma melhor resposta estrutural. O autor concluiu ainda que o uso de aço em vez de GFRP 

apresentou vantagens na ductilidade e capacidade de dissipação de energia da ligação. 

Por fim, em 2017, Mendes [20] estudou o comportamento de ligações aparafusadas entre perfis de 

GFRP, com secção em I, e cantoneiras em aço inoxidável. Foram testadas quatro tipologias de ligação 

viga-coluna, sujeitas a cargas monotónicas, fazendo variar a espessura das cantoneiras, o número de 

parafusos e o tipo de ligação (pelos banzos ou pela alma da viga). Mendes verificou que, de um modo 

geral, as ligações apresentaram-se pouco rígidas e resistentes, sendo a capacidade das mesmas muito 

limitada pela inexistência de continuidade das mantas de reforço da alma para os banzos do perfil. O 

autor verificou ainda que a espessura das cantoneiras foi um fator com especial influência no 
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desempenho das ligações, com as ligações com cantoneiras de 8 mm a apresentarem o melhor 

desempenho. 

2.3.3. Modelação numérica 

A modelação numérica de ligações viga-coluna demonstra ser bastante complexa devido à natureza 

ortotrópica e à rotura quase-frágil dos materiais GFRP [47]. Assim, muitos estudos de modelação de 

materiais GFRP têm recaído na definição de um critério e iniciação do dano do GFRP e de um modelo 

de degradação. Os critérios mais utilizados na modelação da iniciação do dano em materiais 

compósitos são os critérios de: (i) Tsai-Wu; (ii) Tsai-Hill; (iii) Hashin. Atualmente, o critério de Hashin é 

o único critério de iniciação de dano que permite o uso de modelos de propagação do dano em materiais 

compósitos no programa comercial Abaqus [48]. Relativamente aos modelos de degradação existem 

os (i) modelos de degradação constante, que consideram a perda (quase) total da rigidez do elemento 

após a ocorrência do dano, e os (ii) modelos de degradação contínua, que consideram uma redução 

gradual da resistência após a ocorrência do dano. 

Em paralelo com as campanhas experimentais descritas no capítulo anterior, foram realizadas várias 

campanhas numéricas recorrendo a modelos de elementos finitos. À semelhança das campanhas 

experimentais foram abordados os temas referentes às ligações de sobreposição e às ligações viga-

coluna. Segue-se então uma revisão de vários estudos numéricos sobre ligações entre materiais GFRP 

desenvolvidos até à data. 

O estudo numérico de ligações de sobreposição simples e dupla aparecem na ótica de averiguar se os 

modelos numéricos são capazes de prever corretamente o comportamento no plano das ligações. 

Neste âmbito, em 1996, Hassan et al. [49] conduziram uma análise tridimensional em elementos finitos 

de ligações de sobreposição dupla, recorrendo ao critério de rotura de Tsai-Wu. Este estudo teve como 

principal objetivo a determinação do modo de rotura, da carga de rotura e da distribuição de tensões 

em ligações com um ou mais parafusos. Os resultados da análise numérica mostraram que existe uma 

concentração elevada de tensões nas zonas perto dos limites dos furos, mas que esta concentração 

diminui rapidamente com o afastamento ao furo. Este estudo confirmou, assim, a ineficiência de 

utilização de ligações muito largas. Com este estudo numérico, os autores conseguiram também prever 

as cargas de rotura das ligações com uma diferença de menos de 15% face aos valores obtidos 

experimentalmente. 

Ainda em 1996, Bank et al. [36] conduziram, em paralelo com um estudo experimental, um estudo 

numérico em elementos finitos de modo a determinar a viabilidade de utilização de modelos numéricos 

na análise do comportamento de uma ligação. Neste estudo preliminar apenas foi realizada uma análise 

numérica linear de modo a obter as características de momento-rotação de diferentes configurações 

de ligação entre perfis pultrudidos com secção em I. Os resultados obtidos foram bastante 

encorajadores uma vez que os valores obtidos foram similares aos valores medidos em campanhas 

experimentais. Foi ainda demonstrado que tais estudos podem ser bastante úteis no desenvolvimento 

de protótipos e na previsão do comportamento elástico linear dos sistemas. Por fim, os autores 
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recomendaram a realização de novos estudos acerca do comportamento não linear dos sistemas de 

modo a ser possível a análise das ligações na rotura. 

Em 1999, Smith [50] desenvolveram uma análise elástica linear utilizando um modelo de elementos 

finitos de modo a determinarem a rigidez inicial de diferentes ligações (incluindo um protótipo de ligação 

em capacete) entre perfis pultrudidos em I e tubulares. Neste estudo foram considerados dois tipos de 

modelos: (i) um modelo simplificado composto por uma viga e uma mola (a substituir o sistema de 

ligação), e (ii) um modelo utilizando elementos shell na definição do sistema de ligação e dos membros 

a ligar. O modelo com elementos shell apresentou um desempenho satisfatório conseguindo gerar 

resultados com variações de cerca de 10% face aos resultados experimentais, em oposição aos 

modelos simplificados que não foram capazes de reproduzir a resposta da ligação. 

Em 2001, Harte e McCann [51] estudaram modelos numéricos de ligações (viga-coluna) semi-rígidas 

compostas por materiais pultrudidos. Os autores desenvolveram um modelo bidimensional em 

elementos finitos (Figura 17) de uma ligação flange cleated fazendo variar apenas o número de 

elementos de ligação (parafusos). O modelo apresentou excelentes resultados com a utilização de 

elementos planos na modelação dos parafusos da ligação flange cleated, fornecendo valores de rigidez 

rotacional com uma diferença relativa de apenas 3% face aos valores experimentais. Contudo, o facto 

de ter sido efetuada uma análise bidimensional impossibilitou o estudo de ligações do tipo web cleated, 

sendo necessário o recurso a modelos de ligação tridimensionais para atender à utilização de 

cantoneiras em diferentes planos. No final deste estudo os autores concluíram que o aumento da rigidez 

da ligação está associado ao aumento do número de elementos de ligação. 

  

Figura 17 - Modelos bidimensionais de Harte e Mc Cann [51]. 

Entre 2004 e 2005, MacCarthy et al. [52]–[55], elaboraram diversos estudos numéricos sobre ligações 

de sobreposição. Estudaram a influência da fricção [52] e das folgas nas paredes dos furos dos 

parafusos [53]–[55], efetuando análises numéricas da progressão do dano. Os autores alertaram para 

a influência da fricção na obtenção de uma solução convergente e precisa [52]. Apresentaram ainda 

uma explicação dos principais efeitos das folgas em ensaios de sobreposição simples em ligações 

entre compósitos, apesar de reconhecerem ser necessária uma análise futura mais detalhada da 

progressão do dano neste tipo de ligações [53]–[55]. Por fim, demonstraram que a folga nas ligações 

não só pode causar importantes mudanças na distribuição das tensões e nos mecanismos de rotura 

da ligação, como pode levar a uma redução significativa da carga. 
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Em 2005, Carrion et al. [44] no seguimento do seu estudo experimental anterior Carrion [43], 

desenvolveram um estudo numérico em elementos finitos de uma ligação cuff em dois sistemas 

diferentes: (i) perfis tubulares em GFRP, e (ii) perfis tubulares em aço. O principal objetivo deste estudo 

consistiu no desenvolvimento de um modelo de elementos finitos capaz de prever com precisão a 

rigidez elástica e a carga de dano inicial de uma ligação monolítica em capacete. Para além disso, os 

autores pretendiam verificar a exatidão dos modelos numéricos quando comparados com os modelos 

experimentais e sugerir melhorias no dimensionamento destes capacetes. Relativamente à rigidez dos 

sistemas, no caso dos perfis tubulares em GFRP, os modelos de elementos finitos foram capazes de 

reproduzir valores de rigidez com uma variação de 10% face aos valores experimentais. Por outro lado, 

no caso dos perfis tubulares em aço, os valores de rigidez obtidos variaram cerca de 20% face aos 

valores experimentais (consequência da elevada rigidez destes sistemas em aço). Neste estudo os 

autores optaram por utilizar simplificações de simetria na modelação dos sistemas de ligação de modo 

a aumentar a rapidez de cálculo destes modelos mais complexos. 

Em 2012, Casalegno et al. [56], modelaram duas ligações estudadas por Bank et al. [30] recorrendo a 

um modelo de degradação constante e utilizando três critérios de iniciação de rotura diferentes: (i) 

tensão máxima, (ii) Hashin, e (iii) Puck. Os autores compararam o comportamento da ligação TSW com 

a ligação W, obtendo um valor de rigidez cerca de 5 vezes superior e de resistência cerca de 1,6 vezes 

superior. Ainda em 2012, Casalegno e Russo [57], estudaram novamente as ligações TSW e W, 

apresentado ainda uma nova solução idêntica à ligação TSW, mas com recurso a parafusos de aço. 

Neste estudo os autores verificaram que os modos de rotura estavam em conformidade com a 

realidade, verificando uma rotura por delaminação da cantoneira nos modelos de ligação TSW e W, e 

uma rotura por esmagamento da cantoneira no novo modelo de ligação com parafusos de aço. 

Concluíram assim que a nova tipologia TSW apresentava menor ductilidade que as restantes. 

Na revisão da literatura apresentada em 2015 por Coelho e Mottram [22], os autores identificaram a 

necessidade de uma análise numérica tridimensional no estudo das ligações entre materiais 

pultrudidos. Neste estudo, Coelho e Mottram apontaram algumas falhas na literatura acerca dos 

estudos numéricos: (i) as diferenças entre ensaios planos de sobreposição simples e duplas não foram 

suficientemente estudadas, sendo as análises de elementos finitos muito adequadas a este tipo de 

estudos, especialmente a análise tridimensional das distribuições de tensões nos furos, (ii) apesar das 

técnicas correntes parecerem adequadas para prever algumas características da resposta de ligações 

em materiais pultrudidos, a caracterização completa da tensão/deformação e momento/curvatura 

necessita que o modelo seja capaz de modelar com maior detalhe o dano inicial do material e a 

propagação do dano. Os autores destacaram ainda que o uso de análises numéricas em três 

dimensões é fundamental de modo a que se consiga explorar o comportamento ortotrópico do material, 

a influência da espessura e das condições de contacto dos diferentes elementos. 

Ainda em 2015, no seguimento do seu estudo experimental, Proença [45] estudou as ligações 

ensaiadas (experimentalmente) através de modelos de elementos finitos, recorrendo ao critério de 

Hashin e a um modelo de degradação por energias de fratura. Proença verificou que a definição das 
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energias de fratura dos elementos em GFRP tornam-se o maior obstáculo na simulação com este 

modelo de propagação de dano. 

Em 2016, Zhang et al. [58], recorrendo ao critério de Tsai-Wu como critério de iniciação de dano e sem 

considerar a propagação do dano, realizaram um estudo numérico dos sistemas de ligação testados 

experimentalmente por Wu et al. [46] (Figura 18). Os autores analisaram ainda a influência da geometria 

na resistência e rigidez da ligação, tendo verificado um aumento de 60% em termos de rigidez e de 

56% em termos de resistência, com o aumento da espessura chapa de topo de 6 mm para 12 mm. 

 

Figura 18 – Modelos de ligação viga-coluna de Zhang et al. [58], adaptado de [58]. 

Por fim, em 2016 e 2017, em paralelo com os seus estudos experimentais, Azevedo [47] e Mendes 

[20], respetivamente, estudaram o comportamento monotónico das ligações (previamente estudadas 

na campanha experimental) com modelos numéricos, recorrendo ao critério de Hashin e a um modelo 

de progressão de dano por energias de fratura. No caso de Azevedo, o autor ainda realizou um estudo 

paramétrico destas energias de fratura. 

2.3.4. Dimensionamento das ligações entre perfis GFRP 

Em virtude da novidade e incerteza associada ao comportamento dos materiais GFRP, atualmente, 

ainda não existe regulamentação oficial para o dimensionamento de estruturas constituídas por perfis 

pultrudidos em GFRP. Desta forma, o dimensionamento destas estruturas é geralmente baseado nos 

manuais dos fabricantes de perfis pultrudidos ou em publicações científicas. As recomendações de 

dimensionamento presentes nestes manuais são facultadas através de tabelas; no entanto, os valores 

apresentados encontram-se incompletos e são, nalguns casos, demasiado conservativos. Dos 

principais manuais de fabricantes destacam-se os seguintes: (i) Extren Design Guide (Strongwell 

Coproration) [52]; (ii) Creative Pultrusions Design Guide (Creative Pultrusions Inc.) [53]; (iii) Fiberline 

Design Manual (Fiberline) [54]. Os documentos da Strongwell e da Creative Pultrusions apresentam 

apenas recomendações de cálculo de ligações semelhantes às ligações utilizadas nas estruturas 

metálicas. Devido à diferença de natureza entre os dois materiais, na maioria dos casos, o uso destas 

diretrizes origina um sobredimensionamento dos perfis GFRP. Para além disso, estes dois manuais 

apenas consideram o dimensionamento de ligações rotuladas, não contemplando as ligações semi-

rígidas entre materiais GFRP providenciadas por alguns sistemas de ligação. O manual da Fiberline é 

o único que contém uma secção relativa às ligações aparafusadas. Nesta secção, são apresentadas 

verificações de resistência das ligações e valores das capacidades resistentes dos parafusos. 

Coluna em aço 

Parafusos em aço 

Sleeve em aço 

Viga em GFRP 

Coluna em aço 

Parafusos em aço 

Cantoneiras em aço 

Viga em GFRP 

Furos 
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Para além dos manuais dos fabricantes, existem também várias publicações de carácter científico que 

auxiliam o dimensionamento de estruturas em GFRP, nomeadamente as seguintes: (i) Eurocomp 

Design Code and Handbook [55]; (ii) The European Standard EN 13706 [56]; (iii) Italian National 

Research Council [57]. O Eurocomp Design Code and Handbook, publicado em 1996, fornece 

recomendações de dimensionamento para materiais compósitos em geral. Porém, como não é um 

documento de carácter normativo, não pode ser utilizado como documento oficial. O The European 

Standard EN 13706, publicado pelo CEN em 2002, apresenta várias metodologias de teste para 

determinar diferentes propriedades físicas e mecânicas dos materiais GFRP. No entanto, este 

documento não fornece qualquer diretriz de dimensionamento de estruturas. O Italian National 

Research Council, publicado em 2007, foi o primeiro documento oficial (nacional) a apresentar 

recomendações de dimensionamento de estruturas compostas por perfis pultrudidos. Contudo, estas 

recomendações apenas são aplicáveis em Itália e ainda se encontram incompletas, particularmente no 

capítulo referente às ligações. 

Assim, relativamente ao dimensionamento de estruturas compostas por perfis pultrudidos, é notável a 

falta de estudos científicos a sustentarem normas de dimensionamento de estruturas em GFRP. A 

implementação de uma regulamentação oficial torna-se necessária para que haja uma maior integração 

destes materiais na indústria da construção civil. 

 

2.4. Considerações finais 

Nas últimas décadas tem-se verificado um aumento das aplicações estruturais de materiais GFRP em 

engenharia civil. Isto deve-se ao facto de os materiais GFRP apresentarem propriedades bastante 

atrativas para a indústria de construção, como o reduzido peso próprio, a facilidade de instalação e os 

reduzidos custos de manutenção. 

Para as estruturas em GFRP competirem com as estruturas em materiais tradicionais, aquelas têm de 

ser resistentes, seguras, duradouras e económicas. Devido ao facto da capacidade resistente de uma 

estrutura em GFRP ser geralmente limitada pela capacidade das suas ligações, o conhecimento do 

comportamento das ligações torna-se crucial para o correto dimensionamento daquelas estruturas. As 

ligações entre perfis pultrudidos GFRP devem ser simples, económicas e de fácil aplicação. Contudo, 

o dimensionamento de ligações aparafusadas representa um dos grandes desafios no desenvolvimento 

de estruturas em materiais pultrudidos GFRP, sendo, por isso, uma das áreas de maior investigação. 

A maioria dos estudos experimentais realizados aponta para o facto de a imitação das ligações 

metálicas não ser necessariamente a melhor solução para o dimensionamento de ligações entre 

materiais GFRP. Assim, surge o conceito de ligação cuff (em capacete) que revela ser uma excelente 

alternativa aos sistemas de ligação mais tradicionais (com cantoneiras). Quanto à secção transversal 

dos elementos a ligar, os sistemas compostos por perfis tubulares demonstram ser mais competentes, 

exibindo resistência superior à dos sistemas compostos por perfis em I. 
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Relativamente aos estudos numéricos, os vários trabalhos desenvolvidos nos últimos anos mostram 

que a modelação numérica tem evoluído bastante, já sendo possível avaliar corretamente o 

comportamento das ligações. Os estudos numéricos constituem uma vantagem relevante para a 

comunidade científica, por permitirem prever o comportamento de novas soluções de um modo mais 

rápido e menos oneroso. Estes estudos mostram também a necessidade de utilização de modelos 

tridimensionais de ligações viga-coluna mais complexos, ao invés de modelos bidimensionais mais 

simples. Em estudos futuros, a propagação do dano no GFRP terá de vir a ser considerada de modo a 

que se consiga replicar totalmente o comportamento da ligação, passando a ser possível a verificação 

de segurança de estruturas em GFRP através de modelos numéricos.  

