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Resumo
O uso de materiais compósitos de polímeros reforçados com fibras de vidro (GFRP) no setor da
engenharia civil tem ganho crescente importância devido às vantagens que apresentam face aos
materiais tradicionais (em especial o aço), destacando-se o reduzido peso próprio, a elevada
resistência e durabilidade. No entanto, há reservas quanto ao comportamento destes materiais
quando sujeitos a temperaturas elevadas ou ao fogo. De facto, as propriedades mecânicas dos
GFRP apresentam grande suscetibilidade à temperatura, em especial quando esta se aproxima
da temperatura de transição vítrea (T g) da matriz polimérica.
No âmbito da presente dissertação, foi desenvolvido um estudo experimental sobre a aderência
de varões de GFRP ao betão a temperaturas elevadas. Para tal, foram realizados ensaios de
arrancamento a varões de GFRP embebidos em cilindros de betão às seguintes temperaturas:
20 ºC, 60 ºC, 100 ºC, 120 ºC, 140 ºC, 220 ºC e 300 ºC. Nestes ensaios, a influência da geometria
zda amarração dos varões (reta vs. com dobra a 90º) no desempenho da ligação betão-GFRP a
temperaturas elevadas foi igualmente analisada. Numa primeira fase, os provetes foram
aquecidos até à temperatura alvo e, posteriormente, foram sujeitos a uma força de tração nos
varões; a carga aplicada e o escorregamento dos varões nas extremidades livre e carregada
foram monitorizados durante os ensaios.
Os resultados obtidos confirmaram a suscetibilidade da aderência betão-GFRP à temperatura
elevada – a 120 ºC, a diminuição da resistência de aderência foi de até 58% para os varões retos
e cerca de 73% para os varões dobrados. Relativamente à geometria da amarração, os varões
dobrados permitiram aumentar significativamente a resistência de aderência a temperaturas
elevadas.

Palavras-chave: varões de GFRP; aderência GFRP-betão; ensaios de arrancamento;
amarração reta; amarração a 90º; temperatura elevada.
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Abstract
The use of glass fibre-reinforced polymer (GFRP) materials in the civil engineering sector has
gained increased importance due to the advantages they present over traditional materials
(especially steel), namely the low weight, high tensile strength and increased durability. However,
there are concerns about the behaviour of these materials when exposed to high temperatures
or fire. In fact, the mechanical properties of GFRP are highly susceptible to temperature,
especially when the temperature approaches the glass transition temperature of the polymeric
matrix (Tg).
In the framework of the present dissertation an experimental study was developed about the bond
behaviour of GFRP rebars to concrete at elevated temperatures. To this end, pull-out tests on
GFRP rebars embedded in concrete cylinders were performed at the following temperatures:
20ºC, 60 ºC, 100 ºC, 120 ºC. 140 ºC, 220ºC and 300 ºC. The influence of the geometry of the
embedment length (straight vs. bent at 90º) on the GFRP-concrete bond at elevated temperatures
was also assessed. In a first stage, the specimens were heated up to the target temperature and
then were subjected to a tensile load applied on the rebars; the applied load and the slip of the
rebars at both the loaded and free ends were monitored during the tests.
The results obtained confirmed the susceptibility of GFRP-concrete bond to elevated
temperatures – at 120 ºC, the bond strength reduction was up to 58% for the straight rebars and
up to 73% for the bent rebars. Regarding the influence of the geometry of the embedment length,
with the bent rebars significantly higher bond strengths were obtained at elevated temperatures.

Keywords: GFRP rebars; GFRP-concrete bond; pull-out tests; straight rebars; bent rebars at 90º;
high temperatures.

iii

iv

Agradecimentos
A presente dissertação é o culminar de uma etapa da minha vida profissional, tendo sido apenas
possível devido a um conjunto de pessoas que desempenharam um papel importante na sua
realização.
Aos Professores João Ramôa Correia e João Pedro Firmo agradeço o apoio, o conhecimento e
a disponibilidade que sempre demonstraram durante todo o processo. Em particular agradeço
ao Professor João Ramôa Correia pela motivação incutida em todas as fases da dissertação. Ao
Professor João Pedro Firmo deixo um agradecimento especial por toda o apoio prestado, e por
me ter acompanhado em todas as fases do trabalho de uma forma sólida e entusiástica.
À Inês Rosa por me ter acompanhado sempre com um elevado grau de prontidão, tendo
esclarecido sempre qualquer dúvida que surgiu.
Ao pessoal técnico do LERM, em especial ao Fernando Alves, agradeço a ajuda prestada
durante os ensaios e a alegria transmitida durante toda a esta campanha.
Aos meus camaradas de curso, da Academia Militar, agradeço as horas, o suor e as alegrias
partilhadas ao longo deste penoso percurso académico e militar. Em especial gostava de
agradecer aos que serviram de exemplo e guias: Flávio Duarte, Paulo Barbosa, Tiago Zão,
Francisco Frazão e Ivo Guerra. É um verdadeiro prazer servir Portugal ao vosso lado.
Aos meus amigos, André Borges, Pedro Sousa e Rui André, agradeço a paciência, a confiança
e sobretudo a cumplicidade que marcaram as nossas vidas. É um orgulho alimentar esta
amizade.
Dedico esta dissertação à minha família: aos meus avós, que sempre mostraram uma confiança
inabalável no meu percurso, reconfortando e encorajando-me ao longo destes anos; Em
particular agradeço ao meu irmão, o meu maior exemplo de força e sacrifício, um dos meus
pilares. Agradeço à minha mãe, o meu maior exemplo de bondade, carinho e amor incondicional.
Agradeço ao meu pai, o meu maior exemplo de carácter e moral, a pessoa pelo qual pauto o
meu comportamento, a minha inspiração.

v

vi

Índice
1.

2.

Introdução .............................................................................................................................. 1
1.1.

Enquadramento geral .................................................................................................... 1

1.2.

Objetivos e metodologia ................................................................................................ 2

1.3.

Organização do documento .......................................................................................... 2

Estado da arte ....................................................................................................................... 3
2.1.

Considerações iniciais ................................................................................................... 3

2.2.

Características gerais dos varões de GFRP ................................................................. 3

2.2.1.
2.2.1.1.

Fibras ................................................................................................................. 3

2.2.1.2.

Matriz polimérica ............................................................................................... 5

2.2.2.

Processo de fabrico ............................................................................................... 6

2.2.3.

Superfície dos varões e geometria ........................................................................ 6

2.2.4.

Características físicas e mecânicas ...................................................................... 8

2.3.

Aderência GFRP-betão a temperatura ambiente .......................................................... 9

2.3.1.

Mecanismos de aderência entre varões de GFRP e o betão ............................. 11

2.3.2.

Modos de rotura entre os varões de GFRP e o betão ........................................ 11

2.3.3.

Fatores que influenciam a aderência dos varões de GFRP ao betão ................ 12

2.3.3.1.

Diâmetro .......................................................................................................... 13

2.3.3.2.

Superfície do varão ......................................................................................... 14

2.3.3.3.

Comprimento de amarração ............................................................................ 14

2.3.3.4.

Resistência à compressão do betão ............................................................... 15

2.3.3.5.

Posição do varão ............................................................................................. 16

2.3.3.6.

Recobrimento .................................................................................................. 16

2.3.4.

Recomendações regulamentares ....................................................................... 17

2.3.4.1.

Comprimento de amarração ............................................................................ 17

2.3.4.2.

Tensão máxima de aderência ......................................................................... 19

2.4.

Efeito da temperatura nos compósitos de GFRP ........................................................ 21

2.4.1.

Fibras de vidro ..................................................................................................... 21

2.4.2.

Matriz polimérica ................................................................................................. 21

2.4.3.

Laminados e varões ............................................................................................ 22

2.5.

3.

Materiais Constituintes .......................................................................................... 3

Efeito da temperatura no betão ................................................................................... 23

2.5.1.

Resistência à compressão .................................................................................. 23

2.5.2.

Módulo de elasticidade ........................................................................................ 23

2.5.3.

Resistência à tração ............................................................................................ 24

2.6.

Efeito da temperatura na aderência de varões de GFRP ao betão ............................ 24

2.7.

Considerações finais ................................................................................................... 31

Programa experimental ....................................................................................................... 33
3.1.

Enquadramento geral do programa ............................................................................ 33

3.2.

Plano de ensaios ......................................................................................................... 33

vii

3.3.

3.3.1.

Betão ................................................................................................................... 33

3.3.2.

Varões de GFRP ................................................................................................. 34

3.4.

5.

6.

Ensaios de arrancamento ........................................................................................... 37

3.4.1.

Objetivos e séries de ensaio ............................................................................... 37

3.4.2.

Provetes .............................................................................................................. 38

3.4.3.

Esquema de ensaios e instrumentação .............................................................. 41

3.4.4.

Procedimento experimental ................................................................................. 43

3.5.
4.

Materiais ...................................................................................................................... 33

Considerações finais ................................................................................................... 46

Resultados e discussão ...................................................................................................... 47
4.1.

Considerações iniciais ................................................................................................. 47

4.2.

Curvas de força-deslocamento ................................................................................... 47

4.3.

Curvas de tensão média de aderência- deslizamento ................................................ 49

4.4.

Modos de rotura e observação visual ......................................................................... 51

4.4.1.

Provetes com varões retos .................................................................................. 51

4.4.2.

Provetes com varões dobrados ........................................................................... 54

4.5.

Resistência de aderência ............................................................................................ 56

4.6.

Comparação com outros autores ................................................................................ 58

4.7.

Considerações finais ................................................................................................... 59

Conclusão e perspetivas de desenvolvimentos futuros ...................................................... 61
5.1.

Conclusões do trabalho realizado ............................................................................... 61

5.2.

Perspetivas de desenvolvimentos futuros ................................................................... 63

Bibliografia ........................................................................................................................... 65

Anexos ......................................................................................................................................... 69
Anexos I – Resultados dos ensaios de caracterização do betão aos 28 e 272 dias de idade69
Anexo II – Resultados obtidos nos ensaios de arrancamento em termos de tensão máxima
de aderência (τmax), força máxima (Fmax) e rigidez (K), para os provetes com varões retos .. 70
Anexo III – Resultados obtidos nos ensaios de arrancamento em termos de tensão máxima
de aderência (τmax), força máxima (Fmax) e rigidez (K), para os provetes com varões
dobrados.................................................................................................................................. 71
Anexo IV – Curvas força – deslocamento relativo da máquina nos ensaios de arrancamento
(provetes com varões retos).................................................................................................... 72
Anexo V – Curvas força – deslocamento relativo da máquina nos ensaios de arrancamento
(provetes com varões dobrados)............................................................................................. 74
Anexo VI – Curvas tensão de aderência – deslizamento da ponta carregada nos ensaios de
arrancamento (provetes com varões retos) ............................................................................ 76
Anexo VII – Curvas tensão de aderência – deslizamento da ponta carregada nos ensaios de
arrancamento (provetes com varões dobrados) ..................................................................... 78

viii

Índice de figuras
Figura 1 - Diferentes tipos de fibras: a) Aramida, b) Vidro, c) Carbono ....................................... 4
Figura 2 - Esquema das etapas do processo de pultrusão .......................................................... 6
Figura 3 - Geometrias dos varões de FRP: a) Reta, b) Reta com cabeça de ancoragem, c) em
U, d) em gancho ............................................................................................................................ 6
Figura 4 - Diferentes texturas em varões FRP: a) nervurado, b) revestido a areia, c) enrolado e
revestido a areia ............................................................................................................................ 7
Figura 13- Distorção das fibras interiores, fenómeno originado pelo processo de fabrico ........... 7
Figura 14 – Varões com curvaturas embebidos em provetes de betão ....................................... 7
Figura 5 - Diagrama tensão-extensão dos diferentes tipos de fibras, do aço A500 e do aço préesforçado ....................................................................................................................................... 9
Figura 6 – Curva tensão de aderência – deslizamento típica para varões de GFRP ................. 10
Figura 7 – Curva tensão de aderência – deslizamento típica para varões nervurados de GFRP
com diferentes diâmetros ............................................................................................................ 10
Figura 8 - Mecanismo de transferência de tensões de aderência .............................................. 11
Figura 9 - Seção transversal de um elemento de betão com rotura por Pull-out ....................... 12
Figura 10 – Secção lateral de um elemento de betão com rotura por splitting .......................... 12
Figura 11 -Distribuição das tensões normais na secção transversal de um varão devido ao
efeito shear lag ............................................................................................................................ 13
Figura 12 – Valor do comprimento de amarração ótimo, segundo Chaallal et al. ...................... 15
Figura 15 –Perda de resistência das fibras de vidro a temperaturas elevadas .......................... 21
Figura 16 – Efeito da temperatura na resistência à tração dos laminados de GFRP ................. 22
Figura 17 – Efeito da temperatura na resistência à compressão dos laminados de GFRP ....... 22
Figura 18 – Comparação da resistência à tração normalizado para varões de FRP com as
previsões de Saafi: Tensão normalizada com o aumento da temperatura ................................ 22
Figura 20 – Variação relativa do módulo de elasticidade do betão com a temperatura ............. 23
Figura 21 – Variação relativa do módulo de elasticidade do betão com a temperatura ............. 24
Figura 21 – Variação da resistência à tração do betão com o aumento de temperatura ........... 24
Figura 22 – Diagrama típico de um arrancamento num ensaio SLRT – tempo após o inicio do
carregamento .............................................................................................................................. 25
Figura 23 – Efeito da temperatura na tensão máxima de aderência (normalizada) para vários
tipos de varões de GFRP e o varão de aço (ST) ........................................................................ 26
Figura 24 – Curvas P-s para os varões de GFRP a diferentes temperaturas ............................ 28
Figura 25 – Modelo esquemático da equação proposta por Katz e Berman .............................. 29
Figura 26 – Tensão de aderência normalizada e módulo de armazenamento normalizado vs.
temperatura: a) varão revestido com enrolamento helicoidal e areia fina; b) varão revestido com
areia ............................................................................................................................................. 30
Figura 27 – Diminuição da tensão máxima de aderência de varões de GFRP em ambiente seco
após 6 e 8 meses sujeitos a diferentes temperaturas. ............................................................... 30
Figura 28 – Geometria dos varões de GFRP utilizados.............................................................. 34
Figura 29 – Determinação da temperatura de transição vítrea de acordo com a norma ASTM
E1640 .......................................................................................................................................... 35
Figura 30 – Curvas dos módulos de armazenamento e perda e do factor de perda (tan(δ))
obtidos nos ensaios DMA. ........................................................................................................... 36
Figura 31 – Curva típica massa – temperatura obtido através de testes DSC/TGA .................. 37
Figura 32 – Resultados dos testes DSC/TGA ............................................................................. 37
Figura 33 – Provetes usados na campanha experimental com os varões de GFRP dobrados
(esquerda) e retos (direita). ......................................................................................................... 38
Figura 34 – Tubo de PVC usado de modo a prevenir eventuais roturas prematuras (esquerda);
pormenor do tubo metálico (direita) ............................................................................................ 39
Figura 35 – Termopares usados nos varões de GFRP. ............................................................. 39
Figura 36 - Caixa usada para a betonagem dos provetes de betão usados na campanha dos
varões dobrados. ......................................................................................................................... 40
Figura 37 – Caixa usada para a betonagem dos provetes de betão utilizados na campanha dos
varões retos. ................................................................................................................................ 40
Figura 38 – Esquema de montagem usado nas campanhas experimentais: para os varões
dobrados (esquerda); para os varões retos (direita. ................................................................... 41