Assim, no seguimento dos estudos de Proença [45], Azevedo [47] e Mendes [20], o presente trabalho 

visa estudar uma nova solução de ligação do tipo capacete (cuff) entre perfis pultrudidos em GFRP 

com secção tubular e com secção em I. A ligação é constituída por um capacete em aço inoxidável de 

modo a tirar partido da ductilidade do aço e a compatibilizar a não corrosibilidade do GFRP com o 

material de ligação. O capacete de ligação é aparafusado aos banzos dos perfis em GFRP com recurso 

a varões, também em aço inoxidável. Este estudo procura ainda explorar a influência da espessura e 

do comprimento do elemento de ligação no comportamento da mesma, quando sujeita a carregamentos 

monotónicos verticais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 
 

3. Estudo experimental 

3.1. Considerações iniciais 

No presente capítulo são apresentadas as diferentes etapas que compõem o estudo experimental 

(secção 3.2). Este estudo é iniciado com a realização da caraterização dos materiais (aço inoxidável) 

(secção 3.3). Relativamente ao material GFRP, não foi necessária a realização de quaisquer ensaios 

de caracterização, uma vez que as suas propriedades foram já bem estabelecidas por Proença [45], 

para os perfis com secção tubular, e por Mendes [20], para os perfis com secção em I. Seguiram-se os 

ensaios de sobreposição dupla (secção 3.4) e, por fim, os ensaios monotónicos de ligação viga-coluna 

(secção 3.5). Todo o estudo experimental foi desenvolvido no âmbito do projeto “FRP-Quake – Seismic 

Behaviour and Ductility of Structures Built with Glass Fibre Reinforced Polymers” e teve como finalidade 

avaliar os benefícios e inconvenientes de diferentes configurações de um sistema inovador de ligação 

para estruturas porticadas em perfis pultrudidos em GFRP. Serviu ainda como base para o 

desenvolvimento de um estudo numérico associado, apresentado no capítulo 4. 

3.2. Programa experimental 

O presente estudo experimental foi dividido em três fase distintas. Na primeira fase do estudo, foram 

realizados ensaios de caracterização do aço inoxidável. Foram ensaiados à tração 6 provetes de aço 

inoxidável AISI 304 extraídos das mesmas das chapas utilizadas para o fabrico das peças de ligação 

viga-coluna, de modo a ser possível a caracterização do material que as constitui. Deste modo, foi 

possível obter curvas tensão-extensão, sendo posteriormente determinados os valores do módulo de 

elasticidade e as tensões de cedência e de rotura do aço inoxidável. 

Na segunda fase do estudo experimental, foram executados ensaios de sobreposição dupla (double-

lap) em provetes de aço inoxidável, de modo a analisar o comportamento da ligação aparafusada no 

plano, complementando os estudos de ensaios de sobreposição dupla em provetes de GFRP 

realizados por Martins [59] e Mendes [20]. Foram ensaiados 32 provetes, fazendo-se variar a espessura 

(1,0 mm e 1,5 mm), a largura da chapa (34 mm e 72 mm) em simultâneo com o diâmetro do parafuso 

(8 mm e 12 mm, respetivamente), bem como a distância entre o centro do furo e o bordo de extremidade 

da chapa (20 mm e 60 mm). Com isto, foi possível obter a força última e a rigidez no plano de todas a 

tipologias de ligação utilizadas nos capacetes. Assim, comparando estes resultados de ensaio em aço 

inoxidável com os resultados de ensaio em GFRP dos estudos de Martins [59] e Mendes [20], foi 

possível estimar qual o primeiro material a romper nos ensaios de ligação viga-coluna, com base no 

comportamento no plano da ligação. 

Na terceira e última fase do estudo foram realizados os ensaios monotónicos de ligações viga-coluna 

entre perfis pultrudidos de GFRP recorrendo ao sistema de ligação do tipo capacete. O conceito de 

capacete (“cuff”) consiste no encaixe da viga e da coluna no interior de uma peça de ligação (capacete), 

sendo posteriormente aparafusado o sistema em conjunto. Assim, foram ensaiados 8 provetes com 

perfis tubulares (tipologia SC, do inglês “square cross section”) e 8 provetes com perfis em I (tipologia 



26 
 
 

IC, do inglês “I-shaped cross section”), onde se fez variar o comprimento (curto ou longo) e a espessura 

(1,0 mm ou 1,5 mm) dos capacetes. Cada provete foi sujeito a um carregamento vertical monotónico a 

partir do qual foram determinadas curvas força-deslocamento e curvas momento-rotação da ligação, 

que foram posteriormente analisadas. 

Todos os ensaios efetuados na presente campanha experimental foram realizados no Laboratório de 

Estruturas e Resistência de Materiais (LERM) do Instituto Superior Técnico. 

3.3. Ensaios de caracterização dos materiais 

3.3.1. GFRP 

O presente estudo de caracterização do material serviu fundamentalmente para determinar os valores 

das diferentes propriedades mecânicas dos materiais, de modo a proceder a uma correta definição dos 

modelos numéricos, apresentados no capítulo 4. Nos estudos de Proença [45] (perfis pultrudidos de 

secção tubular) e de Mendes [20] (perfis pultrudidos de secção em I), os autores procederam à 

determinação das propriedades resistentes dos respetivos perfis solicitados a diferentes esforços. 

Nestes ensaios de caracterização os autores obtiveram os valores das tensões últimas resistentes: à 

tração longitudinal (σtu,L), à compressão longitudinal (σcu,L) e transversal (σcu,T) e à flexão longitudinal 

(σfu,L); ao corte com as fibras orientadas a 10º (τ10°); ao corte no plano (ensaio de Iosipescu) nas duas 

direções, longitudinal (τsh,L) e transversal (τsh,T); ao corte interlaminar longitudinal (τis,L) e transversal 

(τis,T). Obtiveram-se ainda os valores dos módulos de elasticidade: à tração longitudinal (Et,L), à 

compressão longitudinal (Ec,L) e transversal (Ec,T) e à flexão longitudinal (Ef,L); os módulos de distorção 

no plano (GLT) e (GTL) e, por fim, o coeficiente de Poisson (νLT). Os resultados dos ensaios de 

caracterização de Proença [45] e Mendes [20] foram condensados e apresentados na Tabela 4. 

3.3.2. Aço inoxidável 

Para além dos perfis pultrudidos em GFRP, a ligação viga-coluna é constituída por um capacete em 

aço inoxidável da classe AISI 304. Dada a elevada preponderância do aço no comportamento global 

da ligação viga-coluna, foi necessária a definição do seu comportamento mecânico. Tal como nos 

materiais em GFRP, a caracterização das propriedades do aço servirá para a correta definição dos 

modelos numéricos. Assim, foram realizados ensaios de tração de acordo com a norma EN 10002-

1 [60] em 6 provetes (3 provetes com 1,0 mm de espessura e outros 3 provetes com 1,5 mm de 

espessura) com geometria ilustrada na Figura 19. 

O ensaio foi realizado recorrendo a uma máquina de ensaios universal da marca INSTRON, com 

capacidade de carga de 250 kN à tração e à compressão e com comprimento máximo de curso 

de 100 mm. A fixação das chapas de aço à máquina de ensaios foi efetuada recorrendo a garras de 

aperto manual, tendo-se tido o cuidado de controlar o aperto de maneira a não se introduzirem elevadas 

tensões iniciais no provete. A aquisição de dados foi iniciada antes deste aperto de modo a serem 

contabilizados os eventuais efeitos do aperto inicial. Para se medirem as extensões do provete, 

recorreu-se a extensómetros elétricos, de modo a obter grande precisão para pequenas deformações, 
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e a um vídeo-extensómetro, para valores de extensões maiores. No caso dos extensómetros elétricos 

(FLKB-6-11-1LJC-F, TML), utilizou-se um extensómetro na direção do deslocamento imposto em todos 

os provetes e, num dos provetes de cada espessura, utilizou-se ainda um extensómetro transversal, 

que permitiu determinar o coeficiente de Poisson. Para a leitura com vídeo-extensómetro, foi necessária 

uma preparação prévia dos provetes, tendo-se aplicado uma tinta branca na sua superfície, marcando-

se posteriormente com uma caneta preta os alvos de leitura. Com isto, foi possível medir as 

coordenadas dos alvos e o deslocamento relativo entre eles, obtendo-se assim a extensão ao longo do 

ensaio. O equipamento do vídeo-extensómetro consiste numa câmara de filmar de alta definição da 

marca Sony (modelo XCG-5005E), com uma objectiva Fujinon-Fujifilm 1:18/500 mm (modelo HF50SA-

1). Os dados foram registados através de um software desenvolvido em LabView, a uma frequência de 

5 Hz. O ensaio decorreu com uma velocidade de carregamento de 2 mm/min, como especificado na 

norma, em modo de controlo de deslocamentos. 

Tabela 4 – Propriedades mecânicas dos perfis pultrudidos em GFRP com secção tubular, adaptado de Proença 

[45] e com secção em I, adaptado de Mendes [20]. 

Ensaio Propriedade 

Perfis Tubulares 
[45] 

Perfis em I [20] 

Unidade 
Média 

(± Dev. Pad.) 
Média na alma 
(± Dev. Pad.) 

Média nos 
banzos 

(± Dev. Pad.) 

Compressão 

σcu,L 435,1 (± 52,6) 375,0 (± 20,3) 328,0 (± 41,0) MPa 

Ec,L 21,2 (± 3,3) 26,4 (± 2,6) 22,9 (± 1,5) GPa 

σcu,T 88,9 (± 16,3) 42,3 (± 8,1) 46,7 (± 6,6) MPa 

Ec,T 4,8 (± 0,9) 2,7 (± 1,0) 3,9 (± 1,1) GPa 

Tração 

σtu,L 293,8 (± 57,4) 384,0 (± 23,5) 347,0 (± 26,2) MPa 

Et,L 32,7 (± 2,6) 43,6 (± 1,4) 41,3 (± 3,6) GPa 

νLT 0,32 (± 0,03) 0,22 (± 0,06) 0,29 (± 0,04) - 

Flexão 
σfu,L 407,3 (± 60,9) 462,0 (±   26,4) 393 (± 40,9) MPa 

Ef,L 24,0 (± 5,8) 37,0 (± 1,0) 34,4 (± 2,5) GPa 

Corte no 
plano 

τsh,L 41,4 (± 5,8) 47,7 (± 4,5) 47,1 (± 2,8) MPa 

GLT 3,2 (± 0,7) 3,1 (± 0,5) 3,1 (± 0,5) GPa 

τsh,T 58,7 (± 6,7) 30,5 (± 2,3) 25,8 (± 5,0) MPa 

GTL 3,2 (± 0,7) 4,4 (± 1,3) 2,5 (± 0,5) GPa 

τ10° 17,5 (± 3,0) 27,0 (± 1,4) 29,6 (± 3,0) MPa 

Corte 
interlaminar 

τis,L 30,6 (± 2,5) 27,0 (± 1,4) 29,6 (± 2,1) MPa 

τis,T - 7,4 (± 0,8) 5,29 (± 1,8) MPa 

 

Assim, a partir do ensaio de tração, ilustrado na Figura 20, foi possível obter as curvas tensão-extensão, 

a partir das quais se determinou a tensão de cedência (σty), a extensão de cedência (εty), a tensão 

máxima resistente (σtu), a extensão última (εtu), o coeficiente de Poisson (ν) e o módulo de elasticidade 

(Et). Na Figura 21 ilustra-se as curvas tensão-extensão resultantes dos 6 ensaios de tração, a partir 

das quais foi possível aferir que os ensaios correram de acordo com o previsto. O aço é caracterizado 
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por uma perda do limite de proporcionalidade (fim do regime linear) bastante marcada, observando-se 

um patamar plástico (não-linear) bastante extenso, conferindo-lhe elevada capacidade de deformação 

e, consequentemente, elevada ductilidade. A ductilidade é uma propriedade que tem especial 

relevância nos ensaios de ligação viga-coluna. 

 

Figura 19 – Geometria dos provetes de aço ensaiados à tração com 1,0 mm e 1,5 mm de espessura. 

 

Figura 20 – Esquema de ensaio. 

 

Figura 21 – Curvas tensão-extensão dos 6 provetes ensaiados. 

Os resultados das propriedades do aço estão sintetizados na Tabela 5. Observa-se que os provetes 

com 1,0 mm de espessura apresentam valores de rigidez, tensão e extensão última ligeiramente 

superiores (21%, 4% e 18%, respetivamente) em comparação com os provetes de 1,5 mm. No entanto, 

em termos de tensão de cedência, os provetes de 1,5 mm de espessura apresentam valores 30% 

superiores. Apesar desta variabilidade de resultados entre os provetes, os resultados obtidos 

encontram-se dentro dos limites da norma EN 10088-3:2014 [61] (para provetes com menos de 6 mm 

de espessura), à exceção do valor do módulo de elasticidade dos provetes de 1,5 mm de espessura 

que não foi considerado válido. Assim, apenas os valores das propriedades do aço com 1,0 mm de 

espessura foram validados e considerados para a definição das relações constitutivas do aço nos 

modelos numéricos. 
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Tabela 5 – Síntese das propriedades do aço. 

Propriedade 
[unidade] 

Provetes 1,0 mm Provetes 1,5 mm 

Valor médio Coeficiente de variação Valor médio Coeficiente de variação 

Et [GPa] 198,92 1,75% 157,01 11,49% 

ν [-] 0,26 - 0,27  

σty [MPa] 182,73 7,38% 261,41 14,52% 

εty [%] 1,21 3,08% 1,41 5,86% 

σ'ty [MPa] 293,33 0,48% 440,67 18,31% 

ε'ty [%] 1,78 2,62% 2,39 3,74% 

σtu [MPa] 707,07 0,08% 679,68 0,79% 

εtu [%] 56,94 2,00% 46,83 3,22% 

 

Com os resultados apresentados nesta subsecção torna-se válida a utilização deste aço na ligação 

como elemento que garanta a ductilidade da ligação viga-coluna, explorando a plastificação do aço 

antes do dano no material GFRP. Isto acontece porque a tensão de cedência do aço é relativamente 

inferior à dos perfis pultrudidos em GFRP. 

3.4. Ensaios de sobreposição dupla 

De modo a avaliar a resistência no plano das ligações aparafusadas, utilizadas nos capacetes dos 

ensaios viga-coluna, foram ensaiados 32 provetes, apresentadas na Figura 20, numa configuração 

double-lap. Tal como foi descrito no subcapítulo 3.3.2, os provetes foram extraídos da mesma chapa 

utilizada para a construção dos capacetes. As ligações foram feitas recorrendo a varões roscados M8 

e M12, ambos em aço inoxidável A2-70, dependendo da tipologia estudada, de modo a avaliar o 

comportamento de todas as configurações de parafuso presentes nos ensaios de ligação viga-coluna 

3.4.1. Séries experimentais e geometria dos provetes 

Foram testadas 8 tipologias diferentes, todas elas apenas com um parafuso (Figura 22). Fez-se variar 

a largura da chapa (34 mm e 72 mm) em função do diâmetro do furo (diâmetro de 8 mm e 12 mm, 

respetivamente), a distância do furo ao bordo dos provetes (20 mm e 60 mm) e, por fim, a espessura 

da chapa (1,0 mm e 1,5 mm). Na Tabela 6 encontram-se dispostas todas as 8 tipologias ensaiadas, 

tendo sido ensaiados 4 provetes para cada uma delas, num total de 32 provetes. O recurso a estas 

dimensões tem como finalidade replicar todas as tipologias de ligação testadas nos ensaios viga-

coluna. A largura da chapa de 34 mm com furo de 8 mm de diâmetro pretendeu replicar os capacetes 

das ligações entre perfis em I, enquanto que a largura da chapa de 72 mm com furo de 12 mm de 

diâmetro pretendeu replicar os capacetes das ligações entre perfis tubulares. O uso de afastamentos 

ao bordo de 20 mm e de 60 mm pretende replicar as tipologias de capacetes curtos e longos, 

respetivamente. Por fim, a espessura da chapa de 1,0 mm e 1,5 mm pretendeu reproduzir as diferentes 

espessuras utilizadas nos capacetes. 
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Tabela 6 - Diferentes tipologias de ensaio testadas. 