ix

Figura 39 – – Máquina universal de ensaios Instron (esquerda); gaiola metálica usada nos
ensaios (direita) ........................................................................................................................... 42
Figura 40 –Vídeo-extensómetro usado na medição dos deslocamentos dos pontos ................ 43
Figura 41 – Cintas metálicas usadas no confinamento dos provetes de betão. ........................ 43
Figura 42 – Esquema de ensaio para a temperatura ambiente (esquerda); esquema de ensaio
utilizado com recurso à câmara térmica (direita). ....................................................................... 44
Figura 43 – Curvas de aquecimento da interface varão-betão e do ar da câmara para as
diferentes séries de ensaio. ........................................................................................................ 45
Figura 44 – Curvas representativas força - deslocamento relativo da máquina para os varões
retos (traço contínuo) e dobrados (tracejado). ............................................................................ 48
Figura 45- Curvas tensão média de aderência – deslizamento para os provetes com varões
retos: extremidade carregada (esquerda); extremidade livre (direita). ....................................... 49
Figura 46 – Curvas tensão de aderência média – deslizamento na extremidade carregada para
os provetes com varões dobrados. ............................................................................................. 50
Figura 47 – Provete ensaiado a 20 ºC (varão reto). ................................................................... 52
Figura 48 – Provete ensaiado a 60 ºC (varão reto). ................................................................... 52
Figura 49 – Exemplo de um provete com uma rotura por splitting (varão reto aquecido a 100 ºC)
..................................................................................................................................................... 52
Figura 50 – Provete ensaiado a 100 ºC (varão reto). ................................................................. 53
Figura 51 – (esquerda) Provete ensaiado a 140 ºC; (direita) Provete ensaiado a 220 ºC. ........ 53
Figura 52 – Provete (varão reto) ensaiado a 300 ºC .................................................................. 53
Figura 53 – Provetes (varão dobrado) ensaiados a 20 ºC: rotura por tração do varão
(esquerda); destacamento do betão sobre a dobra do varão com posterior rotura por pull-out
(direita). ....................................................................................................................................... 54
Figura 54 – Provete (varão dobrado) ensaiado a 60ºC. ............................................................. 54
Figura 55 – Provete (varão dobrado) ensaiado a 100 ºC.. ......................................................... 55
Figura 56 – Provetes (varão dobrado) ensaiados a 220 ºC (esquerda) e a 300 ºC (direita).. .... 55
Figura 57 – Valores da tensão para as diferentes temperaturas, nas duas campanhas
experimentais realizadas. ............................................................................................................ 56
Figura 58 – Tensão normalizada para as diferentes temperaturas, nas duas campanhas
experimentais realizadas. ............................................................................................................ 57
Figura 59 – Valores normalizados da tensão de aderência média e módulo de armazenamento
em função da temperatura. ......................................................................................................... 57
Figura 60 – Comparação com diversos resultados experimentais. ............................................ 58

x

Índice de tabelas
Tabela 1 - Propriedades físicas, mecânicas e térmicas das fibras ............................................... 4
Tabela 2 - Propriedades físicas e mecânicas das resinas termoendurecíveis ............................. 5
Tabela 3 – Propriedades físicas, mecânicas e térmicas dos FRP ................................................ 8
Tabela 4 – Tensão de aderência registada a temperatura ambiente e tensão de aderência
residual a 200 ºC e percentagem de redução da tensão de aderência ..................................... 27
Tabela 5 – Propriedades mecânicas do betão usado ................................................................. 34
Tabela 6 – Propriedades mecânicas dos varões de GFRP utilizados na campanha
experimental ................................................................................................................................ 34
Tabela 7- Resultados obtidos na análise mecânica dinâmica para a obtenção do valor de T g . 36
Tabela 8 – Taxas médias de aquecimento do ar na câmara e dos provetes ............................. 45
Tabela 9 – Valores da força máxima (kN) registada para cada temperatura e tipo de varão .... 48
Tabela 10 – Rigidez média de aderência obtida dos gráficos tensão de aderência –
deslizamento na extremidade carregada para os varões retos. Rigidez normalizada ao
resultado obtido a 20ºC. .............................................................................................................. 50
Tabela 11 – Rigidez média de aderência obtida dos gráficos tensão de aderência –
deslizamento na extremidade carregada para os varões dobrados. Rigidez normalizada ao
resultado obtido a 20ºC. .............................................................................................................. 51

xi

xii

Simbologia
Letras Romanas
AF,varão Armadura da secção transversal do varão
At

Armadura transversal

c

Recobrimento

CR

Número de ligações moleculares da matriz polimérica

cmax

Distância máxima horizontal entre o varão e a superfície

db

Diâmetro do varão

dcs

Menor distância do centro do varão e a superfície do betão

E

Módulo de elasticidade

E’

Módulo de armazenamento

E’’

Módulo de perda

Ecm

Módulo de elasticidade do betão

EFRP

Módulo de elasticidade do FRP

Eo

Módulo de elasticidade padrão do aço

ES

Módulo de elasticidade do aço

Et

Módulo de elasticidade do reforço transversal

F

Carregamento aplicado

k

Rigidez

k1

Redução da tensão de aderência

km

Eficiência do confinamento transversal

Ktr

Índice de armadura transversal

fb

Capacidade de resistência das secções com dobras

fbod

Valor de cálculo da tensão de aderência

fcm

Valor médio da tensão de rotura do betão à compressão

fck

Valor característico da tensão de rotura do betão à compressão

fctk

Valor característico da tensão de rotura do betão à tração

fctm

Valor médio da tensão de rotura do betão à tração

fCR

Tensão de fendilhação do betão

𝑓′𝑐𝑘

Resistência característica do betão à compressão

fd

Resistência à tração do varão

fF

Tensão de tração no varão

ffr

Tensão axial no varão

f’c

Resistência à compressão do betão

fy

Tensão de cedência do aço

xiii

l

Comprimento aderente

ld

Comprimento de amarração do varão

n

Número de varões envolvidos por estribos

rb

Raio da dobra do varão

s

Distância entre o centro do varão e o reforço

s’

Espaçamento entre varões

T

Temperatura

Td,ei

Temperatura de início do decaimento

Td,ef

Temperatura extrapolado do fim do decaimento

Td,f

Temperatura do fim do decaimento

Td,i

Temperatura do início do decaimento

Td,m

Temperatura média do decaimento

Tg

Temperatura de transição vítrea

Letras Gregas
δ

Ângulo de fase

α

Fator que tem em consideração a posição do varão

α2

Fator de modificação da resistência do FRP

ε

Extensão

σ

Tensão

σt

Tensão de aderência normalizada

σmin

Tensão mínima

σmax

Tensão máxima

γc

Coeficiente de segurança

Ø

Diâmetro

Acrónimos
ACI

American Concrete Institute

AFRP Polímero reforçado com fibras de aramida (do termo inglês aramid fibre reinforced
polymer)
ASTM American Society for Testing and Materials
CFRP Polímero reforçado com fibras de carbono (do termo inglês carbon fibre reinforced
polymer)
CSA

Canadian Standards Association

DMA

Análise mecânica dinâmica (do termo inglês Dynamic mechanical analysis)

DSC/TGA

Differential scanning calorimetry and thermogravimetric analyses

xiv

FRP

Polímero reforçado com fibras (do termo inglês fibre reinforced polymer)

GFRP Polímero reforçado com fibras de vidro (do termo inglês glass fibre reinforced polymer)
IST

Instituto Superior Técnico

JSCE Japan Society of Civil Engineers
PVC

Policloreto de polivinila

xv

xvi

1.

Introdução

1.1.

Enquadramento geral

O uso combinado de betão com varões de aço constituiu uma enorme revolução na construção;
de facto, o betão armado tem sido desde o início do último século o principal material estrutural
na edificação de novas construções. Atribuída a patente ao francês Joseph Monier, o betão
armado consegue combinar a resistência à tração do aço com a resistência à compressão do
betão, permitindo que este material tenha bom desempenho a esforços de flexão. Contudo, um
dos problemas associado ao uso do betão armado está relacionado com a corrosão das
armaduras internas em aço e a consequente deterioração das estruturas. Este problema é
relevante, principalmente, em ambientes marítimos ou outros quimicamente agressivos, mas
também em estruturas expostas ao ambiente exterior, devido ao fenómeno da carbonatação. O
problema da corrosão incentivou o desenvolvimento de novos materiais com um comportamento
melhorado e que pudessem ser utilizados em alternativa ao betão armado convencional (com
armaduras em aço).
Os materiais compósitos reforçados com fibras (em inglês, denominados de FRP’s, “Fibre
Reinforced Polymers”) assumiram desde cedo uma relevância própria, tendo sido desenvolvidos
em especial para as indústrias aeronáutica e aeroespacial, na década de 1940, resultando em
materiais com elevada resistência, com um peso reduzido e menos suscetíveis de se
degradarem em ambientes agressivos [1].
Os FRP’s podem ser constituídos por diferentes tipos de fibras – vidro (em inglês, “Glass Fibre
Reinforced Polymer” - GFRP), carbono (em inglês, “Carbon Fibre Reinforced Polymer” -CFRP) e
aramida (em inglês, “Aramid Fibre Reinforced Polymer” - AFRP). As fibras de vidro são as mais
usadas em aplicações de engenharia civil, sobretudo devido ao seu reduzido custo em
comparação com outros tipos de fibras [2]. Em relação ao aço, os GFRPs apresentam as
seguintes principais vantagens: elevada resistência mecânica; reduzido peso próprio e,
sobretudo, imunidade à corrosão [3].
Os compósitos de GFRP constituem uma alternativa não corrosível ao reforço com aço, em
especial em ambientes agressivos e cuja durabilidade seja um problema. Contudo, há algumas
desvantagens associadas ao uso deste material como alternativa ao aço, entre as quais se
destacam: o reduzido módulo de elasticidade, o comportamento frágil (sem ductilidade), o custo
(ainda) relativamente elevado e a sensibilidade a temperaturas elevadas.
Uma das principais desvantagens do uso de GFRP está relacionada com o comportamento destes
materiais compósitos a temperaturas elevadas, por exemplo, numa situação de incêndio. Quando
expostos a temperaturas elevadas, estes materiais passam por um processo de transição vítrea
(que geralmente se inicia entre 40 e 120 ºC) e que está associado a uma redução drástica das
propriedades mecânicas (resistência e rigidez), assim como das propriedades de aderência ao
betão. Apesar de este ser um aspeto bastante relevante para a indústria do FRP em geral, a
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caracterização da aderência deste tipo de varões ao betão a temperaturas elevadas carece de
estudos mais aprofundados. Como consequência desta falta de conhecimento, as principais
guidelines para dimensionamento de estruturas de betão armadas com varões de GFRP não
recomendam a sua utilização em estruturas onde a ação do fogo tenha de ser considerada.

1.2.

Objetivos e metodologia

O principal objetivo da presente dissertação é a caracterização do comportamento da aderência
entre varões de GFRP e o betão a temperatura elevada, incluindo o efeito da geometria da
ancoragem dos varões. Para tal, foram realizados ensaios de arrancamento de varões de GFRP
embebidos em provetes cilíndricos. O efeito da geometria da amarração dos varões ao betão no
desempenho da ligação betão-GFRP a temperaturas elevadas foi igualmente estudada através
da consideração de duas séries experimentais, consoante a geometria da amarração: (i) reta; e
(ii) com dobra a 90º. Em ambas as séries experimentais os ensaios foram realizados a
temperaturas compreendidas entre 20ºC e 300ºC, medidas na interface betão-varão. Em cada
ensaio foram monitorizadas as seguintes grandezas: temperaturas no ar e no interior dos
provetes (na interface betão-varão); força aplicada; deslocamento da máquina de ensaios; e
escorregamentos nas extremidades carregada e livre dos varões. Com os resultados obtidos foi
possível avaliar o efeito da temperatura na aderência betão-varões de GFRP, em particular no
que diz respeito aos seguintes parâmetros: (i) resistência; (ii) rigidez; (iii) curvas cargadeslocamento total; (iv) curvas tensão média de aderência-escorregamento; (v) modos de rotura.

1.3.