Tipo de ensaio 

Largura da 
chapa 

Diâmetro do 
varão 

Distância ao 
bordo 

Espessura da 
chapa Série 

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

DL 

34 8 

20 
1 DL-34-20-1,0 

1,5 DL-34-20-1,5 

60 
1 DL-34-60-1,0 

1,5 DL-34-60-1,5 

72 12 

20 
1 DL-72-20-1,0 

1,5 DL-72-20-1,5 

60 
1 DL-72-60-1,0 

1,5 DL-72-60-1,5 

 

3.4.2. Esquema de ensaio e instrumentação 

Os ensaios de sobreposição dupla foram efetuados para avaliar a interação entre o parafuso e a chapa 

de aço, estudando a resistência, rigidez e mecanismos de rotura da ligação. Dado que apenas existem 

normas para a realização de ensaio de sobreposição simples de ligações coladas (ASTM 

D1002.32032 [62]), estas foram adaptadas a ensaios de sobreposição dupla de ligações aparafusadas, 

recorrendo-se a um esquema de ensaio semelhante ao utilizado por Martins [59] e Mendes [20], que 

se ilustra na Figura 23. 

Assim, recorrendo à máquina universal utilizada nos ensaios de tração, descrita no subcapítulo 3.3.2, 

os ensaios foram realizados em controlo de deslocamentos, medindo-se a força aplicada (com a célula 

de carga da máquina de ensaios), e os deslocamentos relativos entre as chapas de suporte do varão 

e a chapa e aço inoxidável a ensaiar, em dois pontos distintos, recorrendo-se a defletómetros elétricos 

da marca TML com curso de 25 mm e 0,01 mm de precisão. A aquisição de dados foi realizada com 

recurso a um datalogger, modelo QuantumX da HBM, e guardados num PC, a uma frequência de 5 Hz. 

3.4.3. Procedimento experimental 

Em primeiro lugar, as duas chapas de aço corrente foram colocadas na máquina de ensaios universal, 

como descrito no subcapítulo 3.3.2. De seguida, a chapa de aço inoxidável a ensaiar foi aparafusada 

às duas chapas de aço corrente com o respetivo varão roscado (M8 ou M12, em aço inoxidável A2-70). 

A seguir ao aperto do parafuso, seguiu-se a instalação da instrumentação, instalando-se os dois 

defletómetros utilizados. Após a instrumentação montada e calibrada, o ensaio de tração foi iniciado 

em controlo de deslocamentos, com uma velocidade constante de 2 mm/min até se atingir a rotura da 

ligação. Concluído o ensaio, a instrumentação e o equipamento foram retirados e os provetes 

analisados. 
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Figura 22- Diferentes configurações de ensaio DL 
(dimensões em mm): (i) DL-34-20 (1,0mm e 1,5mm); (ii) 
DL-34-60 (1,0mm e 1,5mm); (iii) DL-72-20 (1,0mm e 
1,5mm); (iv) DL-72-60 (1,0mm e 1,5mm). 

 

Figura 23 - Esquema de ensaio de sobreposição 
dupla. 

 

3.4.4. Resultados e discussão 

Após a realização dos ensaios experimentais de sobreposição dupla, foram obtidos os valores das 

forças e deslocamentos relativos de cada provete e geraram-se as curvas força-deslocamento relativo 

correspondentes. A partir destas curvas, para além da análise do tipo de resposta de cada provete, 

foram ainda determinados os valores da rigidez da ligação (K), a força última (Fu) e o deslocamento 

relativo que lhe está associado (δu), e feito o tratamento estatístico de cada série de ensaios. 

3.4.4.1. Tipologia DL-34-20 

No caso das chapas de 1,0 mm de espessura, as curvas força-deslocamento, apresentadas na Figura 

24, mostram que ambos os provetes apresentam uma resposta inicial linear até se atingirem os 2,0-

5,5 kN. Após este troço inicial, os provetes apresentam comportamento não-linear até atingirem a 

resistência máxima. No caso dos provetes P2 e P4, em que não se verificou a rotura da chapa, apenas 

o seu esmagamento (bearing) (Figura 25), estes atingiram resistências de 8-9 kN. No caso dos provetes 

P1 e P3, para os quais, para além do esmagamento da chapa, mas também se observa o rompimento 

da mesma pelo bordo de fundo (Figura 25), atingiram-se valores de resistência menores, na ordem dos 

6-7 kN. Após ser atingida a resistência máxima dos provetes, observa-se uma redução da força 

aplicada, ou seja, da sua capacidade resistente. 

No caso das chapas de 1,5 mm de espessura, as curvas força-deslocamento, apresentadas na Figura 

26, demonstram uma resposta inicial linear até uma força aplicada de 6-8 kN, sendo esta atingida para 

um deslocamento de 10% do valor máximo. Após uma pequena fase de perda gradual de rigidez, 

observa-se um segundo troço linear até se atingir o máximo de resistência da ligação. Os provetes P1 

e P2 apresentaram valores de resistência de ~13 kN, no entanto, só se observou a rotura pelo bordo 

de fundo do provete P1, sendo que no provete P2 se verificou apenas o esmagamento da chapa 

(bearing) (Figura 27). No caso dos provetes P3 e P4, observam-se valores de resistência de 16,5 kN e 

18,5 kN, respetivamente, observando-se a rotura pelo bordo de fundo (para P3) e a rotura pelo bordo 

lateral (para P4) (Figura 27). Atingido o pico de força, os provetes perderam toda sua a capacidade 

resistente apresentando um decaimento de força até ao final do ensaio. 
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Figura 24 – Curvas força-deslocamento relativo dos ensaios da 
tipologia DL-34-20-1,0. 

Figura 25 - Modo de rotura predominante para 
a tipologia DL-34-20-1,0. 

 

 

Figura 26 – Curvas  força-deslocamento relativo dos ensaios da 
tipologia DL-34-20-1,5. 

Figura 27 – Modo de rotura predominante 

para a tipologia DL-34-20-1,5. 

3.4.4.2. Tipologia DL-34-60 

No caso dos ensaios com chapa de 1,0 mm, de espessura as curvas força-deslocamento, apresentadas 

na Figura 28, demonstram um comportamento inicial linear até 2-4 kN de força. Após este primeiro 

troço linear, os provetes apresentam um comportamento não-linear até atingirem a força máxima. O 

provete P1 atingiu valores de resistência de 7 kN, rompendo pelo bordo lateral da chapa devido ao 

excessivo esmagamento (bearing) da mesma (Figura 29). Os provetes P2 e P3 atingiram valores de 

resistência de 8,6 kN e 8,7 kN, respetivamente, no entanto, apenas o provete P3 rompeu (pelo bordo 

lateral), sendo que o provete P2 sofreu esmagamento da chapa (bearing) (Figura 29). O provete P4 

teve um modo de rotura semelhante ao do provete P3, no entanto atingiu valores de resistência de 9,3 

kN. Após este pico de força, os provetes apresentaram uma perda gradual de capacidade resistente, 

voltando-se a verificar um ligeiro aumento de força no final do ensaio na ligação P2 (a única que não 

rompeu).  
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Figura 28 – Curvas força-deslocamento relativo dos ensaios da 
tipologia DL-34-60-1,0. 

Figura 29 - Modo de rotura predominante para 
a tipologia DL-34-60-1,0. 

No caso dos ensaios com chapa de 1,5 mm de espessura, as curvas força-deslocamento, apresentadas 

na Figura 30, revelam respostas iniciais lineares até se atingirem valores de 7-8 kN de força. Após esse 

trecho linear, os provetes apresentam uma fase de resposta quase linear, com menor rigidez, até 

atingirem o máximo de resistência. Os provetes P1 e P3 apresentaram valores de resistência 

(~13,7 kN) e modo de rotura semelhantes, observando-se o rompimento da chapa pelo bordo lateral 

(Figura 31). No caso do provete P3, observou-se uma maior plastificação no sentido de aplicação do 

deslocamento, resultando num valor de resistência superior (~16,8 kN), no entanto, este provete 

também rompeu pelo bordo lateral da ligação (Figura 31). A ligação P4 foi aquela que apresentou 

maiores valores de resistência (~18,7 kN), resultado do esmagamento da chapa de aço no sentido de 

aplicação do deslocamento, seguido do destacamento da chapa de aço pelo bordo de fundo do provete 

(Figura 31). Após ser atingido o máximo de resistência, os provetes apresentaram um comportamento 

relativamente irregular, embora com tendência comum de redução de força até ao final do ensaio. 

3.4.4.3. Tipologia DL-72-20 

Nos ensaios com chapa de 1,0 mm de espessura, as curvas força-deslocamento, apresentadas na 

Figura 32, expõem uma resposta inicial linear até ser atingido um primeiro pico de força. Este primeiro 

pico é variável em termos de percentagem da força última, sendo que para os provetes P3 e P4 

corresponde a cerca de 50%, e para os P1 e P2 cerca de 40% e 25%, respetivamente. Durante os 

ensaios, não foi possível perceber qual o fenómeno de dano associado a este pico nem perceber o que 

motivou os diferentes níveis de força registados em cada provete. De seguida, os provetes apresentam 

um comportamento não-linear até ser atingindo o pico de resistência, a partir do qual perderam 

gradualmente força até à rotura. Todos os provetes apresentaram um modo de rotura semelhante, por 

rompimento da chapa no bordo de fundo (Figura 33), com a resistência a variar entre 7,8 kN (para P3) 

e 11,1 kN (para P2). 
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Figura 30 - Curvas força-deslocamento relativo dos ensaios da 
tipologia DL-34-60-1,5. 

Figura 31 - Modo de rotura predominante da 
tipologia DL-34-60-1,5. 

No caso dos ensaios com chapa de 1,5 mm de espessura, as curvas força-deslocamento, apresentadas 

na Figura 34, demonstram um comportamento inicial linear até ser atingido um pequeno pico, 

correspondente a 40% da força última, não sendo novamente possível observar a causa do mesmo. 

Após o primeiro pico, a ligação apresenta um novo troço linear até ser atingindo o máximo de 

resistência, de 18-20 kN. Atingido este valor máximo, as ligações romperam pelo bordo de fundo (Figura 

35) e perderam, de forma gradual, toda a sua capacidade resistente. É de realçar a semelhança das 

curvas destes ensaios, que estão associados à forte semelhança do padrão de dano/plastificação dos 

provetes na rotura. 

 

 

Figura 32 – Curvas força-deslocamento relativo dos ensaios da 
tipologia DL-72-20-1,0. 

Figura 33 – Modo de rotura predominante da 
tipologia DL-72-20-1,0. 
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Figura 34 – Curvas força-deslocamento relativo dos ensaios da 
tipologia DL-72-20-1,5. 

Figura 35 - Modo de rotura predominante da 
tipologia DL-72-20-1,5. 

3.4.4.4. Tipologia DL-72-60 

Para as chapas de 1,0 mm de espessura, as curvas força-deslocamento, apresentadas na Figura 36, 

exibem um comportamento inicial linear até 2-4 kN de força. Após essa primeira fase linear, as ligações 

apresentam comportamento não linear até ser atingido o pico de força. Para o provete P1, observam-

se valores de resistência de 13,3 kN, consequência da rotura por destacamento da chapa pelos dois 

bordos (Figura 37), enquanto que para os restantes provetes P2, P3 e P4, observam-se valores de 8-

10 kN. Nestes casos, observa-se a rotura por rompimento do bordo de fundo, por rompimento do bordo 

lateral e apenas por esmagamento da chapa, respetivamente (Figura 37). Após o pico de resistência, 

os provetes mostram uma redução gradual de força, estabilizando num patamar de 4-6 kN até ao final 

do ensaio. 

 

 

Figura 36 – Curvas força-deslocamento relativo dos ensaios da 
tipologia DL-72-60-1,0. 

Figura 37 - Modo de rotura predominante da 
tipologia DL-72-60-1,0. 

Para as chapas de 1,5 mm de espessura, as curvas força-deslocamento, apresentadas na Figura 38, 

demonstram uma resposta linear até se atingir 35-45% da força última. Após a primeira fase linear, as 
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ligações apresentam um comportamento não-linear até atingirem o pico da força última, de ~16-20 kN. 

Observa-se uma rotura semelhante entre os provetes, marcada pelo pronunciado esmagamento da 

chapa (bearing), seguido da rotura pelo bordo de fundo (Figura 39). Após o pico de força, as ligações 

perdem força de forma não gradual até ao fim do ensaio. 

 

 

Figura 38 – Curvas força-deslocamento relativo dos ensaios da 
tipologia DL-72-60-1,5. 

Figura 39 - Modo de rotura predominante da 
tipologia DL-72-60-1,0. 

3.4.5. Análise comparativa 

Na Tabela 7 apresenta-se o tratamento estatístico de todos os resultados obtidos dos ensaios de 

sobreposição dupla. Procurou avaliar-se a influência (i) da largura da chapa em conjunto com o 

diâmetro do parafuso, (ii) da distância do furo ao bordo da chapa e (iii) da espessura da chapa nas 

propriedades mecânicas da ligação, tais como a rigidez (K), a força última (Fu) e o deslocamento último 

(δu). Nota-se alguma variabilidade na resposta destas ligações, associadas aos diferentes modos de 

rotura, com influência na resistência. 

Relativamente à rigidez (em fase elástica), observa-se que esta é pouco dependente da posição do 

furo, apresentando resultados bastante semelhantes (diferença média de 8%) para as diferentes séries. 

No entanto, como esperado, a rigidez é bastante influenciada pela espessura da chapa, observando-

se, em média, um aumento de 31% de rigidez com o aumento da espessura de 1,0 mm para 1,5 mm, 

e pelo diâmetro do varão, apresentando, em média, um aumento de 43% no valor da rigidez, com o 

aumento do diâmetro do varão (de 8 mm para 12 mm, para a mesma espessura de chapa). 

Relativamente à força última, observa-se que esta é muito pouco influenciada pela posição do parafuso, 

apresentando diferenças médias de 3%. Contudo, esta propriedade é bastante influenciada pela 

espessura da chapa, apresentando um aumento médio de ~50%, proporcional ao aumento da 

espessura. É também influenciada pelo diâmetro do varão, com um aumento (médio) de ~18% com o 

aumento do diâmetro dos varões. 

Por fim, relativamente ao deslocamento último observa-se que este é ligeiramente influenciado pela 

posição do furo, apresentando uma diminuição (média) de cerca de 10% do valor do deslocamento 
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último com a diminuição da distância ao bordo da chapa. Nota-se também a diminuição deste valor em 

cerca de ~25% (em média), com o aumento do diâmetro do varão e ainda, o aumento em ~20% com o 

aumento da espessura da chapa. Assim, limitando a análise ao plano das ligações entre chapas, é 

expectável que o aumento das dimensões do capacete de ligação entre vigas e colunas (incluindo 

maiores distâncias entre os parafusos e o bordo) conduza a menores deslocamentos últimos, ao invés 

do aumento da espessura, que deverá levar a maiores deslocamentos últimos. 

Tabela 7 – Síntese dos resultados obtidos dos ensaios de sobreposição dupla. 

Tipologia 

K 
[kN/m] 

Fu 
[kN] 

δu 
[mm] 

Média ± Desvio Padrão Média ± Desvio Padrão Média ± Desvio Padrão 

DL-34-20-1,0 5,56 ± 1,36 7,62 ± 0,98 8,36 ± 0,79 

DL-34-20-1,5 8,98 ± 2,54 15,44 ± 2,21 11,7 ± 2,59 

DL-34-60-1,0 6,82 ± 0,88 8,54 ± 0,71 7,77 ± 0,5 

DL-34-60-1,5 8,29 ± 1,18 15,76 ± 2,11 10,52 ± 1,77 

DL-72-20-1,0 9,59 ± 1,99 9,46 ± 1,32 7,32 ± 0,74 

DL-72-20-1,5 14,96 ± 1,7 19,53 ± 0,71 8,48 ± 0,32 

DL-72-60-1,0 11,26 ± 1,46 10,4 ± 1,79 6,58 ± 0,56 

DL-72-60-1,5 16,3 ± 1,55 17,97 ± 1,4 7,78 ± 0,48 

 

Com base nesta análise, torna-se interessante comparar agora os resultados obtidos dos ensaios de 

sobreposição dupla do aço inoxidável com os resultados dos ensaios de sobreposição dupla do GFRP 

dos estudos de Martins [59] (perfis tubulares) e Mendes [20] (perfis com secção em I), de modo a tentar 

prever, apenas no plano da ligação, qual o primeiro material a romper na zona dos furos da viga nos 

ensaios de ligação viga-coluna.  

No caso das ligações entre perfis tubulares, comparam-se os valores das forças últimas obtidas nos 

ensaios das chapas de 72 mm com os resultados das forças últimas obtidos por Martins [59] (Figura 

40). Assim, apura-se que, para os capacetes curtos com 1,0 mm de espessura, é expectável que a 

ligação inicie a rotura pelo aço inoxidável; já para os capacetes curtos com 1,5 mm, a rotura tanto pode 

ser iniciada num material como no outro, uma vez que esta ocorre para valores de força muito 

semelhantes. No caso dos capacetes longos, antecipa-se que em ambas as ligações (com 1,0 mm e 

com 1,5 mm de espessura), a rotura iniciar-se-á no aço, já que as forças medidas nos ensaios de 

Martins são largamente superiores às obtidas nos provetes de aço inoxidável. 