Organização do documento

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos, cujo conteúdo é descrito nos
parágrafos seguintes.
No presente capítulo, introduz-se o tema abordado, são descritos os objetivos do trabalho e qual
a metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos inicialmente.
O segundo capítulo aborda o estado atual do conhecimento relativo aos varões FRP, com
especial incidência nos varões de GFRP. São descritas as características gerais dos materiais
no que respeita à composição, processo de fabrico e diferentes geometrias disponíveis no
mercado. De seguida, é abordado o efeito da temperatura elevada nas propriedades mecânicas
dos varões de GFRP e, em particular, na aderência entre os varões de FRP e o betão.
No terceiro capítulo é descrito o programa experimental, os materiais utilizados, as séries
experimentais, a instrumentação e o procedimento adotado.
No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na campanha
experimental. É analisada a diminuição da resistência de aderência com a temperatura obtida no
presente estudo, sendo feita uma comparação com os dados disponíveis na literatura.
No quinto e último capítulo, são apresentadas as conclusões da presente dissertação. São ainda
sugeridas algumas linhas de trabalho para eventuais investigações futuras.
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2.

Estado da arte

2.1.

Considerações iniciais

O objetivo principal do presente capítulo é a apresentação do estado atual do conhecimento
sobre a aderência de varões de GFRP ao betão a temperatura elevada. Numa primeira fase, na
secção 2.2, são apresentadas as características gerais dos varões de GFRP, abordando-se o
processo de fabrico, os diversos acabamentos superficiais e, finalmente, as principais
propriedades físicas e mecânicas dos mesmos. De seguida, na secção 2.3, é abordado o tema
relativo à aderência entre os varões de GFRP e o betão a temperatura ambiente, com ênfase
nos mecanismos de aderência, nos modos de rotura e nos fatores influenciadores da aderência.
Na secção 2.4, descreve-se o efeito da temperatura nas propriedades dos varões de GFRP e,
na secção 2.5, é discutido o mesmo tema, mas em relação ao betão. Posteriormente, na secção
2.6, aborda-se o efeito da temperatura na interação entre os dois materiais. Finalmente, na
secção 2.7, são apresentadas as considerações finais sobre os temas abordados no presente
capítulo.

2.2.

Características gerais dos varões de GFRP

2.2.1.

Materiais Constituintes

Os compósitos FRP são formados por dois principais constituintes: as fibras, responsáveis por
conferir rigidez e resistência, e a matriz polimérica, que agrega as fibras, protegendo-as e
transferindo a cargas entre estas. No campo de aplicação da engenharia civil, as fibras mais
utilizadas são o vidro (GFRP, em inglês, “Glass Fibre Reinforced Polymer”), o carbono (CFRP,
em inglês, “Carbon Fibre Reinforced Polymer”) e a aramida (AFRP, em inglês, “Aramid Fibre
Reinforced Polymer”). As matrizes poliméricas utilizadas podem ser termoendurecíveis ou
termoplásticas e incorporar fillers e aditivos de modo a reduzir os custos de produção, melhorar
o processo de fabrico, assim como algumas propriedades mecânicas do FRP.
2.2.1.1. Fibras

O componente principal dos compósitos de FRP são as fibras (Figura 1), servindo para suportar
as solicitações que o elemento vai sofrer. As fibras presentes nos FRP consistem em milhares
de pequenos filamentos, providenciando resistência e rigidez na direção em que os filamentos
estão orientados, sendo usadas numa percentagem relativamente elevada de volume
(tipicamente entre 20% e 60%) [4].
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b)
a)

c)

Figura 1 - Diferentes tipos de fibras: a) Aramida, b) Vidro, c) Carbono [5]

As fibras de vidro são as mais usadas em aplicação de engenharia civil, com a grande vantagem
de oferecerem elevada resistência a um custo bastante inferior aos outros tipos de fibras. A sua
principal desvantagem reside no reduzido módulo de elasticidade, além de apresentarem alguma
sensibilidade em ambientes alcalinos e húmidos. Existem diferentes tipos de fibras de vidro, com
as designações E, S, AR e C, apresentando o mesmo módulo de elasticidade, mas com
diferentes resistências à tração. O vidro-E é um bom isolante elétrico, sendo a fibra de vidro mais
usada (correspondendo a cerca de 80% dos GFRP comercializados); o vidro-S possui maior
resistência, mas é o produto mais caro. O vidro-AR é o mais durável em ambientes alcalinos, e
o vidro-C é mais durável em ambientes agressivos, não sendo geralmente utilizado em
engenharia civil. As fibras de carbono são usadas essencialmente para situações de reforço,
apresentando uma elevada resistência à tração e módulo de elasticidade, baixo peso, elevada
resistência à fadiga e boa resistência química. A principal desvantagem reside no seu elevado
custo, envolvendo elevadas quantidades de energia no fabrico. As fibras de aramida são mais
resistentes e rígidas do que as de vidro; apresentam uma ampla aplicação industrial que envolva
elevada absorção de energia, como na indústria automóvel ou no fabrico de capacetes e coletes
à prova de bala. As principais desvantagens das fibras de aramida são a reduzida resistência à
compressão (500 – 1000 MPa), a suscetibilidade à rotura por fluência e a sensibilidade à radiação
ultravioleta [1]. Na Tabela 1 apresentam-se as principais propriedades das fibras mencionadas.

Tabela 1 - Propriedades físicas, mecânicas e térmicas das fibras (adaptado de [1] e [4])
Propriedades
Mecânicas

Físicas
Térmicas

Designação
Resistência à
tração (MPa)
Módulo de
elasticidade (GPa)
Extensão de rotura
(%)
Coeficiente de
Poisson
Densidade (g/cm3)
Coeficiente de
dilatação
térmica(10-6/ºC)

Vidro-E
3400

Vidro-S
4600

Vidro-AR
3400
73

Carbono
2600 –
3600
200 - 400

Aramida
2800 –
4100
70 – 190

72,5

88

2,5 – 4,5

3.0

2,5

0,6 – 1,5

2,0 – 4,0

0,22

0,22

-

0,2

0,35

2,57
5,0 – 6,0

2,47
5

2,46
2,9

1,7 – 1,9
-1,2 a -0,1

1,4
-2,0
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2.2.1.2. Matriz polimérica
Os compósitos de FRP funcionam sobretudo devido à presença das fibras, contudo a matriz
polimérica (usualmente também denominada simplesmente por resina) é responsável por resistir
a algumas das forças transversais; além disto, a matriz polimérica é responsável pelas seguintes
funções: (i) manter as fibras na sua posição, (ii) garantir que há distribuição de carga entre as
fibras, (iii) prevenir que as fibras sofram encurvadura quando sujeitas a forças de compressão,
(iv) proteger as fibras de agentes agressivos, tais como ambientes húmidos. Às matrizes
poliméricas dos compósitos de FRP podem ainda ser adicionados fillers e aditivos [1].
As resinas podem ser divididas em dois grandes grupos: termoendurecíveis e termoplásticas;
distinguindo-se pela forma como as ligações moleculares se estabelecem quando o material está
no estado sólido. As resinas termoendurecíveis, possuem uma rede tridimensional de ligações
moleculares que torna o material rígido e mais resistente ao calor. Este tipo de resinas não
poderá ser aquecido e moldado após o processo de fabrico, pois a diminuição de propriedades
mecânicas é irreversível. As resinas termoplásticas, ao contrário das primeiras, detêm ligações
de van der Waals ou por pontes de hidrogénio. Este tipo de resinas poderá ser aquecida e
moldada, pois as suas propriedades físicas e mecânicas são reversíveis [4].
As resinas termoplásticas exibem uma menor capacidade de impregnação e de adesão às fibras,
e devido à sua elevada viscosidade, tornam o processo de fabrico mais difícil, aumentando os
custos de produção. As resinas termoendurecíveis possuem uma boa capacidade de
impregnação e tem boa capacidade adesiva, além disso permitem melhor rendimento na
produção devido à reduzida viscosidade, levando a que este tipo de resinas sejam bastante
usadas em FRP para aplicações em engenharia civil. A Tabela 2 apresenta os valores típicos
das propriedades físicas e mecânicas das resinas termoendurecíveis mais comuns: poliéster,
vilniéster, epóxida, e fenólicas.

Tabela 2 - Propriedades físicas e mecânicas das resinas termoendurecíveis (adaptado de [1])
Propriedade

Poliéster

Viniléster

Epóxida

Fenólicas

Resistência à tração (MPa)

20 - 70

60 - 80

68 - 82

30 - 50

Módulo de elasticidade (GPa)

2,0 – 3,0

2,0 – 4,0

3,5

3,6

Extensão na rotura (%)

1,0 – 5,0

1,0 – 8,0

3,0 -4,0

1,8 - 2,5

(g/cm3)

1,2 – 1,3

1,2 – 1,3

1,12 – 1,16

1,00 – 1,25

70 -120

100 - 270

102 -150

260

Massa volúmica

Temperatura de transição
vítrea (ºC)
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2.2.2.

Processo de fabrico

Um dos processos de fabrico mais usados na indústria dos FRPs é a pultrusão; este processo
apresenta vantagens do ponto de vista económico e permite produzir FRPs de elevada qualidade
[6]. Nos últimos 60 anos, o processo de pultrusão tem vindo a ser melhorado/otimizado, sendo
hoje em dia um processo industrializado e eficiente, que permite obter diversos tipos de FRP
com as mais variadas geometrias [7]. No processo de pultrusão (Figura 2) as fibras são
embebidas em resina no estado líquido, colocada num banho aberto ou injetada para o interior
de um molde aquecido. Neste processo de produção contínua o material passa por um processo
de cura no interior do molde aquecido, seguindo-se o seu arrefecimento e posterior corte [8].

Figura 2 - Esquema das etapas do processo de pultrusão (adaptado de [2])

2.2.3.

Superfície dos varões e geometria

Os varões de FRP disponíveis no mercado são tipicamente comercializados com uma geometria
retilínea; contudo, é possível produzir varões retos com cabeça de ancoragem e varões dobrados
para serem utilizados como armadura de esforço transverso (Figura 3). Nestas situações, os
varões são dobrados no final do processo de pultrusão, antes da cura completa do FRP. Depois
da resina endurecer, não é possível dobrar os varões, mecânica ou termicamente, devido ao
facto de se utilizarem resinas termoendurecíveis [1]. Há ainda varões dobrados produzidos
através da inserção das fibras (secas) no interior de um molde dobrado, que é depois injectado
com resina.

Figura 3 - Geometrias dos varões de FRP: a) Reta, b) Reta com cabeça de ancoragem, c) em U, d)
em gancho (adaptado de [9])
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Os varões de GFRP disponíveis no mercado têm diâmetros entre 6 e 36 mm. Quanto à superfície
dos varões, existem diferentes acabamentos e rugosidades (Figura 4), que vão influenciar a
aderência mecânica ao betão. Tipicamente os varões de GFRP podem ser comercializados com
os seguintes acabamentos: (i) superfície lisa, (ii) superfície nervurada, (iii) revestida com areia,
(iv) enrolada com uma manta de fibras e revestida com areia [9].

a)
b)
c)

Figura 4 - Diferentes texturas em varões FRP: a) nervurado, b) revestido a areia, c) enrolado e
revestido a areia (adaptado de [10])

Segundo Ahmed et al. [11], a resistência à tracção de varões de GFRP dobrados é fortemente
influenciada pelo processo de dobra, pela relação entre o raio da dobra e o diâmetro do varão
(𝑟𝑏 /𝑑𝑏 ) e pelo tipo de fibras.
Quando aplicado em construção nova ou em situações de reforço, a capacidade de resistência
de um varão pode ser ditada pela sua resistência na secção em que está dobrado, cujos valores
podem estar entre 40% e 60% da resistência na zona reta. Além disso, na zona da dobra, devido
ao processo de fabrico, as fibras podem ficar onduladas (não esticadas) ao longo do seu
desenvolvimento (Figura 5), agravando ainda mais a resistência do varão naquela zona.

Figura 6 – Varões com curvaturas embebidos
em provetes de betão (adaptado de [12])

Figura 5- Distorção das fibras interiores,
fenómeno originado pelo processo de fabrico
(adaptado de[11])
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Imjai [12] preparou cerca de 47 provetes de betão com diferentes configurações de varões com
curvaturas de modo a identificar a máxima resistência que era possível mobilizar e de modo a
quantificar a redução do valor da resistência na zona dobrada do varão. Foram investigadas
diferentes relações rb /db , em betões de resistência normal e de alta resistência (Figura 6). Os
autores concluíram que o nível máximo de resistência que era mobilizado na secção reta dos
varões aumentava à medida que a relação 𝑟𝑏 /𝑑𝑏 diminuía. Os valores referentes à capacidade
resistente das secções com dobras (𝑓𝑏 ) variavam entre 25% a 85% da capacidade última do
compósito (𝑓𝑢 ). Com base nos resultados obtidos, a recomendação do estudo aponta que poderá
ser utilizado um raio de curvatura de cerca de 4 vezes o diâmetro do varão de modo a garantir
40% da capacidade de resistência última do compósito.
2.2.4.

Características físicas e mecânicas

As propriedades físicas e mecânicas dos varões de FRP dependem de vários fatores,
nomeadamente, do volume, da orientação e tipo de fibras, do tipo de resina, da geometria do
varão e da qualidade do processo de fabrico. Na Tabela 3 exemplificam-se os valores típicos das
propriedades físicas e mecânicas dos varões de FRP [1].
Tabela 3 – Propriedades físicas, mecânicas e térmicas dos FRP (adaptado de [1])
Propriedade
GFRP
CFRP
AFRP
Densidade (g/cm3)

1,25 – 2,10

1,5 – 1,6

1,25 – 1,40

Teor em fibras (%)

50 - 60

50 - 60

-

Axial

6,0 – 10,0

-9,0 – 0,0

-6,0 - -2,0

Transversal

21,0 – 23,0

74,0 – 104,0

60,0 – 80,0

Resistência à tração axial (MPa)

483 – 1600

600 – 3690

1720 – 2540

Módulo de elasticidade axial (GPa)

35 - 60

120 - 580

41 – 125

Extensão na rotura à tração (%)

1,2 – 3,1

0,5 – 1,7

1,9 – 4,4

Coef. de dilatação
térmica

(x10-6/ºC)

A combinação da durabilidade em ambientes agressivos com a elevada resistência à tração,
tornam os compósitos de GFRP bastante interessantes; por exemplo, os GFRP conseguem
apresentar uma razão resistência-peso cerca de 10 a 15 vezes maior do que o aço. Contudo, os
varões de GFRP, ao contrário dos varões de aço, são anisotrópicos, pelo que as suas
propriedades mecânicas variam significativamente entre as direções longitudinal e transversal.
Importa ainda referir a falta de ductilidade destes materiais, o comportamento elástico-linear até
à rotura (rotura frágil) (Figura 7) ([13] [14]).
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CFRP
AFRP
CFRP

Cordões de aço de
pré-esforço
CFRP

GFRP
CFRP

Aço A500
CFRP

Figura 7 - Diagrama tensão-extensão dos diferentes tipos de fibras, do aço A500 e do aço préesforçado (adaptado de [13])

Por comparação com o aço, os varões de GFRP, apresentam um módulo de elasticidade mais
reduzido, aspeto que se revela importante no dimensionamento de estruturas de betão armado,
pois pode originar problemas de fendilhação e deformações excessivas em serviço [13].

2.3.

Aderência GFRP-betão a temperatura ambiente

A aderência entre o betão e os varões de GFRP é um dos aspetos fundamentais no
comportamento de estruturas de betão armadas com este tipo de varões. A aderência GFRPbetão apresenta algumas particularidades por comparação com a aderência aço-betão, pois
existem diferenças na forma como são transferidas as forças, nos mecanismos de rotura e nas
próprias propriedades dos materiais [15].
Hao et al. [16], a partir do ensaios de um conjunto de 90 provetes com varões de GFRP,
obtiveram uma curva da relação tensão de aderência – deslizamento ilustrada na Figura 8. A
curva começa por apresentar um troço não linear até ao pico de tensão máxima devido ao
deslizamento relativo do varão em relação ao betão, após o qual apresenta um declive
decrescente até se atingir um patamar horizontal, correspondente ao arrancamento do varão.
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Figura 8 – Curva tensão de aderência – deslizamento típica para varões de GFRP (adaptado de
[16])

Baena et al.[17] realizou ensaios de arrancamento em cerca de 88 provetes cúbicos, onde
estavam inseridos varões de GFRP e CFRP. As variáveis do estudo incluíram vários tipos de
acabamentos superficiais dos varões, diâmetro (8, 12 ou 16 mm) e classes do betão (C1 e C2).
Os autores constataram que o deslizamento inicial para os varões de GFRP é bastante superior
ao verificado para varões de aço. A explicação reside no facto de o módulo de elasticidade dos
varões de GFRP ser inferior ao aço, levando a uma menor rigidez de ligação e, portanto, para
forças de tração menores as deformações vão ser maiores, conforme é ilustrado na Figura 9.

Figura 9 – Curva tensão de aderência – deslizamento típica para varões nervurados de GFRP com
diferentes diâmetros (adaptado de [17])
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2.3.1.

Mecanismos de aderência entre varões de GFRP e o betão

Existe um conjunto de parâmetros que influencia o comportamento da aderência entre os varões
de GFRP e o betão, que incluem: (i) o reduzido módulo de elasticidade do GFRP, (ii) a sua
reduzida resistência e rigidez transversal, (iii) o comportamento elástico-linear e anisotrópico dos
varões e (iv) o facto de as extensões de rotura em tração dos varões serem muito elevadas [18].
Podem distinguir-se três mecanismos de transferência de forças entre o betão e os varões de
GFRP, nomeadamente: (i) aderência química ou adesão, (ii) aderência mecânica e (iii) aderência
por atrito (Figura 10).

Figura 10 - Mecanismo de transferência de tensões de aderência (adaptado de [19])

A aderência química (ou adesão) surge devido às ligações físico-químicas que estão presentes
entre o varão de GFRP e o betão, aquando da hidratação do betão. Estas ligações são destruídas
quando se verificam pequenos deslocamentos relativos entre os dois materiais; este mecanismo
de aderência é, portanto, dependente da compatibilidade química entre o material da superfície
do varão e o betão. [15].
A aderência mecânica está relacionada com o efeito de cunha/escora e de interlocking
mobilizado pelo acabamento superficial do varão (nervuras/deformações); está associada a
deslocamentos relativos (escorregamento) betão-varão muito reduzidos [19].
A aderência por atrito (ou resistência por atrito) ocorre após a destruição dos dois mecanismos
anteriores e é mobilizada para elevados valores de escorregamento betão-varão [8].
2.3.2.

Modos de rotura entre os varões de GFRP e o betão

A rotura da ligação varão de GFRP-betão pode ocorrer por arrancamento do varão (pull-out) ou
por rotura em tracção do betão (splitting), tal como se verifica no caso aço-betão [20]. A rotura
por pull-out ocorre quando o varão é arrancado do betão sem que haja qualquer destacamento
do betão ou rotura do varão, resultando no aparecimento de uma superfície de corte ao longo do
topo das nervuras/deformações dos varões (Figura 11). A rotura por splitting ocorre devido à
fissuração radial do betão que envolve o varão – podendo haver destacamento deste. À medida
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que os varões são carregados, exercem uma pressão radial no betão circundante; se o betão
que envolve os varões não tiver a resistência suficiente, desenvolvem-se fissuras na interface
varão-betão, levando à sua propagação na direção da superfície do betão e posterior
destacamento do recobrimento. A rotura por splitting resulta em fissuras dispostas num plano
perpendicular aos varões (Figura 12) [5].

Figura 11 - Secção lateral de um elemento de betão com rotura por pull-out (adaptado de [8])

Figura 12 –Seção transversal de um elemento de betão com rotura por splitting (adaptado de [8]

2.3.3.

Fatores que influenciam a aderência dos varões de GFRP ao betão

Ao longo das últimas décadas, os estudos relativos à capacidade de aderência dos varões de
GFRP ao betão foram evoluindo em paralelo com o contínuo melhoramento das propriedades
dos materiais compósitos. A aderência entre os varões de GFRP e o betão depende de vários
fatores, tais como: o diâmetro do varão, a sua superfície, o comprimento de amarração, a
resistência do betão, a posição do varão, o recobrimento do betão, assim como a armadura
transversal (confinamento) [20].
Um ensaio realizado por Tighiouart et al. [21] mostrou que, quando comparados com varões em
aço, os varões de GFRP mobilizam menores tensões de aderência, devido aos diferentes
mecanismos de aderência entre os dois tipos de varões; enquanto o aço tem como principal
mecanismo de aderência a resistência mecânica, os varões de GFRP tem como principais
mecanismos a adesão química e o atrito.
Achillides e Pilakoutas ([18], [19]) realizaram um estudo sobre o comportamento de aderência de
vários tipos de varões de FRP (GFRP, CFRP, AFRP) ao betão. Mais de 130 provetes foram
testados através de ensaios pull-out e os autores verificaram que os varões de GFRP e CFRP

12

desenvolveram cerca de 72% da tensão máxima de aderência dos varões de aço, enquanto os
varões de AFRP desenvolveram cerca de 85% desse valor.
2.3.3.1. Diâmetro
Ao longo dos últimos anos, têm sido desenvolvidos vários estudos com o objetivo de estudar a
influência do diâmetro dos varões de GFRP na aderência GFRP-betão. Tighiouart et al. [21]
compararam varões tradicionais de aço com varões de GFRP, concluindo, tal como esperado,
que os varões com diâmetros menores mobilizavam tensões de aderência superiores. Achillides
et al. [18] efetuaram uma série de ensaios de pull-out, sendo uma das variáveis o diâmetro dos
varões. Os autores chegaram à mesma conclusão do estudo anterior, apontando três fatores
preponderantes para o aumento da resistência da ligação GFRP-betão: (i) o comprimento de
amarração, (ii) o efeito do coeficiente de Poisson, (iii) a rigidez ao corte da matriz polimérica. A
justificação para estes resultados está relacionada com a área de aderência, sendo maior nos
varões com um diâmetro maior; consequentemente, nestes casos, ocorre aprisionamento de
maiores quantidades de água ao longo da interface betão-varão. Quando essa água se evapora,
são criados vazios ao longo dessa interface, diminuindo a resistência de aderência ([15], [5]).
O efeito de Poisson pode ter consequências na aderência dos varões, pois conduz a uma
redução do diâmetro quando o varão é solicitado axialmente em tração. Esta redução de
diâmetro é mais relevante em varões de elevado diâmetro, podendo levar a uma redução da
aderência mecânica e por atrito [17].
Relacionado com as tensões de aderência, a distribuição das tensões axiais não está distribuída
de forma uniforme ao longo da secção do varão, fenómeno que é ilustrado na Figura 13, onde
ser pode observar uma diminuição do valor entre o exterior e o centro do varão. Para o cálculo
da tensão de aderência, é utilizada o valor da tensão média da secção transversal. O aumento
do diâmetro no varão conduz a tensões de aderência menores, já que quanto maior for o
diâmetro, maior será a diferença entre a tensão média e a tensão máxima no ponto mais exterior
do varão – efeito de shear lag [8].

Figura 13 -Distribuição das tensões normais na secção transversal de um varão devido ao efeito
shear lag (adaptado de [8])
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2.3.3.2. Superfície do varão
Vários autores realizaram trabalhos experimentais com o propósito de avaliar a influência do
acabamento superficial dos varões de GFRP nos mecanismos de aderência ao betão. Cosenza
et al. [22], observaram que, dependendo do tipo de tratamento superficial que os varões
recebem, o desempenho da aderência é diferente, por comparação com o mesmo tipo de varão
com uma superfície lisa. Realizando vários estudos de modo a perceber a aderência mecânica
nos varões, concluíram que os varões lisos não conseguem mobilizar uma boa aderência
mecânica.
Considerando varões com nervuras, Hao et al. [16] realizaram um estudo sobre a aderência dos
varões GFRP com diferentes geometrias em betão de resistência normal. As variáveis estudadas
foram o diâmetro do varão, o espaçamento entre nervuras, a sua altura e largura. Para cada
provete usado durante ensaios de pull-out, foram analisados os modos de rotura, a tensão de
corte média, o escorregamento na extremidade carregada, a rigidez inicial da ligação e as curvas
tensão média de aderência-escorregamento. Este estudo mostrou que o espaçamento ideal das
nervuras corresponde ao valor do diâmetro dos varões e que a sua altura deverá corresponder
a cerca de 6% do diâmetro do varão.
Através de ensaios pull-out, Baena et al. [17] concluíram que os varões nervurados e os varões
revestidos a areia possuem resistências de aderência semelhantes. Os varões com deformações
superficiais em helicóide (sem revestimento a areia) foram os que mobilizaram maior tensão de
aderência, pois estes apresentavam um espaçamento entre deformações reduzido, diminuindo
o efeito de imbricamento. Além disso, os mesmos autores observaram que o acabamento
superficial nos varões assume especial importância quando a rotura não ocorre por splitting, por
exemplo, quando são usados betões de elevada resistência (rotura por pull-out).
Soong et al. [23] estudaram os contributos dos vários mecanismos de aderência, através de
ensaios pull-out em diferentes tipos de varões (varões com diferentes espaçamentos entre
nervuras, varões lisos e varões revestidos a areia). Neste estudo, concluiu-se que a aderência
mecânica está relacionada com as nervuras dos varões, mais concretamente com a resistência
ao corte na interface entre o varão e a nervura. Nos varões com revestimento a areia, observouse que a aderência mecânica depende da rugosidade conferida pela areia, sendo esta variável
ao longo do carregamento.

2.3.3.3. Comprimento de amarração
A transferência da tensão de aderência entre o varão de GFRP e o betão acontece ao longo de
um determinado comprimento, designado por comprimento de amarração, não sendo uniforme
a distribuição de tensões de aderência ao longo desse comprimento. O valor máximo das tensões
de aderência regista-se junto à extremidade carregada, com um posterior decréscimo do valor
da tensão de aderência à medida que aumenta a distância àquela extremidade [15].
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Tighiouart et al. [21] verificaram que em ensaios pull-out a força de tração aplicada nos varões
de GFRP aproximava-se da sua resistência à tração, quando o comprimento de amarração
aumentava, sendo que o comprimento de amarração ótimo é o comprimento mínimo necessário
ao desenvolvimento da resistência à tracção do varão.
Achillides et al. [18], na sequência de ensaios pull-out, constataram que aumentando o
comprimento de amarração dos varões de GFRP, o valor máximo da tensão de aderência média
diminuía; a explicação para este resultado está relacionada com a distribuição não uniforme da
tensão de aderência nos varões.
Através da realização de ensaios de pull-out em 18 provetes com varões de GFRP com
diferentes comprimentos de amarração, Chaallal et al. [24] concluíram que o comprimento de
amarração ótimo é cerca de 20 diâmetros para um betão corrente (Figura 14) e de 30 diâmetros
para uma argamassa de cimento.

Figura 14 – Valor do comprimento de amarração ótimo, segundo Chaallal et al. (adaptado de [24])

2.3.3.4. Resistência à compressão do betão
Ehsani et al. [25] realizaram 102 ensaios de pull-out, constatando que a tensão máxima de
aderência dos varões de GFRP tende a aumentar com a resistência à compressão do betão
(quando a rotura não acontece pelo varão).
Como foi apresentado no ponto 2.3.2, os modos de rotura betão-varão podem ser divididos entre
pull-out ou splitting; a ocorrência de cada modo de rotura está dependente da resistência à
compressão do betão. Quayyum et al. [5] refere que a tensão máxima de aderência é
aproximadamente proporcional à raiz quadrada da resistência à compressão do betão (√𝑓𝑐′ ).
Além disso, o resultado de alguns ensaios de pull-out indica que para betões com resistência à
compressão superior a 30 MPa, a aderência ao betão não depende deste parâmetro, já que
nestes casos a rotura ocorre na interface varão de GFRP-betão. Em situações em que a
resistência à compressão é inferior a 15 MPa (valor muito reduzido, não aplicável em situações
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reais), a resistência à compressão do betão influencia a resistência de aderência, pois a rotura
ocorre devido à formação de fendas entre as nervuras do varão.
2.3.3.5. Posição do varão
Num estudo conduzido por Esfahani et al. [26] sobre a aderência de varões de GFRP em
elementos de betão normalmente vibrado e auto compactado, foi analisada a influência da
posição do varão no elemento de betão (embebidos no topo, meio e base do provete) através de
ensaios de pull-out. Os resultados mostraram que a relação entre a tensão máxima de aderência
dos varões inferiores e os varões superiores era aproximadamente 1,29 para o betão vibrado
normalmente, e de 1,51 para o betão auto-compactável. Essa relação diminuí à medida que
aumenta o recobrimento de betão. Além disso, os autores referem que o tipo de betão não
influencia a aderência dos varões localizados na parte inferior do provete, contudo, o mesmo não
se verifica na parte superior, onde as tensões máximas de aderência são menores, sobretudo
no betão auto-compactável.
Devido ao aprisionamento de água e ar por baixo dos varões em elementos de betão com
diversas espessuras (200, 600 e 1000 mm) Tighiouart et al. [21] observaram que as relações da
aderência entre os varões na base e no topo dos elementos de betão variavam em média em
1,3. Portanto, os autores recomendaram o uso de um fator corretivo para a tensão máxima de
aderência de 1,3.
Também Chaallal et al. [24], quando consideraram as diferentes posições dos varões nos
elementos de betão, obtiveram valores para o fator corretivo de 1,18 a 1,23, tendo recomendado
a utilização do maior valor.