No caso das ligações entre perfis com secção em I, comparam-se os valores das forças últimas obtidas 

nos ensaios das chapas de 34 mm com os resultados das forças últimas obtidos por Mendes [20] 

(Figura 41). Assim, prevê-se que, no caso dos capacetes curtos com 1,0 mm de espessura, a rotura se 

inicie no aço inoxidável e, no caso dos capacetes curtos com 1,5 mm de espessura, a rotura se inicie 

no GFRP. No caso dos capacetes longos, prevê-se a rotura inicial no aço inoxidável para os capacetes 
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com as duas espessuras; no entanto, para os capacetes com 1,5 mm de espessura, a rotura do aço e 

do GFRP deverá ocorrer para valores de força muito próximos, podendo observar-se também o início 

da rotura pelo GFRP. 

 

Figura 40 - Comparação dos resultados de força última das tipologias DL-72 com os resultados de Martins [59]. 

Contudo, é necessário ter em conta que esta análise tem a condicionante de apenas considerar o 

comportamento da ligação no seu plano (dos banzos da viga e coluna), tendo em conta apenas os 

danos associados a ligações aparafusadas (bearing e shear-out), ignorando esforços perpendiculares 

ao plano da ligação, bem como outros tipos de danos que possam ocorrer previamente no material 

GFRP e, deste modo, condicionar a capacidade resistente da ligação, tais como a delaminação do 

banzo, a instabilidade e plastificação do aço inoxidável fora da zona dos parafusos, a delaminação da 

alma ou até mesmo a rotura da ligação banzo-alma. 

 

Figura 41 - Comparação dos resultados de força última das tipologias DL-34 com os resultados de Mendes [20]. 

3.5. Ensaios de ligação viga-coluna 

Na presente secção apresenta-se a terceira e última parte da presente campanha experimental, que 

consistiu nos ensaios monotónicos de sistemas de ligação viga-coluna de perfis pultrudidos com secção 
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tubular e secção em I, cujos esquemas se apresentam na Figura 42. O ensaio teve como principal 

objetivo estudar a resposta de uma tipologia de ligação quando sujeita à aplicação de uma carga 

vertical, tendo por base a análise das curvas força-deslocamento e momento-rotação resultantes, de 

modo a ser possível aferir os valores da força e momento de cedência (Fy, My), da força e momento 

último (Fu, Mu), do deslocamento e rotação de cedência (δy, φy), do deslocamento último (δu, φu), da 

rigidez transversal e rotacional (K, Kφ) e do índice de ductilidade da ligação (μ). Algumas destas 

propriedades são descritas adiante. 

 

Figura 42 - Esquematização da ligações viga-coluna ensaiadas: entre perfis tubulares (à esquerda) e entre perfis 

com secção em I (à direita). 

Em primeiro lugar, é feita uma descrição das peças ensaiadas e das diferentes tipologias de ligação 

analisadas. De seguida, é feita uma descrição do esquema de ensaio e da instrumentação utilizada no 

decorrer dos ensaios. Depois, são enumerados todos os passos relativos ao procedimento 

experimental, seguido da apresentação e tratamento dos resultados obtidos para cada tipologia de 

ligação. Por fim, é efetuada uma comparação da resposta das diferentes tipologias. Foram realizados 

8 ensaios de ligação entre perfis de secção tubular e 8 ensaios de ligação entre perfis de secção em I, 

perfazendo um total de 16 ensaios de ligação viga-coluna. 

3.5.1. Descrição das peças ensaiadas 

A ligação viga-coluna (definida por “BC”, do inglês beam-to-column), representada à escala real, tem 

como objetivo replicar o nó de extremidade de uma estrutura porticada, onde uma viga é ligada a um 

pilar. As vigas utilizadas nos ensaios têm 800 mm de comprimento, enquanto que as colunas têm um 

comprimento de 900 mm, sendo o capacete de ligação de ambos os elementos colocado a meia altura 

da coluna. Foram testados dois tipos diferentes de secção dos perfis pultrudidos em GFRP: (i) secção 

tubular quadrada 120x120x12 mm2 (definidos pela sigla “SC”, do inglês square cross-section) e (ii) 

secção em I, com altura de 150 mm, largura de 75 mm e espessura de parede de 8 mm (nos banzos e 

nas almas), (definidos pela sigla “IC”, do inglês I cross-section). Ambos os perfis foram produzidos por 

pultrusão pela empresa ALTO Perfis Pultrudidos, Lda, recorrendo a mantas e mechas de fibra de vidro 

do tipo E e a matriz em resina de poliéster.  
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Os capacetes de ligação são constituídos por uma chapa fina de aço inoxidável que foi previamente 

cortada a laser, quinada e soldada à medida dos perfis pultrudidos de modo a minimizar as folgas entre 

os elementos (< 1 mm). No caso das ligações entre perfis tubulares, utilizaram-se quatro varões 

roscados M8 em aço inoxidável A2-70 para ligar o capacete à coluna, e dois varões roscados M12 em 

aço inoxidável A2-70 para ligar o capacete à viga. Neste caso, dada a maior espessura do material 

GFRP (10 mm) em comparação com os perfis em I (8 mm), optou-se pela escolha de varões de maior 

diâmetro para evitar a rotura pelo mesmo, de acordo com os resultados de Azevedo [47]. No caso das 

ligações entre perfis com secção em I, utilizaram-se 6 varões roscados e anilhas em aço oxidável A2-

70 para a ligação, sendo quatro deles para a coluna e dois deles para a viga. Para cada secção de 

perfis, são analisadas quatro tipologias diferentes de capacetes, fazendo variar o seu comprimento 

(curto ou longo) e a sua espessura (1,0 mm ou 1,5 mm). De seguida são descritas as diferentes 

configurações de capacete estudadas: 

a) Configuração curta (BC-SC-240 ou BC-IC-270), esquematizada na Figura 43: ligação com 

capacete de comprimento de 240 mm para o caso dos perfis tubulares e comprimento de 270 

mm para o caso dos perfis em I. Esta tipologia foi desenvolvida de modo a reduzir ao máximo 

a quantidade de aço utilizada no plano da ligação. Teve-se em conta os requisitos geométricos 

mínimos da pormenorização de ligações entre chapas metálicas impostos pelo Eurocódigo 3 

[63] e os requisitos geométricos mínimos da pormenorização de ligações entre chapas de 

GFRP sugeridas pela norma italiana [64]. 

 

Figura 43 - Esquematização dos capacetes curtos: BC-SC-240 (à esquerda) e BC-IC-270 (à direita), com as 

dimensões interiores em mm e com e = 1,0 mm ou e = 1,5 mm. 

b) Configuração longa (BC-SC-360 ou BC-IC-360), esquematizada na Figura 44: ligação com 

capacete de comprimento de 360mm (para ambos os perfis). Foi dimensionada para analisar 

e comparar a resposta de uma ligação com maior quantidade aço no plano da ligação. Esta 

ligação, não tendo sido dimensionada pelas restrições geométricas mínimas da 

pormenorização das ligações entre chapas, foi dimensionada de modo a que cada um dos 

elementos salientes do capacete tivesse um comprimento da ordem de grandeza da altura das 
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secções dos elementos em GFRP, apresentando assim maior distância dos furos dos 

parafusos ao bordo dos capacetes. 

 

Figura 44 - Esquematização dos capacetes longos: BC-SC-360 (à esquerda) e BC-SC-360 (à direita), com as 
dimensões interiores em mm e com e = 1,0 mm e e = 1,5 mm. 

Com as quatro configurações, pretendeu-se analisar a influência do comprimento do capacete, a 

distância do furo dos parafusos ao bordo da chapa e a influência da espessura da chapa, no 

comportamento global da ligação, nomeadamente em termos de rigidez, capacidade resistente e modo 

de rotura. Na Tabela 8 encontram-se representadas as diferentes tipologias estudadas, tendo sido 

realizados dois ensaios monotónicos para cada configuração. 

3.5.2. Esquema de ensaio e instrumentação 

Na Figura 45 apresenta-se o esquema de ensaio da ligação viga-coluna. Os ensaios foram realizados 

num pórtico metálico fechado ancorado ao chão do laboratório. A carga foi aplicada na viga a 0,6 m da 

face da coluna com recurso a um atuador hidráulico, da marca DARTEC, com 400 mm de curso e 

capacidade de carga de 250 kN à tração e à compressão. Com o recurso a um eixo de aço de ligação, 

foram ainda colocadas duas rótulas entre o atuador hidráulico e a célula de carga, da marca TML, com 

capacidade de carga de 300 kN. Estas duas rótulas serviram para precaver quaisquer fenómenos de 

flexão que pudessem ocorrer no eixo durante o carregamento. De modo a evitar o esmagamento da 

viga na zona de aplicação da carga, foi ainda adicionada uma chapa de aço corrente (com 

dimensões 200×50×20 mm3), entre a viga e a célula de carga, solidarizada ao provete através de uma 

outra chapa, colocada na face oposta da viga. Estas duas chapas foram ligadas com dois varões 

roscados e apertadas à mão de modo a não se imporem demasiadas tensões iniciais à viga de GFRP, 

não deixando, no entanto, quaisquer folgas entre a viga e as chapas. Para os provetes com secção 

tubular, tendo em conta que nos primeiros ensaios se observou o escorregamento pontual do atuador, 

recorreu-se a um varão roscado M16, de classe CL8.8, que se fez atravessar ambas as chapas e a 

viga, para solidarizar o provete ao sistema de aplicação da carga. Ambas as extremidades das colunas 

foram fixas à estrutura metálica de suporte, impedindo-se os seus deslocamentos e rotações. No caso 
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dos provetes com secção tubular, o encastramento foi conseguido através de duas peças tubulares 

metálicas inseridas no interior da coluna de GFRP. No caso dos provetes com secção em I, ao invés 

das peças tubulares metálicas, foram utilizadas peças metálicas com negativos em forma da secção 

em I dos perfis. Adicionalmente, para os perfis com secção em I, os deslocamentos para fora do plano 

da ligação foram impedidos na extremidade da viga através de duas barras verticais de alumínio. No 

caso dos perfis com secção tubular, não foram necessários tais travamentos, uma vez que os perfis 

tubulares não são tão suscetíveis a fenómenos de encurvadura lateral por flexão-torção. Por fim, e para 

os ensaios com perfis tubulares, após a realização do primeiro ensaio (tipologia BC-SC-360-1,5-M1), 

em que se observou a rotura da ligação banzo-alma da coluna na extremidade superior, o que se 

constou ser uma consequência do esquema de ensaio, restringiram-se os deslocamentos horizontais 

da coluna na zona da extremidade superior, através da aplicação de uma chapa metálica fixa com 

varões ao pórtico de ensaios.  

Tabela 8 – Tipologias de ensaio de ligação viga-coluna. 

Tipo de ensaio 
Secção dos 

perfis pultrudidos 

Comprimento do 

capacete 

Espessura 

da chapa 
Série 

BC 

SC 

Curto (240 mm) 
1,0 mm BC-SC-240-1,0 

1,5 mm BC-SC-240-1,5 

Longo (360 mm) 
1,0 mm BC-SC-360-1,0 

1,5 mm BC-SC-360-1,5 

IC 

Curto (270 mm) 
1,0 mm BC-SC-270-1,0 

1,5 mm BC-SC-270-1,5 

Longo (360 mm) 
1,0 mm BC-SC-360-1,0 

1,5 mm BC-SC-360-1,5 

 

A medição do deslocamento vertical sofrido pela viga foi efetuada com recurso a um defletómetro da 

marca Celesco com um curso de 400 mm, sendo também medido o deslocamento vertical do macaco 

hidráulico. A medição das rotações da viga e da coluna foram realizadas através de dois inclinómetros 

da marca TML, com uma amplitude de leitura de ± 10°, estando colocados na viga (a uma distância de 

125 mm da sua extremidade direita) e na face lateral do capacete (zona da coluna), como se mostra 

na Figura 45. 

3.5.3. Procedimento experimental 

Em primeiro lugar, após o capacete ser soldado (Figura 46) (no Núcleo de Oficinas do IST) e furado e 

as vigas e colunas cortadas com as respetivas medidas (Figura 47), o capacete foi colocado a meia 

altura da coluna. De seguida, foi colocada uma das extremidades da viga no interior do capacete e, 

após ser garantido o encosto da viga à coluna, foram efetuadas as furações nos perfis em GFRP no 

local correspondente aos furos do capacete e colocados os varões roscados, as anilhas e porcas, todos 

em aço inoxidável da classe A2-70. Os varões foram apertados com um momento de 10 Nm, de modo 
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a obter-se um aperto suficiente na ligação, mas que não esmagasse o GFRP na zona do furo. 

Seguidamente, foram encaixadas as peças metálicas de encaixe (dependendo da secção dos perfis) 

nas duas extremidades da coluna, colocando-se de seguida os provetes no pórtico de ensaios, tendo 

o cuidado de alinhar o eixo da viga com o eixo do atuador, garantindo a aplicação da carga no plano 

da ligação viga-coluna. Depois, foram apertados os varões que atravessam as chapas de aperto da 

viga, apenas até ao encosto, e os varões que fixam a extremidade da coluna, de modo a manter o 

provete na posição correta. Com os provetes devidamente posicionados, as extremidades da coluna 

foram apertadas à estrutura metálica fixa, com o recurso a varões e parafusos, gerando-se, 

consequentemente, uma pré-compressão na coluna. De seguida, foi posicionada e instalada toda a 

instrumentação necessária, garantindo a verticalidade, horizontalidade e sentidos positivos da 

instrumentação, de modo a minimizar erros de interpretação e de leitura dos resultados gerados. Após 

este processo, deu-se início ao ensaio monotónico viga-coluna, realizado em controlo de 

deslocamentos, com uma velocidade constante de 0,25±0,005 mm/s, até à rotura da ligação. 

 

Figura 45 - Esquematização do esquema de ensaio: A – pórtico metálico fechado ; B – atuador hidráulico; C - 
célula de carga bi-articulada; D – estrutura metálica de suporte; E - travamento de deslocamentos para fora do 

plano da ligação (perfis I); F - travamento da extremidade superior da coluna (perfis tubulares). 

Todos os ensaios foram filmados, fotografados e alvo de anotações dos principais acontecimentos, de 

modo a ajudar na análise e interpretação dos resultados. Concluído o ensaio, a instrumentação e o 

equipamento foram retirados e os provetes foram desmontados de modo a facilitar a identificação de 

todos os danos ocorridos nos perfis GFRP e no capacete. 
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Figura 46 - Processo de soldadura dos capacetes. 

 

Figura 47 - Processo de corte dos perfis pultrudidos. 

3.5.3.1. Parâmetros de análise dos ensaios 

Apesar de a ligação ser entre perfis pultrudidos em GFRP, o elemento de ligação é totalmente composto 

por aço inoxidável. Assim, torna-se necessário recorrer a um procedimento de ensaio de modo a 

uniformizar a leitura e análise de resultados. Como tal, utilizaram-se as recomendações do protocolo 

ECCS “Recomended testing procedure for assessing the behaviour of structural steel elements under 

cyclic loads” [65] para a definição da força de cedência. Este protocolo apresenta quatro definições 

possíveis do limite elástico, apresentadas na Figura 48: a) o valor correspondente ao primeiro ponto de 

cedência, isto é, o último ponto correspondente ao troço linear da curva força-deslocamento; b) o valor 

correspondente à força máxima atingida logo após a fase elástica, o que se torna interessante do ponto 

de vista fenómenos de encurvadura, mas porventura pouco aplicável no estudo do comportamento de 

ligações à flexão; c) o valor correspondente a uma deformação num certo ponto, que pode ser obtida 

no comportamento puramente elástico, sendo aplicável a ligações, mas porventura pouco preciso do 

ponto de vista de problemas de encurvadura; d) o valor correspondente à interseção da reta na fase 

linear, com uma reta tangente à curva na fase não linear, com rigidez na ordem de 1/10 da rigidez 

elástica. 

 

Figura 48 – Metodologias de determinação do ponto de cedência segundo [65]. 
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Assim, optou-se pelo método a), que, sendo mais geral, pode ser mais conservativo, mas é aplicável 

em todos os casos estudados. Desta forma, os resultados do ponto de cedência (δy, Fy) foram obtidos 

através da definição de uma reta linear, com ordenada na origem, o mais próxima possível de um troço 

linear. Com base no declive dessa reta, foi obtido o valor da rigidez linear e o ponto a partir do qual a 

curva experimental se afastou da recta linear foi identificado como sendo o ponto de cedência. O ponto 

último foi obtido como sendo o máximo valor de força apresentado na curva. Na Figura 49 apresenta-

se, a título de exemplo, a definição destes parâmetros para o ensaio da tipologia BC-IC-360x1,5-M1. 