2.3.3.6. Recobrimento
O recobrimento confere proteção e confinamento aos varões, pelo que este parâmetro tem uma
influência significativa nos mecanismos de aderência que se desenvolvem entre os varões de
GFRP e o betão [5].
No caso do modo de rotura por splitting, há destacamento do betão que envolve o varão, o que
poderá ser causado devido ao deficiente recobrimento de betão. Por outro lado, se houver um
recobrimento suficiente, este modo de rotura poderá ser mitigado [27].
Num estudo realizado por Aly et al. [28] em vigas de betão armadas com varões de GFRP,
estudou-se o efeito do recobrimento na resistência à aderência dos varões de GFRP, tendo-se
variado este parâmetro entre uma e quatro vezes o diâmetro dos varões (𝑑𝑏 < 𝑐 < 4𝑑𝑏 ). A
resistência de aderência aumentou cerca de 27% à medida que o recobrimento aumentou na
proporção indicada, de 1 para 4 diâmetros. Além disso, os autores concluíram que o efeito do
recobrimento tem uma influência não linear na resistência de aderência.
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2.3.4.

Recomendações regulamentares

Nesta subseção, descrevem-se as formulações para a determinação do comprimento de
amarração e da tensão máxima de aderência presentes nos seguintes regulamentos: JSCE-E
531 (1995) [29], CSA S806-02 (2002) [30], ACI440.1R-15 (2015) [31], CSA S6 (2006) [32] e Fib
Bulletin 40 (2007) [33].
2.3.4.1. Comprimento de amarração
De acordo com o American Concrete Institute (ACI) [27], o comprimento de amarração de varões
de GFRP retos (ld) é determinado pela seguinte expressão,
𝛼
𝑙𝑑 =

𝑓𝑓𝑟

− 340
0,0083 × √𝑓𝑐 ′
× 𝑑𝑏
𝐶
13,6 +
𝑑𝑏

(2.1)

onde,
•

𝛼 – fator que considera a influência da posição do varão (deverá tomar o valor de 1,5 no
caso do varão estar a pelo menos 305 mm da face inferior do elemento de betão, caso
contrário assume o valor de 1,0);

•

𝑓𝑓𝑟 – tensão axial no varão que se pretende amarrar (deverá ser o menor valor de 𝑓𝑓𝑢 ):
𝑓𝑓𝑟 =

0,083√𝑓 ′ 𝑐
𝛼

(13,6

𝑙𝑒
𝐶 𝑙𝑒
+
+ 340) ≤ 𝑓𝑓𝑢
𝑑𝑏 𝑑𝑏 𝑑𝑏

•

𝑓𝑐 ′– resistência à compressão do betão;

•

𝐶 – valor mínimo entre o espaçamento entre varões e o recobrimento;

•

𝑑𝑏 – diâmetro do varão.

(2.2)

A Japan Society of Civil Engineers (JSCE) [29] define a seguinte expressão para o comprimento
de amarração:

𝑙𝑑 = 𝛼1

𝑓𝑑
4×𝑓𝑏𝑜𝑑

𝑑𝑏 > 20𝑑𝑏

(2.3)

onde,
•

𝑓𝑑 – valor de cálculo da resistência à tração do FRP;

•

𝑓𝑏𝑜𝑑 – valor de cálculo da tensão de aderência (calculado através da expressão 2.9);

•

𝑑𝑏 - diâmetro do varão;

O valor de 𝛼1 varia dependendo do valor de 𝑘𝑐 ,
𝛼1 = 1,0 (se 𝑘𝑐 ≤ 1,0)
𝛼1 = 0,9 (se 1,0 < 𝑘𝑐 ≤ 1,5)
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𝛼1 = 0,8 (se 1,5 < 𝑘𝑐 ≤ 2,0)
𝛼1 = 0,7 (se 2,0 < 𝑘𝑐 ≤ 2,5)
𝛼1 = 0,6 (se 2,5 < 𝑘𝑐 )
com,
kc =

c
15 × 𝐴𝑡 𝐸𝑡
+
×
𝑑𝑏
𝑠 × 𝑑𝑏
𝐸𝑜

(2.4)

em que:
•

𝐸𝑜 – módulo de elasticidade padrão do aço, igual a 200 GPa;

•

𝐸𝑡 – módulo de elasticidade do reforço transversal;

•

𝑐 – menor valor entre o recobrimento inferior do reforço principal e metade da distância
entre reforços ancorados;

•

𝐴𝑡 – área da armadura transversal disposta na vertical, assumindo a superfície de rotura
por fendilhação do betão;

•

𝑠 – distância entre o centro do reforço transversal.

Segundo o Canadian Standards Association (CSA S806-02) [30], o comprimento de amarração
pode ser determinado pela seguinte expressão (2.4),
𝑙𝑑 = 1.15

𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 𝑘5 𝑓𝐹
𝐴𝐹,𝑣𝑎𝑟ã𝑜
𝑑𝑐𝑠
√𝑓 ′ 𝑐

(2.5)

em que:
•

𝑘1 – fator que tem em conta a localização do varão (1,3 para um varão horizontal coberto
de pelo menos 305 de betão fresco, 1,0 para os restantes casos);

•

𝑘2 – fator que tem em conta a densidade do betão, tomando o valor de 1,3, 1,2 e 1,0
para betão leve, semi-leve e normal, respetivamente;

•

𝑘3 – fator que tem em conta o tamanho do varão, sendo igual a 0,8 para varões com
𝐴𝑏 ≤ 300 mm2 e 1,0 caso contrário;

•

𝑘4 – fator que tem em conta o tipo de fibra utilizado no FRP (1,0 para CFRP e GFRP,
1,25 para p AFRP);

•

𝑘5 – fator que contabiliza o tipo de tratamento superficial do varão (1,0 para superfície
rugosa, revestida de areia ou entrançada, 1,05 para superfícies em espiral ou estriadas,
1,8 para superfícies deformadas);

•

𝑓𝐹 – tensão de tração no varão;

•

𝑓′𝐶 – resistência à compressão do betão;

•

𝐴𝐹,𝑣𝑎𝑟ã𝑜 – área de secção transversal de um varão;

•

𝑑𝑐𝑠 – menor valor entre a distância do centro do varão e a superfície livre do betão ou
2/3 do espaçamento dos varões, sendo o respetivo valor inferior ou igual a 2,5𝑑𝑏 .
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O regulamento canadiano CSA S6-06 [32], preconiza a expressão (2.6) para o comprimento de
amarração dos varões de FRP,

𝑙𝑑 = 0.45 ×

𝑘1 𝑘4

𝑓𝐹
( ) × 𝐴𝑓,𝑣𝑎𝑟ã𝑜
𝐸𝐹𝑅𝑃 𝑓𝑐𝑟
𝑑𝑐𝑠 + 𝐾𝑡𝑟 ×
𝐸𝑆

(2.6)

em que:
•

𝑓𝑐𝑟 – tensão de fendilhação do betão, igual a 0,4√𝑓′𝐶 para betão com densidade normal;

•

𝐸𝐹𝑅𝑃 módulo de elasticidade do varão de FRP;

•

𝐸𝑆 – módulo de elasticidade do varão de aço, igual a 200 GPa;

•

𝐾𝑡𝑟 – índice de armadura transversal, dada por,

𝐾𝑡𝑟 =

𝐴𝑡𝑟 𝑓𝑦
10.5𝑠′𝑛

(2.7)

em que:
•

𝐴𝑡𝑟 – Área de armadura transversal;

•

𝑠′ – espaçamento entre varões;

•

𝑛 – número de varões envolvidos pelos estribos;

Os restantes parâmetros da expressão 2.7 são os mesmos da expressão 2.6.
2.3.4.2. Tensão máxima de aderência
A tensão máxima de aderência proposta em [27], pode ser descrita pela seguinte expressão:

𝜏 = (0.33 + 0.025

𝑐
𝑑𝑏
+ 8.3 ) × √𝑓 ′ 𝑐
𝑑𝑏
𝑙𝑑

[SI]

(2.8)

em que:
•

c – menor valor entre o recobrimento do betão ou metade do espaçamento entre varões
(mm);;

•

𝑑𝑏 – diâmetro do varão (mm);

•

𝑙𝑑 - comprimento de amarração (mm);

•

𝑓′𝑐 – resistência do betão à compressão (MPa).

Segundo [29], a expressão que traduz a máxima tensão de aderência é a seguinte:
2/3

𝑓𝑏𝑜𝑑 =

0,28 × 𝛼2 × 𝑓′𝑐𝑘
≤ 3,2 N/mm2
𝛾𝑐
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(2.9)

em que,
•

𝛾𝑐 – coeficiente de segurança igual a 1,3;

•

𝛼2 – fator de modificação da resistência da aderência do FRP, 1,0 se a resistência da
aderência do FRP ao betão for maior ou igual do que a do aço. Caso contrário, este
parâmetro deve ser reduzido conforme os resultados de ensaios;

•

2/3

𝑓′𝑐𝑘 – resistência característica do betão à compressão.

De acordo com [30], a expressão da tensão máxima de aderência (2.11) pode ser obtida
substituindo a expressão do comprimento de amarração (2.5) em 2.10.
𝐴𝑏 × 𝑓𝐹
𝜋 × 𝑑𝑏 × 𝑙𝑑

(2.10)

𝑑𝑐𝑠 × √𝑓′𝑐
1,15(𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 𝑘5 )𝜋𝑑𝑏

(2.11)

𝜏=

𝜏=

Substituindo a expressão (2.6) na expressão (2.10), obtém-se a equação da tensão máxima de
aderência (2.12) de acordo com [32],
𝐸𝐹𝑅𝑃
)
𝐸𝑆
0.45𝜋𝑑𝑏 𝑘1 𝑘4

𝑓𝑐𝑟 (𝑑𝑐𝑠 + 𝐾𝑡𝑟
𝜏=

(2.12)

Segundo o Bulletin 40 da fib [33], a tensão máxima de aderência (2.13) é calculada de acordo
com,

𝜎𝑓 = 54 (

𝑓′𝑐
)
25

0,25

×(

25 0,20
𝑙𝑑 0,55
𝑐 0,33
𝑐𝑚𝑎𝑥 0,1
)
×( )
× [( )
×(
) + 𝑘𝑚 𝐾𝑡𝑟 ]
𝑑𝑏
𝑑𝑏
𝑑𝑏
𝑐

onde,
•

𝑓′𝑐 – resistência à compressão do betão (MPa);

•

𝑐𝑚𝑎𝑥 – máxima distância horizontal entre o varão e a superfície do betão (mm);

•

𝑙𝑑 – comprimento de amarração (mm);

•

𝑑𝑏 – diâmetro do varão (mm);

•

𝑐 – recobrimento (mm);

•

𝑘𝑚 – eficiência do confinamento da armadura transversal.
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(2.13)

2.4.

Efeito da temperatura nos compósitos de GFRP

2.4.1.

Fibras de vidro

Feih et al. [34] realizaram um estudo sobre a resistência das fibras de vidro sujeitas a
temperaturas entre 100 ºC e 650 ºC e expostas a diferentes tempos de aquecimento (5 minutos
a 2 horas). Como expectável, os autores observaram uma relação entre a temperatura/tempo de
exposição e a diminuição de resistência das fibras: comparando com os valores a temperatura
ambiente, a resistência das fibras sofreu uma redução de 20% a 350 ºC, 50% a 450 ºC e 65% a
550 ºC (Figura 15).

Figura 15 –Perda de resistência das fibras de vidro a temperaturas elevadas (adaptado de [34])

2.4.2.

Matriz polimérica

O comportamento a temperatura elevados dos compósitos de GFRP depende bastante do
comportando das matrizes poliméricas com que são produzidos. Tipicamente, para temperaturas
na ordem de 80 ºC (variável consoante o tipo de resina), as matrizes poliméricas mais comuns
perdem rigidez e resistência devido ao processo de transição vítrea (Tg).
Gibson et al. [35] estudaram a variação do módulo de elasticidade de resinas de poliéster e
viniléster com a temperatura; os autores observaram que as propriedades das duas resinas
apresentam reduções semelhantes com o aumento da temperatura. No caso da resina de
poliéster, a Tg foi estimada em 80 ºC, enquanto que no caso da resina de viniléster foi estimada
em 103 ºC. Considerando a degradação do módulo de elasticidade, foram observadas reduções
mais severas para as resinas de poliéster do que na resina de viniléster, com retenções a 100 ºC
de respetivamente 30% e 70% dos valores originais.
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2.4.3.

Laminados e varões

Feith et al. [36] ensaiaram vários laminados de GFRP a temperaturas entre 20 ºC e 300 ºC de
modo a quantificar a resistência à tração e compressão. Os GFRPs usados eram constituídos
por fibras de vidro, embebidas numa matriz de resina viniléster. Na Figura 16 é possível observar
o efeito da temperatura na resistência à tração dos provetes, normalizada em relação à
resistência a temperatura ambiente. Os mesmos autores constataram também que a resistência
à compressão é seriamente afetada para temperaturas superiores a 50 ºC (Figura 17).

Figura 17 – Efeito da temperatura na
resistência à compressão dos laminados de
GFRP (adaptado de [36])

Figura 16 – Efeito da temperatura na
resistência à tração dos laminados de GFRP
(adaptado de [36])

Wang et al. [37] num estudo experimental sobre as propriedades mecânicas à tração de varões
de GFRP a temperaturas elevadas (até 500 ºC), concluíram que, para temperaturas inferiores a
400ºC, o módulo de elasticidade é pouco afetado. Após este valor, os varões sofreram uma
redução abrupta no módulo de elasticidade, retendo a 500 ºC apenas 30% do valor a temperatura
ambiente. Na Figura 18 é possível comparar a tensão quando sujeitos ao aumento da
temperatura com aqueles propostos por Saafi et al.[38] onde alguns dos varões apresentaram
valores de resistência elevados, contudo com uma grande dispersão..

Figura 18 – Comparação da resistência à tração normalizado para varões de FRP com as previsões
de Saafi: Tensão normalizada com o aumento da temperatura (adaptado de [37])
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2.5.

Efeito da temperatura no betão

Nas últimas décadas, têm sido realizadas variadas investigações sobre o efeito das temperaturas
elevadas no betão; nas secções seguintes resume-se esse efeito nas principais propriedades
mecânicas: (i) resistência à compressão, (ii) resistência à tração e (iii) módulo de elasticidade [3].
2.5.1.

Resistência à compressão

A variação da resistência à compressão de diferentes tipos de betão com a temperatura tem sido
extensamente investigada. Na literatura são apontados os seguintes fatores como tendo
influência na resistência à compressão a temperaturas elevadas: teor em água, razão
agregados/cimento, e o tipo de agregados usados [39]. Segundo Bastami et al. [40], o betão
perde normalmente 10% a 20% da resistência à compressão quando aquecido até 300 ºC, e
60% a 75% quando a temperatura atinge 600 ºC. A 800 ºC a resistência à compressão é, em
média, apenas 20% do seu valor original, tal como se ilustra na Figura 19.

Figura 19 – Variação relativa da resistência à tração do betão com a temperatura (adaptado de [41])

2.5.2.

Módulo de elasticidade

A variação do módulo de elasticidade do betão com o aumento da temperatura depende de
fatores como a relação água-cimento, a idade do betão, o processo de cura e a quantidade e
natureza dos agregados. Tal como se observa na Figura 20, o módulo de elasticidade decresce
substancialmente com o aumento da temperatura (e.g. mais de 50% a 500 ºC), fenómeno que é
atribuído às alterações físicas e químicas da estrutura do betão, assim como às tensões internas
criadas pelo aumento da temperatura [41].
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Figura 20 – Variação relativa do módulo de elasticidade do betão com a temperatura (adaptado de
[41])

2.5.3.

Resistência à tração

A variação da resistência à tração, em relação ao valor obtido a temperatura ambiente pode ser
observada na Figura 21. A diminuição ocorre de forma aproximadamente linear com o aumento
da temperatura. A 300 ºC há uma perda de cerca de 20 % face ao valor inicial, acima do valor
indicado, e devido ao maior efeito da degradação térmica, a resistência à tração do betão diminui
rapidamente, para valores de apenas 20 % a 600 ºC. [42]

Figura 21 – Variação da resistência à tração do betão com o aumento de temperatura
(adaptado de [41])

2.6.

Efeito da temperatura na aderência de varões de GFRP ao betão

Apesar do grande potencial dos varões de GFRP como armadura interna de elementos
estruturais de betão, há grandes preocupações relacionadas com o seu comportamento a
temperaturas elevadas ou expostos ao fogo. Além da diminuição acentuada das suas
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propriedades mecânicas quando a temperatura se aproxima da T g da matriz polimérica, a
aderência dos varões de GFRP ao betão é substancialmente afetada [42].
Katz et al. [43] realizaram ensaios de pull-out em varões de aço e de GFRP com diferentes
acabamentos superficiais, todos com 12,7 mm de diâmetro: (i) nervurados (CB); (ii) com
enrolamento helicoidal de fibra (CPI); (iii) enrolamento helicoidal revestido com uma camada fina
de areia (CPH); (iv) com enrolamento helicoidal revestido com areia (NG). As T gs do material
superficial dos varões foram determinadas através de ensaios de calorimetria diferencial de
varrimento (DSC), tendo-se obtidos os seguintes valores para os diferente tipos de varões: CB
(124 ºC), CPH (122 ºC), CPI (95 ºC) e NG (60ºC). Os varões foram embebidos verticalmente em
provetes cilíndricos de betão com 150 mm de diâmetro e 300 mm de altura. A evolução da
temperatura durante o ensaio foi monitorizada com vários termopares colocados na interface
betão-varão. Os autores recorreram a uma manta de aquecimento, colocada à volta do provete,
e posteriormente foram adotados dois tipos de procedimentos experimentais: STRL – os
provetes foram aquecido até à temperatura desejada e só depois foi aplicada força a velocidade
de escorregamento constante; SLRT – os provetes foram carregados até uma determinada
percentagem da carga de rotura e depois procedeu-se ao seu aquecimento até se iniciar o
escorregamento. Na
Figura 22 é ilustrado o método SLRT usado, com o carregamento a ser iniciado a uma
temperatura programada e posteriormente aumentada até ao escorregamento

Figura 22 – Diagrama típico de um arrancamento num ensaio SLRT – tempo após o inicio do
carregamento (adaptado de [43])

Na Figura 23 é possível observar o efeito da temperatura na tensão máxima de aderência dos
vários tipos de varões ensaiados. Para todos os varões de GFRP, os resultados são similares:
numa primeira fase (a temperatura ambiente), os valores de aderência são relativamente
elevados, à exceção do varão NG. Entre 80 e 160 ºC, ocorreu uma redução da aderência em
todos os varões de GFRP. A partir de 200 ºC, a resistência de aderência manteve-se
praticamente constante em todos os tipos de varões. Os ensaios foram realizados até cerca de
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300 C, pois a temperaturas mais elevadas (acima de 400 ºC) a matriz polimérica iria decomporse [43].

Figura 23 – Efeito da temperatura na tensão máxima de aderência (normalizada) para vários tipos
de varões de GFRP e o varão de aço (ST) (adaptado de [44])

O varão NG revelou-se o mais sensível ao efeito da temperatura, perdendo a sua resistência de
aderência para uma temperatura relativamente reduzida - a 92 ºC observou-se uma redução de
55% na tensão máxima de aderência. Nos varões CB, a maior redução verificou-se na gama de
temperaturas entre 80 e 150 ºC. A redução da aderência para os varões CPH e CPI ocorreu de
forma mais gradual até cerca de 200 ºC, mantendo-se praticamente inalterada a partir dessa
temperatura. Comparando com o varão de aço, foi possível concluir que a aderência dos varões
de GFRP ao betão é mais suscetível à temperatura: a 200 C, a tensão máxima de aderência ao
betão diminuiu cerca de 40 %, enquanto que nos varões de GFRP as reduções foram superiores
a 80% à mesma temperatura. Refira-se ainda que os autores observaram uma redução
significativa da resistência de aderência em todos os varões de GFRP, entre 80 ºC e 130 ºC,
correspondendo à Tg dos polímeros utilizados nos varões [43].
Consultando a Tabela 4, é possível observar os valores da tensão máxima de aderência em cada
varão obtida a temperatura ambiente e a 200 ºC.
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Tabela 4 – Tensão de aderência registada a temperatura ambiente e tensão de aderência residual a
200 ºC e percentagem de redução da tensão de aderência (adaptado de [43])
Tensão de aderência (MPa)
Tipo de varão

Redução de tensão

Temperatura

Tensão de aderência

ambiente

residual a 200 ºC

CB

13,2

1,1

91,7

CPH

12,2

1,7

86,1

CPI

10,9

1,6

85,3

NG

4,1

0,8

80,5

ST

11,2

6,9

38,4

de aderência (%)

Analisando as curvas força-deslizamento (P-s) medido na ponta carregada (Figura 24) dos
varões a diferentes temperaturas, é possível distinguir dois andamentos distintos: o
comportamento antes do pico (força máxima) e o comportamento após o pico. O troço
ascendente da curva (pré-pico) é indicativo da rigidez da ligação betão-varão – tal como
esperado, esta rigidez é superior para temperaturas mais reduzidas, diminuindo à medida que a
temperatura aumenta. O comportamento pós-pico a temperatura ambiente pode ser dividido em
duas fases: (i) rápida redução da carga após ser atingida a força máxima; (ii) decréscimo mais
progressivo dos valores do carregamento com o aumento do deslizamento. Os autores deste
estudo referem que o troço ascendente (pré-pico) se torna mais linear com o aumento da
temperatura devido à degradação do material polimérico da superfície dos varões de GFRP [44].
Os mesmos autores compararam os diferentes ensaios, constatando que houve uma redução
severa na resistência à aderência dos varões quando a temperatura aumentou entre 180 e
200 ºC. Os varões CB apresentaram uma redução da resistência à aderência de 92%, que
diminuiu de 13.2 MPa para 1,1 MPa (a uma temperatura de 250 ºC); note-se que neste tipo de
varões, a aderência deve-se essencialmente às nervuras e estas são sensíveis a altas
temperaturas. Nos varões CPH e CPI, devido ao enrolamento helicoidal das fibras, a redução foi
menor, tendo diminuído de 12,2 MPa para 1,7 MPa e de 10,9 MPa para 1,6 MPa, respetivamente.
A variação da tensão de aderência nos varões de aço, para o mesmo intervalo de temperatura,
foi de 11,2 MPa para 6,9 MPa, ou seja, muito inferior.
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Figura 24 – Curvas P-s para os varões de GFRP a diferentes temperaturas (adaptado de [43])

Katz e Berman [44], num estudo experimental semelhante ao descrito acima, obtiveram
resultados similares, tendo concluído que a aderência betão-varões de GFRP a temperatura
elevada depende principalmente de fatores relacionados com as propriedades das superfícies
dos varões e da sua geometria, entre os quais se destacam os seguintes: (i) tensão de aderência
a temperatura ambiente; (ii) temperatura de transição vítrea do polímero à superfície do varão;
(iii) ligação molecular da matriz polimérica; (iv) tensão de aderência residual, ou seja, a tensão
de aderência a temperaturas elevadas, a partir da qual a redução da aderência deixa de ser
significativa.
No mesmo trabalho, foi proposto um modelo que descreve o efeito da temperatura na tensão
máxima de aderência, tendo sido definida uma expressão semi-empírica (equação 2.13),
representada num modelo esquemático na Figura 25.

𝜏 ∗ = 𝛼 tanh[−𝑏(𝑇 − 𝑘1 𝑐] + 𝑑

(2.13)

As variáveis a, b, c, d são constantes que representam as propriedades dos varões; as
constantes a e d estão relacionadas com a tensão de aderência e a temperatura; as variáveis b
e c estão dependentes da temperatura de transição vítrea e da dimensão da rede tridimensional
de ligação do polímero. A variável 𝜏 ∗ representa a tensão de aderência normalizada, T a
temperatura e o parâmetro k1 tem em conta o efeito da redução da tensão de aderência para
temperaturas reduzidas [3].
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Figura 25 – Modelo esquemático da equação proposta por Katz e Berman (adaptado de [44])

A posição vertical da curva no eixo y é controlada pelas constantes a e d, enquanto que as
constantes b e c controlam a posição horizontal da curva onde ocorre a transição da assimptota
superior com a inferior. Na zona de transição da curva, há dois parâmetros que determinam o
seu comportamento: o número de ligações moleculares da matriz polimérica (Cr) e a Tg. As
variáveis mencionadas, quando introduzidas na equação (2.13), dão origem à equação (2.14):

𝜏 ∗ = 0,5(1 − 𝜏𝑟∗ )tanh (−

0,02
𝑘1
[𝑇 − 𝑘1 (𝑇𝑔 +
𝐶 )]) + 0,5(1 + 𝜏𝑟∗ )
𝐶𝑟
0,02 𝑟

(2.14)

onde,
1,
𝑘1 = {1 − 0.025(𝑇𝑔 − 80),
0,

𝑇𝑔 ≤ 80
80 < 𝑇𝑔 ≤ 120
𝑇𝑔 ≥ 120

Bisby et al. [45] estudaram a aderência de varões de GFRP ao betão a temperaturas elevadas,
entre 25 ºC e 150 ºC, recorrendo a ensaios de pull-out. Neste estudo, os autores usaram varões
com dois acabamentos superficiais diferentes: (i) revestidos com enrolamento helicoidal de fibras
e areia fina; (ii) simplesmente revestidos com areia. A T g obtida para os dois varões, através de
ensaios DMA, foi de 86 ºC e 84 ºC, respetivamente. Os resultados obtidos demonstraram uma
redução acentuada da tensão máxima de aderência com o aumento da temperatura. Para
temperaturas próximas da Tg, as reduções verificadas na tensão de aderência para o varão com
revestimento helicoidal de fibras e areia e o varão revestido a areia foram de 60% e 80%
respetivamente. Tal como se observa na Figura 26, a 150 ºC, a tensão máxima de aderência
residual (em relação à tensão máxima de aderência a temperatura ambiente) era de 37% para o
varão revestido com enrolamento helicoidal e areia fina e de apenas 18% para o varão revestido
a areia.
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Figura 26 – Tensão de aderência normalizada e módulo de armazenamento normalizado vs.
temperatura: a) varão revestido com enrolamento helicoidal e areia fina; b) varão revestido com
areia (adaptado de [45])

Masmoudi et al. [46] realizaram ensaios de pull-out em varões de GFRP (diâmetros de 8 e
16 mm) embebidos em provetes de betão previamente sujeitos a temperaturas entre 20 ºC e
80 ºC, por períodos de 4 a 8 meses; os ensaios de arrancamento foram realizados 3 a 5 minutos
após os provetes saírem das câmaras de aquecimento. Os provetes expostos a temperaturas
inferiores a 80 ºC não registaram reduções significativas na resistência de aderência (Figura 27);
contudo, nos que estiveram sujeitos a temperaturas de 80 ºC durante um período de 8 meses, a
redução de resistência foi de cerca de 14%. No que respeita ao efeito dos diferentes diâmetros
dos varões, os autores verificaram a diminuição da tensão de aderência com o aumento do
diâmetro, de 8 para os 16 mm.