Adicionalmente, foi ainda definido o índice de ductilidade para as diferentes séries de ensaio de ligação 

viga-coluna, recorrendo ao método definido por Jorissen and Fragiacomo [66] para ligações 

aparafusada em madeira, o qual também inclui materiais dúcteis como o aço. Assim, o coeficiente de 

ductilidade corresponde ao rácio entre o deslocamento na rotura (δu) menos o deslocamento na 

cedência (δy) e o deslocamento na rotura (δu), como se observa na fórmula seguinte: 

𝜇𝑢 =
δ𝑢 − δ𝑦

δ𝑢
 (1) 

Dada a natureza não dúctil dos modos de rotura observados, o deslocamento de cedência foi 

considerado como sendo o deslocamento correspondente ao final do primeiro troço linear (fim da 

proporcionalidade entre força e deslocamento) (Figura 48-a) e o deslocamento na rotura como o 

deslocamento correspondente a 80% da máxima força (Fu) no troço descendente da curva força-

deslocamento. É importante referir que, devido ao comportamento não dúctil dos materiais GFRP, este 

índice apenas mede a pseudo-ductilidade da ligação como um indicador das tensões residuais 

associadas ao dano progressivo das componentes da ligação. Por outras palavras, ao contrário das 

ligações em aço, este índice não é uma medida do seu comportamento plástico, Martins [59]. 

Analogamente, para as curvas momento-rotação resultantes dos ensaios viga-coluna, foram também 

obtidos os valores dos momentos de cedência (My) e últimos (Mu), e as respetivas rotações relativas 

(entre a viga e a coluna) de cedência (φy) e última (φu), e ainda os valores da rigidez de rotação Kφ. 

 

Figura 49 – Procedimento para a obtenção dos parâmetros dos ensaios monotónicos (Provete BC-IC-360-1,5-M1). 
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3.5.4. Ensaios monotónicos – resultados e discussão 

Segue-se a apresentação e discussão dos resultados obtidos para as diferentes tipologias ensaiadas. 

Na apresentação de resultados, são ilustrados, através de imagens representativas, os modos de rotura 

ocorridos nos provetes ensaiados. Foram ensaiados dois provetes idênticos sujeitos a uma carga 

monotónica, tendo todos os ensaios sido considerados válidos. Em todos os ensaios, observou-se um 

troço inicial (até 5 mm de deslocamento vertical) linear mais rígido, que se deveu à acomodação dos 

provetes ao sistema de ensaio.  

3.5.4.1. Tipologia BC-SC-240-1,0 

Na Figura 50 são apresentadas as curvas força-deslocamento de ambos os ensaios a partir das quais 

é possível analisar a resposta dos provetes da tipologia BC-SC-240-1,0. Ambos os provetes 

apresentam uma fase linear até se atingirem deslocamentos verticais de ~30 mm, correspondente a 

~3 kN de força. Segue-se uma pequena fase progressiva de perda de rigidez (até deslocamentos 

verticais de 60 mm), consequência do esmagamento da chapa na zona dos furos do banzo superior da 

viga (Figura 53). Esta fase de perda de rigidez devido à plastificação do aço estabiliza, voltando-se a 

verificar um segundo troço linear (bastante extenso) com menor rigidez. A extensão deste segundo 

troço difere nos dois provetes visto ser condicionada pelos (diferentes) modos de rotura.  No caso do 

provete BC-SC-240-1,0-M1, este segundo troço linear prolonga-se até se observarem deslocamentos 

verticais de ~250 mm, observando-se a abertura e propagação de uma fissura iniciada com a rotura da 

chapa, junto à soldadura, pela face lateral do capacete (Figura 57), e consequente rotura da ligação. 

No caso do provete BC-SC-240-1,0-M2, este segundo troço linear é menos extenso, prolongando-se 

até se atingirem deslocamentos verticais de 150 mm, a partir do qual se observa rompimento da chapa 

de aço junto aos furos do banzo superior do capacete (Figura 55) e consequente rotura da ligação. No 

final dos ensaios, para além dos danos já enunciados, os capacetes apresentaram uma pronunciada 

instabilização da face lateral (cf. Figura 54), enquanto que as vigas de GFRP apresentaram algum dano 

na zona do furo (bearing) e algum esmagamento no banzo inferior da viga, na zona de contacto com a 

coluna (cf. Figura 62). 

De um ponto de vista geral, os ensaios apresentam uma resposta semelhante, observando-se as 

maiores diferenças no modo de rotura e, consequentemente, nos valores do índice de ductilidade 

(Tabela 22). Para esta série de ensaios, a análise realizada na secção 3.4.5 apenas se confirma para 

um dos provetes (BC-SC-240-1,0-M2), com o rompimento da chapa de aço no plano da ligação. No 

caso do provete BC-SC-240-1,0-M1, a rotura ocorre num plano perpendicular ao plano da ligação, 

aspeto não analisado nos ensaios de sobreposição dupla. 
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Figura 50 – Curvas força-deslocamento da tipologia BC-SC-240-1,0. 

3.5.4.2. Tipologia BC-SC-240-1,5 

Na Figura 51 ilustram-se as curvas força-deslocamento dos dois provetes ensaiados para a tipologia 

BC-SC-240-1,5. Ambas os provetes apresentam um pequeno troço linear (na ordem dos ~10 mm de 

deslocamento vertical), seguido de uma extensa fase de perda progressiva de rigidez (zona curva). 

Esta fase de perda de rigidez é uma consequência do esmagamento da chapa de aço na zona dos 

furos do banzo superior do capacete (cf. Figura 53) e termina num patamar horizontal aos 9 kN de força 

e ~100 mm de deslocamento vertical. No caso do provete BC-SC-240-1,5-M1, a seguir a este patamar, 

observa-se um aumento de força até ~11 kN, devido à rotura da soldadura (cf. Figura 52) e 

desenvolvimento de uma fissura no aço pela face lateral do capacete (cf. Figura 57), acabando por 

romper decorridos ~225 mm de deslocamento vertical. Este aumento de força deve-se ao facto de a 

ligação passar a comportar-se como um tirante, tirando partido da plastificação do aço (efeito tirante). 

No caso do provete 2, o patamar corresponde à resistência máxima da ligação, acabando por romper 

pela chapa de aço na zona dos furos do capacete (cf. Figura 55), decorridos ~130 mm de deslocamento 

vertical, perdendo toda a sua capacidade resistente. No final dos ensaios, para além dos danos já 

enunciados, os capacetes apresentaram uma pronunciada encurvadura na face lateral (cf. Figura 54), 

enquanto que as vigas de GFRP apresentaram algum dano na zona do furo (bearing) e algum 

esmagamento no banzo inferior da viga, na zona de contacto com a coluna (cf. Figura 62). 

É de salientar que ambas as ligações apresentaram um comportamento idêntico, nomeadamente na 

proporcionalidade do troço linear e nos valores de rigidez. No entanto, em termos de capacidade de 

deformação e ductilidade, as ligações apresentaram uma grande diferença, cerca de ~100 mm em 

termos de deslocamento último, o que é uma consequência dos (diferentes) modos de rotura. 
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Figura 51 – Curvas força-deslocamento da tipologia BC-SC-240-1,5. 

 

Figura 52 – Rompimento da soldadura de canto no 
banzo superior do capacete (BC-SC-360-1,0-M1). 

 

Figura 53 – Esmagamento da chapa na zona do furo 
do banzo superior do capacete (BC-SC-240-1,0-M2). 

 

Figura 54 – Instabilização da chapa de aço na face 

lateral do capacete (BC-SC-360-1,0-M1). 

 

Figura 55 – Rompimento da chapa de aço no banzo 

superior do capacete (BC-SC-240-1,0-M1). 

3.5.4.3. Tipologia BC-SC-360-1,0 

Na Figura 56 apresentam-se as curvas força-deslocamento da série de ensaios da tipologia BC-SC-

360-1,0. Ambos os provetes apresentam um regime inicialmente linear, até ~20 mm de deslocamento 

vertical, seguido da plastificação do aço. Entre os 20 e 30 mm de deslocamento vertical, observa-se a 

abertura da soldadura do capacete (Figura 52), que é responsável pela perda gradual de rigidez visível 

na curva. De seguida, a ligação apresenta novamente um troço linear até se atingir um ponto de força 
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de ~8 kN e de ~120 mm de deslocamento vertical. A partir deste ponto, observa-se uma nova perda 

gradual de força, consequência da propagação de uma fissura iniciada com a rotura da soldadura (cf. 

Figura 57), seguida de um novo aumento de força, atingindo-se o ponto de resistência máxima aos 

~250 mm de deslocamento vertical e ~9 kN de força. Isto acontece uma vez que a ligação passa a 

comportar-se como um tirante, aproveitando a plastificação do aço na parte superior do capacete (efeito 

tirante). Atingido este ponto as ligações, perdem toda a sua capacidade resistente. Assim como 

aconteceu nas tipologias já apresentadas, ambos os provetes sofreram instabilidade na face lateral do 

capacete na zona da coluna (primeira zona a instabilizar) e na zona da viga (segunda zona a 

instabilizar) (Figura 54). Relativamente aos elementos em GFRP, apenas se observou um ligeiro 

esmagamento da zona dos furos do banzo superior da viga (bearing) e algum esmagamento no banzo 

inferior da viga, na zona de contacto com a coluna (cf. Figura 62). 

 

Figura 56 - Curvas força-deslocamento da tipologia BC-SC-360-1,0. 

Quanto à resposta global, ambos os provetes apresentaram um comportamento idêntico, não só em 

termos de capacidade resistente, mas também em termos de dano e modo de rotura. 

 

Figura 57 – Propagação da fenda na soldadura pela 

face do capacete (BC-SC-240-1,0-M1). 

 

Figura 58 – Rompimento da soldadura no banzo 

inferior do capacete (BC-SC-360-1,5-M2). 
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3.5.4.4. Tipologia BC-SC-360-1,5 

Na figura 59 apresentam-se as curvas força-deslocamento obtidas da série de ensaio da tipologia BC-

SC-360-1,5. Ambos os provetes apresentam um troço linear até aos 30 mm de deslocamento vertical; 

de seguida, observa-se uma fase de perda progressiva de rigidez (zona curva entre 30 e 50 mm de 

deslocamento vertical), que é devida ao esmagamento da chapa de aço na zona dos furos (cf. Figura 

53). Após este troço, volta-se a verificar um troço linear que termina quando é atingida a resistência 

máxima, aos 11-12 kN de força e 110-120 mm de deslocamento, observando-se uma diferença de 

comportamento entre as duas ligações nesta fase. No caso do provete BC-SC-360-1,5-M1, não ocorreu 

qualquer rotura na chapa de aço, tendo o provete rompido na ligação banzo-alma da extremidade 

superior da coluna de GFRP (Figura 60), responsável pela perda total de resistência da ligação. Como 

foi explicado no capítulo 3.5.2, o ensaio do provete BC-SC-360-1,5-M1 foi realizado sem 

contraventamento da extremidade superior da coluna, o que originou a rotura pela coluna. No caso do 

provete BC-SC-360-1,5-M2, aos 110 mm de deslocamento vertical, observam-se perturbações na 

curva devido aos danos no GFRP: (i) corte (shear-out) da zona dos furos (Figura 61) e (ii) fissuração 

na ligação banzo(superior)-alma da viga (Figura 63). No entanto, a ligação acabou por romper na 

soldadura do banzo inferior do capacete (Figura 58), sendo responsável pela perda gradual de força 

até ao final do ensaio (~200 mm de deslocamento vertical). Esta diferença de rotura entre as duas 

ligações mostra que a rotura precoce na coluna da ligação M1 foi responsável por uma resposta menos 

dúctil da ligação M1 face à ligação M2, que tirou melhor proveito da capacidade de plastificação do aço. 

Isto refletiu-se nalguma diferença de valores de ductilidade entre o provete BC-SC-360-1,5-M1 (μ = 

0,86) e o provete BC-SC-360-1,5-M2 (μ = 0,79). 

 

Figura 59 - Curvas força-deslocamento da tipologia BC-SC-360-1,5. 

Para ambos os provetes da tipologia BC-SC-360-1,5, apenas a face lateral do capacete junto à coluna 

é que sofreu fenómenos de instabilidade (cf. Figura 54). Relativamente à resposta global, esta foi 

semelhante até 100-120 mm de deslocamento, sendo que a partir daqui se começou a observar uma 

maior divergência de comportamento devido aos diferentes modos de rotura. 
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3.5.4.5. Tipologia BC-IC-270-1,0 

Na figura 64 são apresentadas as curvas força-deslocamento obtidas da série de ensaios da tipologia 

BC-IC-270-1,0. Ambas as curvas apresentam uma resposta inicial não-linear, em que ocorre uma perda 

progressiva de rigidez. Este comportamento é originado pela plastificação e instabilização da chapa de 

aço do capacete (Figura 66). Após esta fase, as ligações atingem o pico de resistência, aos ~80 mm 

de deslocamento e ~6 kN de força, quando se verifica a rotura pelos dois furos da chapa de aço (Figura 

70), em separado, ocorrendo por isso, alguma deformação adicional (~20-40 mm de deslocamento 

vertical) até ao fim do ensaio. Na fase final do ensaio (para ~100 mm de deslocamento vertical), 

observa-se ainda o shear-out do GFRP no banzo superior da viga. Para além do dano nos capacetes, 

já enunciados, observa-se ainda, para a ligação M1, uma pequena fissura na soldadura de canto do 

capacete (cf. Figura 67). 

 

Figura 60 – Rotura da ligação banzo alma da coluna 

(BC-SC-360-1,5-M1). 

 

Figura 61 – Esmagamento da zona do furo (shear-out) 
na viga de GFRP (BC-SC-360-1,5-M1). 

 

Figura 62 – Esmagamento nos cantos da extremidade 

da viga na ligação com a coluna (BC-SC-360-1,5-M1). 

 

Figura 63 - Rotura da ligação banzo(superior)-alma da 

viga (BC-SC-360-1,5-M2). 

Em termos de comportamento global, as ligações são idênticas, sendo a sua resposta marcada pelo 

extenso troço inicial não-linear. Neste caso, em que a rotura foi iniciada no plano da ligação, observa-

se a correta previsão dos ensaios de sobreposição dupla, com a rotura a iniciar-se no aço no plano da 

ligação e só depois no GFRP. 
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Figura 64 - Curvas força-deslocamento da tipologia BC-IC-270-1,0. 

3.5.4.6. Tipologia BC-IC-270-1,5 

Na Figura 65 observam-se as curvas força-deslocamento resultantes da série de ensaios da tipologia 

BC-SC-270-1,5. Ambos os provetes apresentam uma resposta inicial linear até ser atingido o pico de 

resistência para 40-50 mm de deslocamento e uma força de ~7 kN. Na fase do pico de resistência, a 

força apresenta algumas variações, devido aos danos no material GFRP: (i) para 30-40 mm de 

deslocamento vertical, devido à rotura da ligação por shear-out do GFRP (Figura 72) e (ii) para ~70 

mm, devido à delaminação do banzo (inferior) da viga (cf. Figura 73). Após a rotura, a ligação apresenta 

uma perda gradual de capacidade resistente que é conferida pela estrutura do capacete, que se 

mantém sem quaisquer danos, apresentando apenas fenómenos de instabilidade até ao final do ensaio 

(150-170 mm de deslocamento vertical). 

 

Figura 65 - Curva força-deslocamento da tipologia BC-IC-270-1,5. 
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De um ponto de vista global, as ligações apresentaram um comportamento idêntico, fortemente 

condicionado pelo dano e rotura do GFRP, que justifica os reduzidos valores de ductilidade obtidos 

para o provete BC-IC-270-1,5-M1 (μ = 0,68) e para o provete BC-IC-270-1,5-M2 (μ = 0,64). Realça-se 

ainda a correta previsão dos ensaios de sobreposição dupla, com a rotura a iniciar-se no material 

GFRP. 

 

Figura 66 – Instabilização da chapa lateral do capacete 
(BC-IC-270-1,0-M1). 

 

Figura 67 – Abertura da soldadura do capacete (BC-
IC-270-1,0-M1). 

3.5.4.7. Tipologia BC-IC-360-1,0 

Na Figura 68 apresentam-se as curvas força-deslocamento resultantes da série de ensaios da tipologia 

BC-SC-360-1,0. Ambos os provetes apresentam uma resposta inicial linear até 20-30 mm de 

deslocamento vertical, seguido de um troço com redução gradual de rigidez. Este troço prolonga-se até 

30-40 mm de deslocamento vertical, consequência do esmagamento da zona dos furos do GFRP 

(bearing), seguindo-se um novo troço linear na resposta. Este segundo troço linear prolonga-se até ao 

máximo de resistência, para 7,0-7,5 kN de força e 80-90 mm de deslocamento vertical. Tal como na 

série anterior, na fase de pico de resistência, a curva apresenta algumas variações devido ao dano do 

material GFRP. Observa-se o shear-out da zona dos furos do banzo superior da viga (cf. Figura 72), a 

delaminação do banzo inferior da viga (aos ~90 mm de deslocamento vertical) (cf. Figura 73) e a rotura 

da ligação banzo-alma da coluna (Figura 74), consequência da elevada compressão a que foi sujeita 

pelo capacete (para ~110 mm de deslocamento vertical). É importante referir que o capacete de aço 

sofreu apenas fenómenos de instabilidade na face lateral (cf. Figura 66) e alguma plastificação no 

banzo inferior, não se tendo observado a sua rotura. 