Figura 27 – Diminuição da tensão máxima de aderência de varões de GFRP em ambiente seco
após 6 e 8 meses sujeitos a diferentes temperaturas (adaptado de [46]).

30

2.7.

Considerações finais

No presente capítulo, abordaram-se as principais características dos materiais FRP e, em
particular, dos varões de GFRP, dando-se maior relevância à sua aderência ao betão em
condições de temperatura ambiente e a temperaturas elevadas.
Apesar das potencialidades destes varões para serem utilizados como armadura interna em
elementos de betão, ainda existem algumas preocupações relacionadas com o comportamento
dos GFRPs a temperaturas elevadas e quando sujeitas a situações de incêndio, pois as suas
propriedades mecânicas são seriamente reduzidas, em especial quando a T g da matriz
polimérica é atingida. Além disso, o comportamento destes materiais a temperatura elevada
ainda não é inteiramente compreendido na literatura disponível, havendo um reduzido número
de trabalhos experimentais sobre o tema [42]. Da análise do estado da arte apresentado neste
capítulo, é possível destacar as seguintes conclusões:
- Há um conjunto de fatores que influenciam a aderência GFRP-betão, quer a temperatura
ambiente, quer a temperatura elevadas, nomeadamente: o diâmetro do varão, a sua superfície,
o comprimento de amarração, a resistência à compressão do betão, a posição do varão, o
recobrimento de betão e a presença de armadura transversal. Todos estes elementos devem ser
tidos em conta no cálculo da aderência dos varões e na previsão do seu comportamento.
- A temperatura tem um efeito degradador nas propriedades dos constituintes dos varões de
GFRP, sendo que a matriz polímérica é significativamente mais afetada pela temperatura do que
as fibras – consequentemente, tanto a rigidez como a resistência dos varões diminui com o
aumento da temperatura.
- A Tg é um parâmetro muito importante para a (e revelador da) aderência entre os varões de
GFRP e o betão, pois é o valor de referência para o qual é verificada uma redução bastante
acentuada das tensões de aderência;
- A rigidez na interface GFRP – betão diminui com o aumento da temperatura, podendo o seu
efeito ser avaliado através do declive do ramo ascendente da curva tensão de aderência vs.
deslizamento do varão;
Todos os trabalhos experimentais reportados na literatura consistiram em ensaios de pull-out em
que os varões de GFRP tinham uma ancoragem reta. Ou seja, em nenhum dos trabalhos foi
avaliada a influência de ancoragens com varões dobrados na extremidade. Este aspecto, que é
particularmente importante neste tipo de armadura, em face da sua susceptibilidade a
temperatura elevada e da possibilidade de tirar partido da dobragem para mobilizar aderência
em zonas mais frias dos elementos de betão, é objeto do estudo experimental desenvolvido na
presente dissertação.
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3. Programa experimental
3.1.

Enquadramento geral do programa

Como referido no capítulo anterior, os varões de GFRP têm sido crescentemente utilizados na
construção e reforço de estruturas, com claras vantagens relativamente ao aço, nomeadamente
no que se refere à sua leveza e comportamento à corrosão. Também são amplamente
conhecidas as desvantagens no uso daquele tipo de armadura e o seu comportamento a
temperaturas elevadas. As propriedades mecânicas dos varões de GFRP, assim como a sua
aderência ao betão, diminuem significativamente com o aumento da temperatura. Esta
fragilidade é um fator que não deve ser descurado aquando da aplicação dos varões em
determinadas construções. Como referido, a presente dissertação tem como objetivo avaliar o
comportamento da aderência entre o betão e varões de GFRP dobrados e retos, a temperaturas
elevadas. O programa experimental apresentado neste capítulo procurou investigar este aspeto.

3.2.

Plano de ensaios

O plano de ensaios desenvolvido na presente dissertação contemplou ensaios de arrancamento
a varões de GFRP dobrados e retos embebidos em provetes de betão cilíndricos, às seguintes
temperaturas: 20 ºC, 60 ºC, 100 ºC,120 ºC, 140 ºC, 220 ºC e 300 ºC. Estas temperaturas incluem
a temperatura de transição vítrea do material (104 ºC – de acordo com ensaios de DMA, descritos
adiante). Para analisar o efeito do aumento da temperatura na aderência dos varões e obter
resultados consistentes, foram realizados um mínimo de 3 ensaios para cada uma das
temperaturas, tendo sido definida a seguinte nomenclatura: T#_#, onde T# designa a
temperatura a que foi efetuado o ensaio e o segundo valor representa o número do provete (1 a
3 para cada temperatura). Foi posteriormente definida uma curva média tensão de aderência vs.
deslizamento.

3.3.

Materiais

3.3.1.

Betão

No fabrico dos provetes foi utilizado betão pronto de classe de resistência C25/30 com cimento
tipo CEM II/A-L 42.5R, fornecido pela empresa Unibetão, e agregados calcários, tendo os
provetes sido betonados em laboratório. As propriedades do betão foram determinadas para as
idades de 28 e 272 dias (idade representativa da data de realização dos ensaios de
arrancamento). Com o fim de quantificar as propriedades do betão aos 28 dias, os provetes foram
curados numa câmara saturada, a 20 ºC e com uma humidade relativa de 100 %; já os provetes
com a idade de 272 dias foram mantidos num local coberto, à temperatura ambiente do
laboratório, de modo a simular as mesmas condições de cura dos provetes usados nos ensaios
de arrancamento.
Com o objetivo de determinar as propriedades em compressão do betão, foram realizados
ensaios de compressão em cubos de acordo com a norma NP EN 12390-3 [47]. A resistência à
tracção foi determinada com recurso a ensaios de compressão diametral em cilindros, de acordo
com a norma NP EN-12390-6 [48]. Para a estimativa do valor do módulo de elasticidade do betão,
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foi utilizada a expressão do Eurocódigo 2 [49], parte 1.1, alínea 3.1.3(2) e quadro 3.1, que tem
por base o valor médio da resistência à compressão do betão.
Os resultados obtidos nos ensaios ao betão são apresentados na Tabela 5, onde fcm é o valor
médio da tensão de rotura do betão à compressão em cubos, f ctm é o valor médio da tensão de
rotura à tração do betão, fck é o valor característico da tensão de rotura do betão à compressão,
fctk é o valor característico da tensão de rotura à tração e Ecm é o valor médio do módulo de
elasticidade do betão. Note-se que o facto de (i) a resistência à tracção aos 28 dias ser superior
à obtida aos 272 dias e (ii) a resistência à compressão ter apresentado um aumento bastante
ligeiro (cerca de 7%) pode estar relacionado com as diferentes condições de cura (cura húmida
a 28 dias vs. cura a temperatura e humidade ambiente a 272 dias).
Tabela 5 – Propriedades mecânicas do betão usado
Propriedades

3.3.2.

Idade do betão
28 dias

272 dias

fcm,cubos (MPa)

29,62 ± 1,89

31,65 ±1,14

fctm,cilindros (MPa)

2,46 ± 0,13

1,69 ± 0,16

fck,cubos (MPa)

26,52 ± 1,89

29,77 ± 1,14

fctk,cilindros (MPa)

2,52 ± 0,13

1,43 ± 0,16

Ecm (GPa)

27,43 ± 0,53

27,97 ± 0,30

Varões de GFRP

Os varões utilizados na campanha experimental consistiram em varões de GFRP com 12 mm de
diâmetro nominal (cf. Figura 28), acabamento nervurado, contendo uma dobra na extremidade,
fornecidos pela empresa Schöck ComBar. Na Tabela 6 apresentam-se as características dos
varões de acordo com a informação disponibilizada no catálogo fornecido pelo fabricante [50].

Figura 28 – Geometria dos varões de GFRP utilizados.
Tabela 6 – Propriedades mecânicas dos varões de GFRP utilizados na campanha experimental
Varão

Ø 12

Resistência à tração ffu (MPa)

Módulo de

Secção reta

Secção dobrada

elasticidade (GPa)

1000

700

55
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Tg (ºC)

120

Para a correta definição da Tg dos varões de GFRP usados na presente campanha experimental,
foram realizados ensaios de análise mecânica dinâmica (DMA).
A utilização de materiais poliméricos quando sujeitos a um determinado carregamento revela um
comportamento viscoelástico, típico destes materiais, e que pode ser separado nas duas
componentes de deformação: (i) elástica, e (ii) inelástica. No ensaio de DMA, os provetes são
sujeitos a um aumento de temperatura a taxa constante, assim como a uma força oscilatória
sinusoidal com uma determinada frequência fixa. Devido ao comportamento viscoelástico destes
materiais, há um desfasamento entre as curvas de tensão-tempo (σ-t) e extensão-tempo (ε-t).
Da sobreposição das duas curvas, resulta o módulo de armazenamento (E’), que indica a rigidez
elástica do material, sendo proporcional à energia que é armazenada em cada ciclo de carga. O
módulo de perda (E’’) traduz a energia dissipada em cada ciclo, sendo obtido a partir da área
entre as duas curvas referidas que não se sobrepõe. O ângulo de fase (δ) corresponde à
diferença entre as curvas de tensão e deformação, sendo a tangente do mesmo ângulo (tan(δ),
também designada por fator de perda) definida pelo quociente entre os módulos de perda e de
armazenamento (E’’/E’); este último parâmetro é utilizado para avaliar o amortecimento do
material [51].
Para a determinação da temperatura de transição vítrea foi seguida a norma ASTM E1640 [52].
Conforme ilustrado na Figura 29, o módulo de armazenamento sofre uma redução progressiva,
mais ou menos acentuada, para valores de temperatura próximos da temperatura de transição
(Tg); paralelamente, o módulo de perda e o fator de perda apresentam um pico durante este
processo. Deste modo, a norma indicada anteriormente prevê que a T g poderá ser determinada
com base no início do decaimento da curva do módulo de armazenamento em função da
temperatura (cf. Figura 29) [51], tendo sido esta a definição adotada neste estudo.

Figura 29 – Determinação da temperatura de transição vítrea de acordo com a norma ASTM E1640
(adaptado de [52])

De acordo com a norma referida, os ensaios foram realizados a uma taxa de aquecimento de
1 ºC/min (desde a temperatura ambiente até 250 ºC) e a uma frequência oscilatória de 1 Hz
(Figura 30). Nos testes para determinação da Tg, foram obtidos os dados indicados na
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Tabela 7. Com base no decaimento do módulo de armazenamento, foi obtida uma estimativa da
Tg de 104 ºC.

Figura 30 – Curvas dos módulos de armazenamento e perda e do factor de perda (tan(δ)) obtidos
nos ensaios DMA.
Tabela 7- Resultados obtidos na análise mecânica dinâmica para a obtenção do valor de T g
Tg (ºC)
Ensaio

Decaimento do

Pico do módulo de

módulo de

perda E’’

armazenamento E’

Pico da tan(δ)

1

100,5

118,8

128,6

2

107,7

120,3

126,1

3

103,9

120,3

127,2

Média  desvio padrão

104,0  2,9

120,0  0,7

127,0  1,0

Para determinar e analisar o comportamento ao fogo dos materiais, é necessário o conhecimento
da perda de massa e a as variações de energia em função da temperatura. Os dados necessários
para a determinação das variáveis descritas anteriormente são obtidos através de testes
DSC/TGA. Neste tipo de testes, os materiais são colocados num forno e aquecidos a uma
determinada taxa, numa atmosfera controlada (com ar ou nitrogénio). Deste modo, o fluxo de
calor medido permite analisar a natureza das reações químicas que ocorrem no material,
nomeadamente se são reações exotérmicas ou endotérmicas [53].
Um dado importante neste tipo de testes é a determinação da temperatura de decomposição do
polímero (Td). Na Figura 31 ilustra-se a curva típica da massa em função da temperatura obtida
através de testes DSC/TGA, com indicação dos seguintes parâmetros que é preciso estimar:
temperatura de início do decaimento (Td,i), temperatura extrapolada de início do decaimento
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(Td,ei), temperatura média do decaimento (Td,m), temperatura extrapolada de fim do decaimento
(Td,ef), e temperatura de fim do decaimento (T d,f). Apesar de a temperatura de decomposição do
polímero de referência não estar claramente definida em normas, normalmente é considerada
como a temperatura média do decaimento [53], tendo sido esta a definição considerada no

Massa

presente trabalho.

Temperatura
Figura 31 – Curva típica massa – temperatura obtido através de testes DSC/TGA

Na Figura 32 são apresentados os resultados dos ensaios DSC/TGA, onde se podem constatar
a perda de massa e o fluxo de calor por unidade de massa, em função da temperatura. Para o
material GFRP usado, constatou-se uma acentuada perda de massa por volta dos 350 ºC, tendose obtido uma estimativa de Td = 415 ºC, correspondendo a cerca de 12% da perda de massa.
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Figura 32 – Resultados dos testes DSC/TGA

3.4.

Ensaios de arrancamento

3.4.1.

Objetivos e séries de ensaio

Na presente secção, explica-se como se procedeu à montagem do esquema de ensaio e ao
fabrico dos provetes. É explicado também como foi planeada a campanha experimental, que foi
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dividida em duas fases: (i) ensaios a provetes cilíndricos com varões retos; (ii) ensaios a provetes
cilíndricos com varões dobrados.
3.4.2.