De um ponto de vista global as ligações apresentaram uma resposta idêntica, fortemente marcada pelo 

dano no material GFRP.  
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Figura 68 - Curvas força-deslocamento da tipologia BC-SC-360-1,0. 

 

Figura 69 – Esmagamento da zona dos furos do banzo 
superior do capacete (BC-IC-270-1,0-M1). 

 

Figura 70 – Rotura da chapa na zona dos furos do 
banzo superior do capacete (BC-IC-270-1,0-M1). 

3.5.4.8. Tipologia BC-IC-360-1,5 

Para a tipologia BC-IC-360-1,5 foram também ensaiados dois provetes idênticos sujeitos a um 

carregamento vertical monotónico, tendo os dois ensaios sido considerados válidos. As curvas força 

vs. deslocamento resultantes são apresentadas na Figura 71. De um ponto vista geral as ligações 

apresentaram um comportamento semelhantes, com valores de resistência, rigidez e ductilidade 

idênticos. As ligações são caracterizadas por uma resposta inicial linear, seguida de uma pequena fase 

com perda gradual de rigidez até ser atingido o pico de resistência máxima. Essa fase de perda de 

rigidez é uma consequência do shear-out do GFRP na zona dos furos do banzo superior da viga. Na 

fase do pico de resistência, entre 30-50 mm de deslocamento vertical e 8,0-9,5 kN de força, verificam-

se pequenas variações nas curvas devido ao dano no GFRP, nomeadamente devido à delaminação 

do banzo inferior do banzo (Figura 73). Após o pico de resistência, as ligações apresentam uma perda 

gradual de força até ao final do ensaio (150-175 mm de deslocamento vertical). No caso do provete 

M1, na fase de perda de resistência, para ~110 mm de deslocamento vertical, observa-se ainda o 

esmagamento da alma da viga em GFRP (Figura 75). Relativamente aos capacetes, estes apenas 

apresentaram a plastificação do banzo inferior, sem outros danos visíveis. 
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Figura 71 - Curvas força-deslocamento da tipologia BC-SC-360-1,5. 

 

Figura 72 – Shear-out na zona dos furos do banzo 
superior da viga (BC-IC-270-1,5-M1). 

 

Figura 73 – Delaminação do banzo inferior da viga 
(BC-IC-360-1,5-M2). 

 

Figura 74 – Rotura da ligação banzo alma da coluna 
(BC-IC-360-1,0-M2). 

 

Figura 75 – Rotura da alma da viga (BC-IC.360-1,5-
M1). 

3.5.5. Análise comparativa 

3.5.5.1. Perfis com secção tubular 

Na Tabela 9 são apresentados os valores médios dos resultados obtidos para cada tipologia de ligação 

de perfis pultrudidos com secção tubular e ainda os resultados obtidos por Proença [45] e Azevedo 

[47]. Na Figura 76, apresenta-se ainda todas as curvas momento-rotação resultantes dos ensaios BC-
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SC e a partir das quais são notáveis diferenças significativas de comportamento das ligações consoante 

a tipologia (e quantidade de aço). 

Tabela 9 – Valores médios dos ensaios de ligação entre perfis de secção tubular (BC-SC). 

Ensaio 
Kδ Kφ Fy δy Fu δu μ 

[kN/m] [kN.m/rad] [kN] [mm] [kN] [mm] [-] 

BC-SC-241-1,0 103,5 48,9 2,60 25,1 7,89 200,3 0,87 

BC-SC-241-1,5 211,8 83,9 3,68 26,0 10,13 177,6 0,84 

BC-SC-360-1,0 186,0 78,6 3,89 21,9 8,82 247,3 0,91 

BC-SC-360-1,5 259,6 102,5 5,43 22,1 11,96 127,9 0,82 

F2S [45] 
182,6 

(± 20,0) 
66,4 

(± 7,7) 
4,70 

(± 0,60) 
24,0 

(± 5,0) 
8,73 

(± 0,75) 
127,5 

(-) 
0,79 

(± 0,03) 

F [47] 
330,8 

(± 25,76) 
138,9 

(± 17,7) 
8,67 

(± 0,82) 
26,6 

(± 4,7) 
15,37 

(± 1,82) 
117,6 
(± 1,8) 

0,77 
(± 0,03) 

 

Assim, como seria expectável, observou-se que, com o aumento da quantidade de aço (devido ao 

aumento da espessura ou ao aumento do comprimento do capacete), a ligação apresentando um 

aumento de resistência e rigidez e o dano foi-se transferindo do capacete de aço para o material GFRP. 

Em termos de comportamento mecânico global, a configuração BC-SC-360-1,5 é aquela que apresenta 

melhores desempenho, apresentando os valores máximos em termos de rigidez e forças de cedência 

e última. Em termos de ductilidade, é das ligações que apresenta o menor valor, no entanto, a diferença 

não é compensada pelo melhor desempenho em termos de rigidez e resistência face às restantes 

tipologias. Contudo, esta tipologia também é aquela que apresenta um modo de rotura com maior dano 

nos perfis de GFRP. Para este tipo de ligações, pretende-se que os perfis de GFRP sofram o mínimo 

de danos possível, e que estes se concentrem na peça de ligação de modo a que, em aplicações reais 

e em caso de acidente (sismo), seja possível substituir apenas o capacete. No entanto, em situações 

de aplicação real, as rotações para as quais se dá o dano no GFRP (0,15-0,20 rad) são pouco realistas, 

não sendo expectável que se observem estes modos de rotura, acabando por ser esta a tipologia com 

o melhor compromisso entre a resistência e rigidez e a ductilidade. Já a configuração BC-SC-241-1,0 

foi aquela que apresentou pior resposta global, apresentando valores de resistência e rigidez bastante 

inferiores por comparação com as restantes tipologias. O modo de rotura desta ligação ocorreu por 

plastificação do aço, sendo ainda assinalável a encurvadura da chapa na face lateral do capacete. 

Através da análise de todos os resultados obtidos do estudo experimental realizado, observa-se que a 

espessura do capacete tem elevada influência, não só em termos de resistência da ligação, mas 

também em termos de rigidez. Como seria de esperar, com o aumento da espessura, observa-se um 

aumento de 51% e 22% em termos de rigidez e força, respetivamente, para o capacete curto; e de 28% 

e 26% para o capacete longo. Relativamente à ductilidade da ligação, a variação da espessura não 

demonstra ter qualquer influência para o caso do capacete curto, apresentando variações de 2%, dentro 

da margem de incerteza experimental. No entanto, para o capacete longo, observa-se um aumento no 

índice de ductilidade da ligação de 9% com a diminuição da espessura: esta diminuição garante à 
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ligação um modo de rotura mais dúctil e com maior plastificação no aço do que as ligações com maior 

espessura, que apresentam mais dano no GFRP. 

Quanto ao comprimento do capacete, verifica-se que este tem elevada influência na resposta das 

ligações. Com o aumento do comprimento do capacete (de curto para longo), é notável o ganho em 

termos de rigidez, observando-se aumentos de 44% e 11% na rigidez da ligação para o capacete com 

1,0 mm e 1,5 mm de espessura, respetivamente. Em termos de força última, o aumento do comprimento 

do capacete conduz a aumentos de 11% e 15% para o capacete com 1,0 mm e 1,5 mm de espessura, 

respetivamente. Relativamente à ductilidade, o aumento do comprimento do capacete não parece ter 

um efeito relevante na ligação: enquanto na ligação com o capacete de 1,0 mm ocorre um aumento de 

5%, no capacete com 1,5 mm de espessura o aumento do comprimento conduz a uma redução de 2% 

(negligenciável) da ductilidade da ligação. 

Dada a semelhança entre o presente estudo experimental e os estudos anteriormente desenvolvidos 

por Proença [45] e Azevedo [47], é possível comparar diretamente as diferentes soluções de ligação 

desenvolvidas. Em particular, é pertinente comparar a tipologia com melhor desempenho do presente 

estudo (BC-SC-360-1,5) com as tipologias com melhor desempenho naquelas investigações, em 

particular as tipologias F2S [45] e F [47]. 

 

Figura 76 – Comparação das curvas obtidas dos ensaios BC-SC. 

Em comparação com a ligação do tipo sleeve “F2S” de Proença, a ligação BC-SC-360-1,5 apresenta 

um melhor desempenho mecânico, observando-se aumentos de 30% e 27% em termos de rigidez e 

força última, respetivamente. Relativamente à ductilidade da ligação, estas tipologias apresentam 

índices de ductilidade semelhantes, no entanto, a ligação do tipo sleeve apresenta maiores danos nos 

elementos em GFRP, nomeadamente nas colunas das ligações, tendo sido observadas fissuras 

verticais ao longo das mesmas. 

Comparando com a ligação do tipo capacete “F” de Azevedo, a ligação BC-SC-360-1,5 apresenta um 

pior comportamento mecânico em termos de rigidez (27% inferior) e em termos de força última (29% 
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inferior). O pior desempenho mecânico é uma consequência da diminuição da espessura da peça 

metálica de ligação em 25%. Por outro lado, a ligação BC-SC-360-1,5 tem a vantagem de recorrer a 

uma menor quantidade de aço (-25%, em peso) e de apresentar um índice de ductilidade ligeiramente 

superior, apresentando um aumento de 8% face à ligação de Azevedo. Esta ductilidade é conseguida 

com a diminuição da espessura da espessura do capacete, tirando-se maior partido da capacidade de 

plastificação do aço. 

Por fim, comparando os resultados da rigidez de rotação obtidos com os limites impostos pelo 

Eurocódigo 3 [63] (Figura 77) para a definição do tipo de ligação (rotulada, semi-rígida e encastrada), 

conclui-se que à exceção da tipologia BC-SC-240-1,0 que, para efeitos de análise e dimensionamento, 

deve ser classificada como rotulada, as restantes ligações podem ser classificadas como semi-rígidas, 

tais como as ligações estudadas por Proença e Azevedo. 

 

Figura 77 - Comparação da rigidez das diferentes tipologias com os limites impostos pelo Eurocódigo 3 [63]. 

3.5.5.2. Perfis com secção em I 

Na Tabela 10 são apresentados os valores médios dos resultados obtidos das diferentes tipologias de 

ligação de perfis pultrudidos com secção em I e dos resultados obtidos por Mendes [20]. 

Tabela 10 - Valores médios dos ensaios de ligação entre perfis de secção em I (BC-IC). 

Provete 
Kδ Kφ Fy δy Fu δu Mu φu μ 

[kN/m] [kN.m/rad] [kN] [mm] [kN] [mm] [kN.m] [rad] [-] 

BC-IC-270x1,0 202,1 114,2 2,50 9,7 6,05 83,2 3,97 0,12 0,88 

BC-IC-270x1,5 252,8 137,8 5,02 20,5 7,20 49,0 4,71 0,06 0,58 

BC-IC-360X1,0 228,9 125,8 3,87 17,4 7,41 82,4 4,86 0,12 0,79 

BC-IC-360X1,5 306,0 167,1 5,48 19,2 8,86 45,9 5,80 0,06 0,58 

BC-8-F2-M [20] 313,0 111,0 - - 1,66 9,3 0,964 0,02 0,57 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

M
 [

kN
.m

]

φ [rad]

Encastrado

Rotulado

BC-SC-240-1,0

BC-SC-240-1,5

BC-SC-360-1,0

BC-SC-360-1,5

Proença

Azevedo



59 
 
 

Apresenta-se, na Figura 78, todas as curvas força-deslocamento resultantes dos ensaios BC-IC e a 

partir das quais são notáveis diferenças significativas de comportamento das ligações consoante a 

tipologia dos capacetes de ligação (e quantidade de aço).  

A análise de resultados mostra que a espessura do capacete tem elevada influência, não só em termos 

mecânicos, mas também em termos de ductilidade e modo de rotura. Com o aumento da espessura, 

observa-se um aumento de 19% e 14% em termos de rigidez e força última, respetivamente, para o 

capacete curto; e de 25% e 16% para o capacete longo. Relativamente à ductilidade da ligação, a 

espessura demonstra ter ainda mais influência, observando-se uma redução de 37% na ductilidade da 

ligação com o aumento da espessura do capacete curto e uma redução de 32% na ductilidade da 

ligação com o aumento da espessura do capacete longo. Esta pronunciada perda de ductilidade deve-

se ao facto de, com o aumento da espessura, a ligação deixar de tirar partido da capacidade de 

ductilidade do aço, observando-se menores plastificações no mesmo e maiores concentrações de dano 

no GFRP. No caso do capacete curto, o aumento da espessura faz com que o modo de rotura 

condicionante deixe de ser o rompimento da chapa de aço na zona dos furos passando a ser o shear-

out no GFRP (um modo de rotura frágil). No caso do capacete longo, com o aumento da espessura, 

observa-se um dano prematuro no banzo inferior da viga, ocorrendo para um deslocamento vertical de 

30-40 mm (ligação com 1,5 mm de espessura), ao invés de 70-80 mm (ligação com 1 mm de 

espessura). 

Relativamente à variação do comprimento do capacete, nota-se que esta também tem elevada 

influência no comportamento mecânico das ligações. Com o aumento do comprimento do capacete (de 

270 mm para 360 mm), observa-se aumentos de 12% e 18% de rigidez e força última, respetivamente, 

para o capacete com 1 mm de espessura, e de 19% e 20% para o capacete com 1,5 mm de espessura. 

Em termo de ductilidade, o comprimento do capacete tem uma influência negativa (ainda que reduzida), 

observando-se uma redução de 7% (capacete com 1,0 mm de espessura) e de 3% (capacete com 1,5 

mm de espessura) com o aumento do comprimento. Isto deve-se ao facto de o aumento do 

comprimento do capacete provocar, de forma prematura, dano no GFRP, para além de dano na zona 

dos furos (bearing ou shear-out); observa-se também delaminação do banzo inferior e esmagamento 

da alma. Para este tipo de ligação, estes modos de rotura não são aceitáveis. Assim, apesar de conferir 

melhores propriedades mecânicas, o melhor desempenho dos capacetes longos fica limitado pelos 

modos de rotura associados ao material GFRP. 

Assim, em termos de comportamento global, a ligação que apresenta melhor desempenho é a ligação 

BC-IC-360-1,0 uma vez que é aquela que apresenta um melhor balanço entre rigidez, resistência e 

ductilidade. Apesar de a ligação BC-IC-360-1,5 apresentar valores mais elevados em termos de rigidez 

e resistência, a ductilidade é inferior (32%), não sendo, por isso vantajoso recorrer a um capacete de 

maior espessura. 

Dada a semelhança entre este estudo com perfis em I e o estudo de Mendes [20], é possível comparar 

a resposta das tipologias com melhor desempenho de cada estudo. Analisando os resultados obtidos 

por Mendes (Tabela 10 e Figura 78), observa-se que a tipologia BC-I-C360-1,0 apresenta melhor 

desempenho, em todos os aspetos (rigidez, resistência e ductilidade), do que uma ligação realizada 
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com duas cantoneiras de 8 mm ligando os banzos das vigas aos banzos das colunas (flange-cleated). 

Refira-se ainda que a ligação com este capacete recorre a uma menor quantidade de aço (-8%, em 

peso) comparativamente com a ligação tipo flange-cleated estudada por Mendes [20]. 

 

Figura 78 - Comparação das curvas obtidas dos ensaios BC-IC. 

Assim, como se observou para as ligações entre perfis tubulares, a maior quantidade de aço do 

capacete conferiu maior rigidez e maior resistência à ligação. No entanto, para os casos das ligações 

entre perfis em I, independentemente da quantidade de aço, observa-se sempre dano no GFRP, 

mesmo para valores de deslocamento não muito elevados. Quanto à rigidez destas ligações, quando 

comparadas com os limites impostos pelo Eurocódigo 3 [63] (Figura 79), conclui-se que, para efeitos 

de análise e dimensionamento, podem ser todas classificadas como semi-rígidas. 

 

Figura 79 - Comparação da rigidez das diferentes tipologias com os limites impostos pelo Eurocódigo 3 [63]. 
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3.6. Considerações finais 

Concluído este estudo experimental, observa-se que a tipologia de ligação em capacete apresenta 

diferentes comportamentos, dependendo não só dos elementos a ligar, mas também das 

características dos elementos de ligação, nomeadamente do comprimento e da espessura do capacete 

metálico. 

Relativamente aos ensaios de sobreposição dupla, estes tornam-se bastante úteis para os ensaios de 

ligação, uma vez que permitem prever o modo de rotura (se no aço ou no GFRP) no plano da ligação. 

No entanto, têm a desvantagem de só funcionarem nos casos em que a rotura se inicia no plano da 

ligação e não para fora do seu plano. 

Relativamente à ligação entre perfis pultrudidos tubulares, de um ponto de vista global, a tipologia de 

capacete demonstra bastante potencial. A utilização do aço como elemento dúctil da ligação é 

efetivamente conseguida. Observa-se que o aumento da espessura e o aumento do comprimento do 

capacete, embora apresentem melhorias em termos de resistência e rigidez, conduzem a menores 

valores de ductilidade. Assim, conclui-se que a tipologia de ligação que melhor tira partido da 

capacidade resistente e da capacidade de plastificação dos seus materiais é a tipologia BC-SC-360-

1,5, garantindo o melhor desempenho quando sujeita a ações monotónicas. Quando comparada com 

as ligações estudadas por Proença [45] e Azevedo [47], esta ligação apresenta o melhor compromisso 

entre resistência, rigidez, ductilidade e quantidade de material.  

Relativamente à ligação entre perfis pultrudidos com secção em I, o sistema de ligação apresenta 

melhorias no comportamento da ligação, nomeadamente em termos de resistência e ductilidade, 

quando comparada com as ligações tradicionais flange-cleated pelo banzo dos perfis estudadas por 

Mendes [20]. Assim, conclui-se que a tipologia BC-IC-360-1,0 é aquela que, quando sujeita a cargas 

monotónicas, consegue tirar melhor partido da capacidade resistente e da capacidade de plastificação 

do aço. Observa-se ainda que a rigidez e a resistência da ligação aumentam com o aumento da 

quantidade de aço (comprimento e espessura do capacete). No entanto, o aumento da quantidade de 

tem uma influência negativa no índice de ductilidade, com as ligações a apresentarem modos de rotura 

com dano no GFRP e não no capacete. Refira-se ainda que as ligações poderão ser melhoradas de 

modo a reduzir o dano no GFRP, reduzindo as dimensões do capacete para um valor intermédio entre 

o capacete curto e o capacete longo. 
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4. Estudo numérico 

4.1. Considerações iniciais 

No presente capítulo, apresenta-se o estudo numérico da tipologia de ligação BC-IC-270-1,0, analisada 

no estudo experimental (Capítulo 3), através de um modelo de elementos finitos, desenvolvido recorrendo 

ao software comercial Abaqus [48]. Optou-se por esta tipologia de ligação pelos seguintes motivos: (i) o 

valor do módulo de elasticidade dos provetes de 1,5 mm de espessura não foi considerado válido; e (ii) 

de entre todas as tipologias com o capacete de 1,0 mm (BC-SC-240-1,0; BC-SC-360-1,0; BC-IC-270-1,0; 

BC-IC-360-1,0), a tipologia escolhida é a que exige menor esforço computacional, visto ser a que 

apresenta menor quantidade de material GFRP e aço (os perfis com secção em I apresentam menor área 

de secção transversal face aos perfis tubulares, e o capacete curto apresenta menor quantidade de aço 

do que o capacete longo). O estudo é iniciado com a apresentação e descrição do modelo onde são 

explicadas todas as hipóteses consideradas ao longo do estudo. De seguida, é descrito um estudo de 

malha, onde foi analisada a influência da mesma no comportamento das ligações, seguido de um estudo 

paramétrico, onde se avaliou a influência da rigidez dos contactos dos diferentes materiais no 

comportamento do modelo. Por fim, são analisadas as curvas força-deslocamento (experimental e 

numérica) e comparados os valores da rigidez, resistência e modo de rotura. 

4.2. Descrição do modelo 

4.2.1. Geometria, malha e discretização 

O modelo do sistema de ligação viga-coluna pode ser discretizado em seis elementos distintos (Figura 

80): (i) viga em GFRP; (ii) coluna em GFRP; (iii) capacete em aço inoxidável; (iv) varões de ligação dos 

perfis ao capacete, em aço inoxidável; (v) célula de carga bi-articulada e (vi) chapa de aço corrente 

(ligada à célula de carga).  

  

Figura 80 – Modelo em elementos finitos da ligação BC-IC-270-1,0: vista lateral (à esquerda) e vista isométrica (à 

direita). 
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Os perfis pultrudidos foram modelados com elementos sólidos (solid) hexaédricos de 8 nós, com 

integração reduzida (C3D8R), tendo sido utilizadas malhas de duas dimensões diferentes. Nas zonas 

próximas do capacete (até 120 mm das extremidades do capacete), optou-se por uma malha mais 

refinada nos elementos de GFRP, por existirem aí maiores concentrações de tensões, enquanto que 

nas zonas mais afastadas do capacete, em que não existem concentrações de tensões, foi utilizada 

uma malha mais grosseira. 

Os elementos em aço inoxidável (capacete e parafusos) e a chapa de aço corrente foram modelados 

também com elementos sólidos (solid) hexaédrico de 8 nós, com integração reduzida (C3D8R). Por 

fim, a célula de carga bi-articulada foi modelada com um elemento do tipo barra (frame) com 2 nós 

(T3D2). A modelação da célula de carga bi-articulada serviu para garantir a consideração do esforço 

axial introduzido pelo sistema de carga, tendo sido considerado um comportamento geometricamente 

não linear na análise dos modelos. 

De modo a reduzir o custo computacional e para ultrapassar alguns problemas de convergência dos 

modelos, foram consideradas algumas simplificações: (i) os parafusos, porcas e anilhas foram 

agrupados numa peça única, não tendo sido considerado o pré-esforço dos mesmos; (ii) os furos e a 

ligação dos capacetes aos perfis pultrudidos foram modelados sem quaisquer folgas; e, por fim, 

(iii) apenas foi modelada metade da ligação, tirando-se partido das devidas condições de simetria. 

Relativamente à malha utilizada, foram estudados três refinamentos diferentes, alterando a 

discretização da malha da coluna, da viga e do capacete. Na Tabela 11 apresenta-se o número de 

elementos utilizados em cada membro estrutural consoante o refinamento da malha. É de notar que as 

partes da viga e da coluna mais afastadas da ligação recorreram sempre ao mesmo tipo de malha 

(grosseira), não sendo alvo do refinamento, tal como a célula de carga, a chapa de aço corrente e os 

varões. Na secção 4.3. apresenta-se a discussão dos resultados do estudo de malha que teve como 

finalidade não só encontrar melhores soluções para os parâmetros mecânicos dos modelos, mas 

também ajudar a ultrapassar alguns problemas de convergência associados aos mesmos. 

Tabela 11 – Refinamentos de malhada estudados. 

Elemento estrutural 
Nº de elementos 

Malha grosseira Malha média Malha fina 

Célula de carga Frame (T3D2) 1 1 1 

Chapa de aço Solid (C3D8R) 32 32 32 

Varões M8 Solid (C3D8R) 504 504 504 

Capacete Solid (C3D8R) 29340 10084 37814 

Coluna Solid (C3D8R) 4302 8462 8462 

Viga Solid (C3D8R) 4798 7564 7564 
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4.2.2. Propriedades mecânicas dos materiais 

Os perfis pultrudidos foram modelados com comportamento elástico linear ortotrópico, tendo por base 

os resultados dos estudos experimentais de Proença [59] e Mendes [62], apresentando-se na Tabela 

12 e na Tabela 13 as propriedades consideradas. Para os perfis pultrudidos, a direção longitudinal dos 

banzos e da alma foi definida como a direção 1, e as direções perpendiculares ao plano dos banzos e 

das almas foram definidas como as direções 2 e 3. Neste estudo numérico, optou-se por não modelar 

o dano e a progressão do mesmo no GFRP, devido às incertezas (inexistência de valores 

experimentais) e dificuldades em implementar as formulações disponíveis no software Abaqus para 

elementos de casca (Continuum Shell), necessários para a modelação daquele fenómeno. Optou-se 

assim por considerar um comportamento elástico linear para estes materiais. 

Tabela 12 – Propriedades elásticas dos perfis pultrudidos de GFRP. 

 E11 [GPa] E22 [GPa] ν12 [ - ] G12 [GPa] G13 [GPa] G23 [GPa] 

Banzo 41,3 5,74 0,29 3,14 2,40 2,40 

Alma 43,6 5,74 0,22 3,12 4,36 4,36 

 

Tabela 13 – Tensões resistentes dos perfis pultrudidos de GFRP. 

 f1,T [MPa] f1,C [MPa] f2,T [MPa] f2,C [MPa] f1,S [MPa] f2,S [MPa] 

Banzo 347 328 29,0 46,7 47,1 27,1 

Alma 384 375 29,0 42,3 47,7 30,5 

 

No caso do aço inoxidável, para a correta definição do comportamento do material, foram utilizados os 

resultados obtidos na campanha experimental, apresentados na Tabela 14. Modelou-se o aço 

inoxidável com um comportamento elasto-plástico isotrópico. Teve-se ainda em consideração o 

fenómeno true stress-true strain, considerando o método (weighted average method) apresentado por 

Ling [73]. Este método tem por base as expressões (2) e (3), onde (i) ε𝑇𝑆 e σ𝑇𝑆 representam as 

extensões e tensões de acordo com aquele fenómeno, respetivamente; e (ii) ε𝐸 e σ𝐸  representam as 

extensões e tensões de engenharia. 

ε𝑇𝑆 = ln(ε𝐸 + 1) (2) 

σ𝑇𝑆 = σ𝐸 × 𝑒ε𝑇𝑆 (3) 

 

Tabela 14 – Propriedades elasto-plásticas dos provetes de aço inoxidável com 1,0 mm de espessura. 

E [GPa] ν [ - ] σy [MPa] εy × 𝟏𝟎−𝟓 [m/m] σu [MPa] εu,pl [m/m] 

199 0,26 183 1,21 707 0,569 
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Relativamente ao aço corrente, utilizado para modelar a chapa de aço, este foi modelado com 

comportamento elástico linear isotrópico, com um módulo de elasticidade de 200 GPa e um coeficiente 

de Poisson de 0,3. 

4.2.3. Condições de fronteira e carregamento 

De modo a replicar o comportamento real da ligação, foi necessário simular as condições de fronteira. 

Na Figura 80 são apresentadas as condições de fronteira modeladas para a tipologia de ligação BC-

IC-270-1,0. O carregamento foi simulado com a imposição de um deslocamento vertical descendente 

de 120 mm, aplicado no topo da célula de carga, a 600 mm da face da coluna, tal como nos ensaios 

(Figura 81-1). A célula de carga, por sua vez, foi acoplada à chapa de aço e, consequentemente, à 

estrutura, através de uma condição do tipo coupling (Figura 81-4), que permitiu simular uma rótula na 

ligação dos dois elementos. Todos os elementos coincidentes com o eixo de simetria foram sujeitos a 

um encastramento deslizante de modo a simular a simetria da secção (Figura 81-3). Por fim, foi 

simulado um encastramento em cada uma das extremidades da coluna, de modo a reproduzir o efeito 

das peças metálicas e do pórtico de carga a que a estrutura foi fixada (Figura 81-2). 

 

 

Figura 81 – Condições de fronteira e carregamento do modelo BC-IC-270-1,0. 

4.2.4. Formulação de contato e atrito 

A modelação dos contactos entre os diversos elementos da ligação é outro aspeto fundamental para a 

correta definição dos modelos, sendo estes compostos por diferentes contactos: (i) o contacto entre a 

chapa de aço corrente e o sistema de ligação; e (ii) o contacto entre os quatro elementos estruturais da 

ligação (capacete, viga, coluna e parafusos), podendo este ser do tipo GFRP-GFRP, GFRP-SS ou SS-

SS (sendo SS o aço inoxidável, sigla do inglês Stainless Steel), dependendo do tipo de materiais em 

contacto. Para o contacto entre a chapa de aço corrente (conectada à célula de carga) e o banzo 

superior da viga, foi utilizado um contacto do tipo tie (Figura 81-5), uma vez que o escorregamento 

entre o atuador e a viga estava impedido. No caso do contacto dos elementos estruturais, como 

referido, o comportamento normal do contacto foi alvo de um estudo paramétrico, apresentado na 

secção 4.4. Em termos de comportamento tangencial, os contactos foram modelados sem atrito 

(frictionless), dada a dificuldade inerente à correta definição dos atritos entre os materiais. Assim, optou-

se pela abordagem mais conservativa. Relativamente à discretização do contacto, foi aplicado o método 
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surface-to-surface, com a opção small sliding em todos os contactos, sendo esta a mais adequada para 

os casos em que os deslocamentos relativos entre superfícies são reduzidos. Este método recorre a 

algoritmos do tipo master-slave, em que a superfície slave é a mais discretizada das duas. 

4.2.5. Tipo de análise 

Foi realizada uma análise estática implícita (standard), fisicamente não-linear e geometricamente não-

linear, sem progressão de dano no GFRP, como explicado anteriormente. Para esta análise, foi ainda 

definido um aumento incremental de deslocamento vertical aplicado na célula de carga, com um 

incremento inicial de 1%, limitado a incrementos mínimos de 10-13% e incrementos máximos de 100%. 

4.3. Resultados do estudo de malha 

Para o estudo de malha, foram testados três refinamentos variando o número de elementos do 

capacete, da viga e da coluna. Na Figura 82 são apresentadas (à esquerda) as curvas força-

deslocamento vertical para os diferentes refinamentos estudados e (à direita) a evolução do valor da 

força para 83,2 mm de deslocamento (que corresponde à força máxima experimental), em função do 

número de elementos. Devido à não convergência apresentada pela malha grosseira, não foi possível 

definir a força para este deslocamento para esse refinamento, tendo, por isso, sido feita uma previsão 

desse valor. Esta previsão foi realizada recorrendo à evolução da curva da malha com refinamento 

médio a partir do ponto de não convergência (hipótese conservativa). Na Figura 83 é representado o 

índice de plastificação do aço do capacete, recorrendo ao índice Plastic Equivalent Strain, PEEQ. Os 

resultados obtidos para o estudo de malha apresentado já têm em consideração o estudo paramétrico 

efetuado (secção 4.4), tendo sido utilizado o valor da rigidez do contacto considerado mais apropriado. 

 

 

Figura 82 – Curva força-deslocamento da tipologia BC-IC-270-1,0 para as diferentes discretizações de malha (à 
esquerda); Evolução do valor da força (para 83,6 mm de deslocamento) em função do número de elementos (à 
direita). 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140

Fo
rç

a 
[k

N
]

Deslocamento [mm]

BC-IC-270-1,0-M1 BC-IC-270-1,0-M2

Malha grosseira Malha média

Malha fina Falta de convergência

Previsão: malha grosseira

0

2

4

6

8

10

12

0 20000 40000 60000

Fo
rç

a 
(p

ar
a 

8
3

,2
 m

m
) 

[k
N

]

Número de elementos

Valores numéricos

Valores experimentais



68 
 
 

Através da análise das curvas força-deslocamento dos diferentes modelos (Figura 82), conclui-se que 

o andamento da curva numérica se assemelha progressivamente ao da curva experimental com o 

refinamento da malha. Nota-se ainda que o valor da força última é sobrestimado pela malha menos 

refinada. Tal acontecimento seria expectável, visto que, em geral (para materiais dúcteis), os elementos 

finitos respeitam a teoria do limite superior [47]. 

Dada a complexidade dos modelos, estes exibem algumas dificuldades em termos de convergência. 

É, por isso, notável a influência que a calibração da malha tem neste assunto, notando-se que, no caso 

da configuração grosseira, o modelo não converge após 56.7 mm de deslocamento vertical aplicado. 

Por fim, relativamente à plastificação e instabilidade do capacete (Figura 83), conclui-se que o maior 

refinamento da malha permite uma melhor identificação das zonas de maior plastificação e de maior 

instabilidade, também observados nos capacetes ensaiados. No capacete de menor refinamento, dada 

a maior rigidez do mesmo, estes fenómenos não são tão acentuados. 

 
   

 a) Malha grosseira b) Malha média c) Malha fina 

Figura 83 – Plastificação dos capacetes (índice PEEQ) para δ = 56,7 mm. 

Assim, concluído este estudo de malha, optou-se por utilizar a malha mais refinada, por ser aquela que 

apresenta: (i) maior semelhança em termos de força máxima e andamento da curva; (ii) convergência 

do modelo; e (iii) maior detalhe do estado final do capacete. 

4.4. Estudo paramétrico da rigidez do contacto 

A rigidez de contacto normal entre os elementos da ligação está associada a uma elevada incerteza, 

dada a dificuldade em obter valores experimentais sobre a respetiva rigidez. Neste contexto, foi 

desenvolvido um estudo paramétrico, que visou analisar o efeito de diferentes valores da rigidez de 

contacto, calibrando esse parâmetro com os resultados experimentais. Assim, foram corridos modelos 

alterando a configuração e a ordem de grandeza da rigidez de contacto: (i) configuração do tipo Linear 

contact (linear), com rigidez de 1000, 5000, 10000, 25000, 50000, e 100000 MPa/mm; e 

(ii) configuração do tipo “Hard” contact (rígido). De modo a encontrar a solução de contacto mais 

apropriada, a calibração teve em conta os seguintes critérios: (i) o andamento e a rigidez inicial da 

curva força vs. deslocamento (até ~70-80 mm de deslocamento vertical); (ii) a convergência do modelo; 

e (iii) o custo computacional. Na Figura 84, apresentam-se as curvas dos diversos modelos associados 

às diferentes condições de contacto e rigidez. 
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Ao analisar os resultados obtidos, conclui-se que as configurações do tipo “Hard” contact, 

K=1000 MPa/mm e K=5000 MPa/mm apresentaram dificuldades de convergência, tendo ambos os 

modelos sido interrompido pouco depois do início da corrida. Os modelos “Hard” contact e 

K=1000 MPa/mm apresentaram ainda visível diferença em termos de andamento da curva face às duas 

curvas experimentais; contudo, para o modelo com K=5000 MPa/mm já foram obtidas notáveis 

melhorias no que se refere à concordância das curvas. As configurações K=7500 MPa/mm, 

K=10000 MPa/mm e K=20000 MPa/mm apresentaram uma boa concordância em termos de 

andamento da curva e rigidez inicial; no entanto, a partir de ~35 mm de deslocamento vertical, os 

modelos apresentam uma perda mais progressiva de rigidez, consequência da instabilização dos 

elementos do capacete. Em termos de convergência dos modelos, esta também não foi a ideal, tendo 

apenas sido possível obter resultados para cerca de 2/3 da modelação prevista. Por fim, as 

configurações com K=50000 e K=100000 MPa/mm, de um modo geral, apresentaram adequada rigidez 

e convergência dos modelos. Entre as duas configurações, o modelo com K=50000 MPa/mm foi aquele 

que apresentou menor custo computacional. 

 

Figura 84 – Curvas força-deslocamento para os diferentes valores de rigidez considerados. 

Com este estudo, observou-se que o aumento da rigidez do contacto (do tipo Linear) deixa de ter 

influência no valor da rigidez da ligação, mas continua a apresentar benefícios em termos de 

convergência. Assim, considerou-se mais apropriado a utilização de um contacto com rigidez linear 

(K=50000 MPa/mm) visto ser o que apresentou melhor resposta tendo em conta os critérios 

inicialmente definidos. 

4.5. Resultados e discussão 

4.5.1. Tipologia BC-IC-270-1,0 

Na Figura 85 ilustram-se as curvas força-deslocamento (experimentais e numérica) da tipologia de 

ligação BC-IC-270-1,0. A curva numérica apresenta um andamento muito semelhante às curvas 
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experimentais até aos ~60-70 mm de deslocamento vertical. Assim como as curvas experimentais, a 

curva numérica também apresenta um comportamento não-linear, caracterizado por uma perda 

progressiva de rigidez até se atingir o máximo de força (experimental). 

 

Figura 85 – Curvas força-deslocamento da ligação BC-IC-270-1,0. 

Na fase de rotura (após ~60-70 mm de deslocamento vertical), observam-se as maiores discrepâncias 

face aos resultados experimentais. Enquanto que nos ensaios, para estes valores de deslocamento 

imposto, ocorreu a rotura (mais ou menos progressiva) da ligação, com uma respetiva perda de força, 

no modelo verificou-se um troço relativamente linear e crescente até a força máxima ser atingida. Tal 

deve-se naturalmente, à simplificação assumida no modelo sobre as propriedades dos materiais. De 

facto, é importante relembrar que no modelo não foi considerada a fratura do aço inoxidável (embora 

este material tenha sido simulado com comportamento não-linear), nem a iniciação e propagação do 

dano no material GFRP (simulado como elástico linear). Tal justifica a diferença de comportamento na 

rotura já que, nos ensaios experimentais, se observou a rotura da ligação pela chapa de aço, com 

algum dano no material GFRP (shear-out). 

Na Tabela 15 apresentam-se os valores da rigidez (Kδ), força para 83,2 mm de deslocamento (que 

corresponde à força máxima experimental, F(83,2 mm)) e força última (Fu). Em termos de rigidez e de força 

para o deslocamento correspondente à força máxima experimental, o modelo apresenta uma diferença 

relativa de -10% e 6%, respetivamente, face aos valores obtidos experimentalmente. No entanto, é 

importante notar que o comportamento desta tipologia de ligação é maioritariamente não-linear, sendo 

a rigidez (linear) medida num troço da resposta relativamente curto. Em termos de força última, a 

diferença relativa entre o modelo e os ensaios já é mais pronunciada (20%), deve ao facto de os 

modelos apresentarem comportamento distinto na fase de rotura da ligação, pelas razões já apontadas 

referentes à simulação do comportamento dos materiais. 
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Tabela 15 – Resultados dos estudos experimental e numérico da ligação BC-IC-270-1,0. 

Estudo K [kN/m] F (83,2 mm) [kN] Fu [kN] 

Experimental (média) 202 6,05 6,05 

Numérico 184 6,44 7,52 

Δ -10% 6% 20% 

 

Na Figura 86 e na Figura 87, apresenta-se o grau de plastificação e as tensões de Von Mises do 

material do capacete, respetivamente, nos pontos notáveis da análise (assinalados na Figura 85). Com 

isto, é possível observar a evolução da plastificação no capacete em função do carregamento. 

Inicialmente (Figura 86-a), começa-se a observar o esmagamento da chapa de aço na zona do banzo 

superior do capacete, seguida da plastificação dos cantos do capacete (na zona de ligação da viga à 

coluna). Na fase em que se observou a força máxima experimental (Figura 86-b), verifica-se que, para 

além das plastificações já apresentadas serem mais acentuadas, o modelo apresenta fenómenos de 

instabilidade na face lateral. No final do carregamento (Figura 86-c), apenas se observa o aumento de 

plastificação do capacete, responsável pelo aumento de resistência até esta fase, o que seria 

expectável, uma vez que não foi considerada a fratura no aço. 

 
   

 a) F=3 kN; δ= 10,05 mm b) F=6,4 kN; δ= 83,2 mm c) F=7,5 kN; δ= 120 mm 

Figura 86 – Plastificação do aço (índice PEEQ) para os deslocamentos dos pontos notáveis da curva numérica. 

 

   

 a) F=3 kN; δ= 10,05 mm b) F=6,4 kN; δ= 83,2 mm c) F=7,5 kN; δ= 120 mm 

Figura 87 - Tensões de Von Mises no modelo para os deslocamentos dos pontos notáveis da curva numérica. 
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Na Figura 88, apresenta-se a comparação entre a configuração deformada do capacete conforme 

observação durante o ensaio experimental e o modelo numérico (índice de PEEQ) após o 

carregamento; a comparação das duas imagens mostra as semelhanças em termos de plastificação e 

instabilização. Verifica-se, nos dois casos, que as maiores plastificações ocorrem na zona dos furos do 

banzo superior do capacete, devido ao esmagamento da chapa de aço. É também assinalável a 

semelhança da face lateral dos dois capacetes apresentados, onde é visível a pronunciada 

instabilização na zona inferior de ligação da viga com a coluna. No modelo nota-se ainda a plastificação 

dos cantos do capacete na zona de ligação da viga à coluna e na zona de ligação da viga ao capacete, 

que, no entanto, não são tão visíveis na imagem correspondente ao ensaio experimental. 

 

 

Figura 88 - Comparação entre capacete (à esquerda) e o modelo (à direita) após o carregamento. 

Relativamente ao material GFRP, uma vez que este foi modelado como elástico linear (ortotrópico), 

não apresentou quaisquer danos no modelo. Na Figura 89, apresentam-se as tensões (a) longitudinais 

e (b) de corte a que os elementos em GFRP ficaram sujeitos, na fase em que se observou a força 

máxima experimental. Assim, como se observou experimentalmente, verifica-se a propagação do dano 

no material GFRP devido a estas concentrações de tensões. 

  

a) Tensões na direção longitudinal b) Tensões de corte 

Figura 89 – Tensões nos perfis de GFRP (F=6,4 kN; δ= 83,2 mm). 
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4.6. Considerações finais 

Com o estudo numérico apresentado neste capítulo foi possível simular o comportamento da tipologia 

de ligação BC-IC-270-1,0 quando sujeita a um carregamento monotónico, embora com algumas 

limitações, nomeadamente na fase de rotura da ligação. A ligação foi modelada assumindo apenas o 

comportamento elástico linear (ortotrópico) do material GFRP, não tendo sido considerada a iniciação 

e propagação do dano neste material. Assim, para valores mais elevados da força aplicada à ligação, 

o modelo capturou essencialmente o comportamento plástico do capacete em aço inoxidável, que foi 

modelado como elasto-plástico com base nos valores obtidos nos ensaios de caracterização. 

Relativamente ao estudo de malha realizado, concluiu-se que o maior refinamento de malha introduz 

melhoria na definição das zonas de plastificação e instabilidade e ajuda a ultrapassar alguns problemas 

de convergência, muito comuns neste tipo de modelações. 

Do estudo paramétrico, referente à rigidez do contacto normal entre os materiais, concluiu-se que este 

parâmetro tem influência não só na simulação da rigidez da ligação, mas também na convergência dos 

modelos. Assim, escolheu-se a configuração que melhor se aproximou da rigidez obtida experimentalmente, 

tendo-se tido também em conta a convergência e o custo computacional dos modelos. 

Para a configuração de contacto normal considerada, pôde concluir-se que, até ao máximo de 

resistência observado experimentalmente, o modelo numérico desenvolvido foi capaz de simular com 

razoável precisão o comportamento da ligação, com o valor da rigidez na fase inicial a apresentar um 

resultado semelhante ao observado experimentalmente. Na fase da rotura da ligação, observaram-se 

diferenças maiores entre o modelo e os ensaios, com o modelo a sobrestimar a capacidade resistente 

da ligação. Como referido, essa diferença estará associada, essencialmente, ao facto de não ter sido 

simulada a iniciação e propagação do dano no material GFRP, nem a fratura no aço. 
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

5.1. Conclusões 

A presente dissertação teve como propósito o desenvolvimento de um sistema inovador de ligação 

viga-coluna entre perfis pultrudidos em GFRP. A ligação proposta baseia-se numa peça tubular de 

parede fina, em aço inoxidável, com a forma do negativo das secções a ligar. Na presente dissertação, 

procurou-se estudar o desempenho da tipologia de ligações proposta, em termos de rigidez, resistência 

e ductilidade, quando sujeitas a carregamentos monotónicos. 

De modo a avaliar o desempenho do sistema de ligação, foi realizado um estudo experimental em 

simultâneo com um estudo numérico. O estudo experimental iniciou-se com a caracterização mecânica 

do material (aço inoxidável) à tração. Foram testadas diferentes ligações por sobreposição dupla em 

provetes de aço inoxidável e entre ligações viga-coluna entre perfis pultrudidos em GFRP tubulares e 

com secção em I, recorrendo a diferentes tipologias de capacetes. O estudo numérico incluiu um estudo 

de malha e um estudo paramétrico que serviram para calibrar o modelo. 

Relativamente aos ensaios de sobreposição dupla, estes tornam-se bastante úteis para os ensaios de 

ligação, uma vez que permitiram prever o modo de rotura (se no aço ou no GFRP) no plano da ligação. 

No entanto, este tipo de ensaios tem a desvantagem de a capacidade de previsão referida só funcionar 

nos casos em que a rotura se inicia no plano da ligação e não para fora do seu plano. 

Relativamente à ligação entre perfis pultrudidos, concluiu-se que o conceito de capacete proposto 

apresenta um excelente balanço entre desempenho estrutural e compatibilização com os restantes 

elementos construtivos. Verificou-se que o aumento da espessura e do comprimento da ligação tem 

um efeito bastante positivo em termos de rigidez e resistência, contudo conduz a uma menor ductilidade 

da ligação.  

No que diz respeito às ligações entre perfis de secção tubular, concluiu-se que a tipologia BC-SC-360-

1,5 é a que apresenta melhor desempenho quando sujeita a carregamentos monotónicos. Por outro 

lado, quando comparada com as ligações anteriormente estudadas por Proença [45] e Azevedo [47], 

esta tipologia foi a que apresentou um melhor compromisso entre rigidez, resistência, ductilidade e 

quantidade de aço. 

Relativamente à ligação entre perfis pultrudidos com secção em I, o sistema de ligação proposto 

demonstrou excelentes melhorias quando comparado com as ligações tradicionais com cantoneiras 

(metálicas) estudadas por Mendes [20]. Verificou-se que a rigidez e a resistência da ligação são 

favorecidas com o aumento da quantidade de aço no capacete, no entanto, tal conduz a uma menor 

ductilidade da ligação e, consequentemente, a maior dano no material GFRP. De todas as tipologias 

estudadas, concluiu-se que a tipologia BC-IC-360-1,0 é a que apresenta um melhor compromisso entre 

rigidez, resistência e ductilidade. 

Relativamente ao modelo numérico desenvolvido, este demonstrou uma boa concordância com o 

comportamento observado nos ensaios até ser atingida a força máxima experimental; até esta fase, o 
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modelo reproduziu com precisão a rigidez inicial e a perda progressiva de rigidez devido à plastificação 

da peça metálica do capacete. Contudo, na fase pré- e pós-rotura da ligação, verificaram-se grandes 

diferenças relativas entre os resultados numéricos e experimentais, devido às hipóteses simplificativas 

dos modelos no que se refere à (não) simulação da fratura no aço e à iniciação e propagação do dano 

no material GFRP. 

Devido à complexidade da ligação e ao elevado número de contactos, verificaram-se algumas 

dificuldades em conseguir a convergência dos modelos. Contudo, através do estudo de malha e da 

parametrização da rigidez do contacto, foi possível ultrapassar essas dificuldades, sem afetar o valor 

da rigidez inicial do sistema de ligação, e calibrando, assim, o modelo. Apesar da dificuldade de 

modelação da rotura da ligação, associada à modelação da iniciação e progressão do dano no material 

GFRP, conclui-se que o modelo apresenta bons resultados até os primeiros ~70 mm (correspondente 

a uma rotação de 0,13 rad) que, de um ponto de vista de aplicação real, corresponde a um valor de 

deformação (e rotação) bastante elevado. 

5.2. Desenvolvimentos futuros 

Relativamente ao sistema inovador de ligação, este estudo permitiu a sua otimização, face aos modelos 

anteriormente estudados; no entanto, este pode ser melhorado, não em termos tipológicos, mas sim 

em termos de produção e fabrico. Seria interessante considerar um método de produção alternativo, 

de mais rápida produção (por moldagem, por exemplo), evitando assim os paços de corte, quinagem e 

soldadura das chapas, tornando o processo mais rápido e menos oneroso, de modo a ser viável a sua 

produção em massa (se necessário). No caso do capacete com a secção em I, como referido 

(subsecção 3.5.5.2), poderia ser interessante o estudo de um tamanho intermédio de capacete que, 

conferindo boas capacidades resistentes, conseguisse tirar melhor partido da ductilidade do aço e 

evitando o dano no material GFRP. 

A maioria dos estudos de ligações viga-coluna aparafusadas entre perfis pultrudidos em GFRP foca-se 

no estudo de um sistema constituído apenas por uma viga e por uma coluna. Estes estudos avaliam 

não só a capacidade resistente da ligação quando sujeita a carregamentos monotónicos, mas também 

a capacidade de dissipação de energia da ligação quando sujeita a carregamentos cíclicos. Dada a 

falta deste último ponto no presente estudo, torna-se relevante avaliar tal comportamento. Após essa 

análise, torna-se também importante avaliar o comportamento deste tipo de ligações (cuff) quando 

incorporadas num pórtico plano, avaliando o seu desempenho a ações laterais (sísmicas). É ainda 

importante o desenvolvimento de uma configuração de capacete que possa ser integrado num pórtico 

tridimensional. Este estudo requer alguma analise da configuração do capacete (e da sua produção), 

visto ter de ser adaptada a pórtico tridimensionais. Assim, tornar-se-ia possível o estudo do 

comportamento desta tipologia de ligações num pórtico tridimensional quando sujeito a ações sísmicas. 

Relativamente à modelação numérica deste tipo de ligações, é necessário desenvolver novos métodos 

de modelação do início e da propagação do dano, dado que os métodos atualmente disponíveis não 

são capazes de dar resposta a essas exigências. É também importante que a análise do dano no 

material GFRP não seja só correspondente ao respetivo plano, mas seja tridimensional. Para isso, é 
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necessário a implementação de modelos de dano tridimensionais. Para este efeito, é necessária a 

obtenção de um conjunto abrangente de dados experimentais, atualmente não disponíveis. Por fim, é 

relevante modelar este tipo de ligações considerando a fratura (dúctil) do aço. No entanto, é preciso ter 

em conta que tais procedimentos introduzirão, muito provavelmente, vários problemas de convergência 

(para além dos vários que estas ligações já apresentam), podendo ter que ser necessário o recurso a 

análise explícitas (Explicit), ao invés da análise implícita utilizada no presente trabalho.  
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