Provetes

Para a realização dos ensaios de arrancamento, procedeu-se ao fabrico de (i) provetes
cilíndricos de betão com 23 cm de altura e 15 cm de diâmetro, usados para a análise dos varões
dobrados, e (ii) provetes com 15 cm de altura e 15 cm de diâmetro, destinados aos ensaios com
varões retos (cf. Figura 33). As dimensões usadas foram determinadas de modo a prevenir
eventuais roturas por splitting e também para que o manuseamento dos provetes fosse possível
face às medidas da câmara térmica [3]. Com base nas recomendações indicadas nas normas
ASTM D7913 [54] e ACI 440.3R-12 [55], foram seguidos determinados critérios, entre os quais:
em todos os provetes, na ponta do varão, foi colocado um tubo de aço inoxidável preenchido
com resina (com um diâmetro de 22 mm e 0,7 mm de espessura) de modo a permitir o aperto
pelas garras da máquina de ensaios (descrita mais à frente) e prevenir eventuais roturas do varão
por esmagamento. O espaço entre o cilindro metálico e o varão foi preenchido com resina
epóxida (Sika, modelo Sikadur-330).

Varão GFRP

Termopares

Tubo de PVC

Figura 33 – Provetes usados na campanha experimental com os varões de GFRP dobrados
(esquerda) e retos (direita).

Para cada provete cilíndrico, o varão de GFRP foi inserido verticalmente segundo o eixo
longitudinal do cilindro de betão. Para ambos os tipos de provetes (com varões retos e dobrados),
o comprimento de embebimento em contacto direto com o betão (Lb, na direção longitudital dos
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cilindros, cf. Figura 34) foi definido como 5 vezes o diâmetro do varão; o comprimento não
aderente foi definido por um pequeno tubo de PVC com comprimento de 83 mm.
Na zona do provete de betão, para garantir um determinado comprimento não aderente, foram
usados pequenos tubos de PVC a envolver os varões de GFRP (cf. Figura 34). Em todos os
varões foram colocados 2 termopares, para possibilitar a medição da temperatura na interface
varão-betão durante os ensaios. A posição dos termopares foi fixada através de braçadeiras
plásticas e de um adesivo epóxido (cf. Figura 35).

Figura 34 – Tubo de PVC usado de modo a prevenir eventuais roturas prematuras (esquerda);
pormenor do tubo metálico (direita).

Figura 35 – Termopares usados nos varões de GFRP.

De seguida, foram construídas caixas de contraplacado de madeira (Figura 36 e 37) que
auxiliaram a betonagem dos provetes de betão. Para tal, foram efetuados furos na base das
caixas, assim como na sua base de madeira, com o intuito de garantir a verticalidade dos varões
no interior dos moldes. Os moldes foram materializados por tubos de PVC, com 4 mm de
espessura, tendo as restantes medidas dos tubos sido definidas em concordância com a
geometria do provete de betão – 15 cm de diâmetro e 23 cm de altura.
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Figura 36 - Caixa usada para a betonagem dos provetes de betão usados na campanha dos varões
dobrados.

A betonagem foi realizada em laboratório, tendo-se efetuado uma cuidada vibração do betão.
Todo o processo de cura também ocorreu no laboratório, à temperatura ambiente, tendo os
provetes sido devidamente curados (por rega) até à sua descofragem.

Figura 37 – Caixa usada para a betonagem dos provetes de betão utilizados na campanha dos
varões retos.
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3.4.3.

Esquema de ensaios e instrumentação

O método de ensaio seguido teve por base o esquema ilustrado na Figura 38, tendo sido idêntico
ao utilizado em ensaios anteriormente realizados no IST, como os ensaios de arrancamento de
Rosa et al. [42].
Ponta livre

Pontos de
controlo do
vídeoextensómetro

Pontos de
controlo do
vídeoextensómetro

Ponta carregada
Figura 38 – Esquema de montagem usado nas campanhas experimentais: para os varões
dobrados (esquerda); para os varões retos (direita).

Nestes ensaios de arrancamento, foi utilizada uma máquina universal de ensaios Instron (Figura
39), com uma capacidade de 250 kN e onde foram medidos a força exercida pela mesma e o
deslocamento relativo entre os seus cabeçotes.
Para o aquecimento dos provetes, foi utilizada uma câmara térmica da marca Tinius Olsen, com
as dimensões interiores de 605 x 250 x 250 mm, e uma temperatura máxima de aquecimento de
300 ºC (precisão de ± 1ºC). Esta câmara possui duas aberturas em cada extremidade, com cerca
de 50 mm de diâmetro, onde se fazem passar os acessórios de uma peça de ensaio produzida
para o efeito e o varão do provete.
O espaço vazio à volta destas aberturas foi preenchido com lã cerâmica para atenuar a perda de
calor da câmara térmica. A câmara possui uma superfície envidraçada na face frontal que foi
utilizada para efetuar a leitura do escorregamento do varão durante o ensaio através da técnica
de vídeo-extensometria (como explicado adiante). Para medir a temperatura no interior da
câmara recorreu-se a um terceiro termopar situado no seu interior.
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Figura 39 – Máquina universal de ensaios Instron (esquerda); gaiola metálica usada nos ensaios
(direita).

De modo a colocar o provete cilíndrico de betão dentro da câmara térmica e efetuar o ensaio de
arrancamento, foi desenvolvida uma peça de ensaio ilustrada na Figura 39; esta peça consiste
numa gaiola metálica, com duas placas quadrangulares com 200 x 200 x 16 mm em cada
extremidade, conectadas por quatro varões metálicos roscados de 14 mm de diâmetro e 500 mm
de comprimento.
Como referido, a medição do escorregamento entre as pontas livre (apenas nos provetes com
varões rectos) e carregada (em ambos os tipos de provetes) do varão e o betão foi feita através
de um vídeo-extensómetro constituído pelos seguintes componentes: (i) câmara Sony XCG5005E, com lentes Fujinon – Fujifilm HF50SA-1); (ii) tripé para instalação da câmara,
devidamente nivelada; (iii) computador com o software informático LabView, servindo de
interface entre o utilizador e os dados provenientes da câmara de vídeo, da máquina universal
de ensaios Instron e dos termopares (ligados a dataloggers, da marca HMB MX 1609) (Figura
40).
De forma a efetuar a leitura do escorregamento relativo entre os varões e o betão através do
vídeo-extensómetro, foi necessário recorrer à marcação de pontos de leitura quer no varão, quer
num local estacionário, de modo a que o deslocamento fosse lido entre estes pontos. A sua
marcação foi feita com o cuidado de mitigar quaisquer erros de leitura e deteção por parte da
instrumentação utilizada, já que o equipamento é sensível às condições de iluminação, e estas
variam ao longo do dia e, por conseguinte, ao longo do ensaio. Para solucionar este aspeto, os
varões foram pintados de branco com recurso a um spray resistente a altas temperaturas, para
além de ter sido utilizado um holofote, apontado ao interior da câmara térmica.

42

.

Figura 40 –Vídeo-extensómetro usado na medição dos deslocamentos dos pontos.

3.4.4.

Procedimento experimental

Ensaios preliminares, conduzidos por Rosa et al. [42], mostraram a ocorrência de roturas por
splitting em provetes contendo varões rectos, pelo que, em face das potenciais melhores
condições de aderência dos varões dobrados, se decidiu adotar uma solução de confinamento
dos cilindros de betão. Esta solução consistiu na utilização de braçadeiras metálicas, com o
propósito de confinar os provetes e, assim, prevenir roturas prematuras do betão. No caso dos
provetes de 150 mm de altura (utilizados com varões retos), foram aplicadas 4 braçadeiras
Mikalor, modelo Supra W2,com espessura de 1,5 mm e altura de 28 mm(Figura 41). Nos provetes
de 230 mm de altura (utilizados com varões dobrados), foram aplicadas 6 braçadeiras, com o
mesmo espaçamento. Nos testes preliminares referidos, observou-se que um aperto de 15 N.m
(torque aplicado no aperto das braçadeiras) era suficiente para prevenir as roturas por splitting,
pelo que se adotou o mesmo valor.

Figura 41 – Cintas metálicas usadas no confinamento dos provetes de betão.
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Para os ensaios realizados à temperatura ambiente (Figura 42), inicialmente, foi montado o
equipamento e colocado o conjunto do provete e gaiola metálica na máquina universal de
ensaios. A fixação da gaiola com o provete foi feita através de uma garra junto do cabeçote
superior da máquina de ensaios. De seguida, iniciou-se a fase do carregamento, até ser atingida
a rotura do provete. Durante esta etapa, e como sugerido pela norma ASTM D7913 [54], os
ensaios foram conduzidos em controlo de deslocamentos a uma velocidade de 1 mm/min
(deslocamento relativo entre cabeçotes da máquina), tendo sido mantida a monotorização da
posição dos alvos previamente marcados.

Figura 42 – Esquema de ensaio para a temperatura ambiente (esquerda); esquema de ensaio
utilizado com recurso à câmara térmica (direita).

Nos ensaios a temperatura elevada, foi mantido o mesmo esquema de ensaios, com a exceção
de ter sido usada a câmara térmica descrita anteriormente (Figura 42). Desta feita, foi necessário
colocar a gaiola metálica no interior da câmara térmica e aquecer o provete até que a temperatura
na interface betão-GFRP atingisse o valor objetivo. Nesta fase prévia, foi utilizada uma taxa
média de aquecimento de 8,4 ºC/min do ar do forno, com o cuidado de deixar a temperatura
estabilizar por alguns minutos antes de dar início à segunda fase dos ensaios.
De modo a conseguir atingir a temperatura alvo (para cada ensaio), foi necessário definir a
temperatura alvo do ar no interior da câmara térmica para um valor 10 ºC acima da pretendida
na interface betão-GFRP. Para o início dos ensaios de arrancamento, teve-se o cuidado de
deixar o provete atingir uma temperatura 1 ºC acima da pretendida. Na Tabela 8 e na Figura 43
apresentam-se as curvas e taxas médias de aquecimento do ar na câmara e na interface entre
os varões e o provete.
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Figura 43 – Curvas de aquecimento da interface varão-betão e do ar da câmara para as diferentes
séries de ensaio.

Tabela 8 – Taxas médias de aquecimento do ar na câmara e dos provetes.
Temperatura objetivo

Taxa média de aquecimento (ºC/min)
Câmara

Provete

60 ºC

1,72

0,16

100 ºC

7,25

0,17

120 ºC

8,88

0,08

140 ºC

11,01

0,10

220 ºC

7,88

0,18

300 ºC

8,73

0,15

Os resultados mostram que, como seria de esperar, o aquecimento do provete foi mais lento do
que o do ar da câmara térmica.
Tal como nos ensaios a temperatura ambiente, a segunda fase dos ensaios a temperatura
elevada também passou pela solicitação mecânica dos varões de GFRP, ao mesmo tempo que
eram registados os dados do vídeo-extensómetro. O carregamento foi aplicado até que os pontos
marcados deixassem de estar dentro do alcance do vídeo-extensómetro ou quando a capacidade
de deslocamento máximo da máquina de ensaios fosse atingida.
A aquisição dos dados do vídeo-extensómetro e da força aplicada pela máquina universal de
ensaios (e do deslocamento relativo entre os respetivos cabeçotes) foi efetuada a uma
frequência de 5 Hz, enquanto que a temperatura registada pelos termopares foi monitorizada a
1 Hz.
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3.5.

Considerações finais

No presente capítulo, foi descrito o programa experimental desenvolvido no âmbito da presente
dissertação. Foram inicialmente apresentados os materiais utilizados e o esquema e
procedimento de ensaio adotados para caracterizar o betão e os varões; para estes últimos,
foram efetuados testes de análise mecânica dinâmica. Na segunda parte do capítulo, foram
descritos os procedimentos adotados nos ensaios de arrancamento, quer a temperatura
ambiente, quer a temperaturas elevadas.
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4. Resultados e discussão
4.1.

Considerações iniciais

No presente capítulo, são apresentados e analisados os resultados obtidos nos ensaios de
arrancamento. Na secção 4.2, são apresentadas, para cada série, as curvas que traduzem a
relação entre a força aplicada e o deslocamento relativo entre os cabeçotes da máquina de
ensaios. Na secção 4.3, são ilustradas as curvas de tensão média de corte vs. deslizamento dos
varões para as diferentes temperaturas estudadas. Na secção seguinte (secção 4.4), são
discutidos os modos de rotura, sendo descritas observações visuais do interior dos provetes e
da superfície dos varões após os ensaios. Na secção 4.5, é comparada a degradação com a
temperatura da resistência e rigidez de aderência para as duas geometrias de varões estudadas
(varões retos e dobrados). Na secção 4.6, os resultados obtidos no presente estudo são
comparados com a informação disponível da literatura. Por fim, na secção 4.7, são apresentadas
as considerações finais.

4.2.

Curvas de força-deslocamento

As curvas representativas apresentadas na Figura 44 ilustram a relação entre a força total
aplicada e o deslocamento relativo entre os cabeçotes da máquina de ensaios. Importa referir
que o valor de deslocamento da máquina de ensaios resulta da soma das seguintes parcelas: (i)
alongamento do varão de GFRP; (ii) escorregamento da interface betão-varão; (iii) alongamento
das peças metálicas auxiliares de ensaio; (iv) (eventual) escorregamento do provete nas garras
da máquina. Para a simplificação da leitura e análise de resultados, as curvas foram
representadas até um valor de deslocamento relativo de 25 mm.
O andamento geral das curvas obtidas pode ser separado entre duas fases distintas: (i) o
comportamento registado antes de ser atingida a força máxima (pré-pico); (ii) o comportamento
registado após ser atingida a força máxima (pós-pico). Na fase pré-pico, a força aumenta de uma
forma aproximadamente linear com o deslocamento; após se atingir a força máxima, observase, em geral, uma diminuição mais abrupta no seu valor, seguindo-se um troço caracterizado por
uma diminuição progressiva da força até ao final do ensaio.
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Figura 44 – Curvas representativas força - deslocamento relativo da máquina para os varões retos
(traço contínuo) e dobrados (tracejado).

No caso dos ensaios realizados a 100 ºC em varões retos, o comportamento da curva força vs.
deslocamento foi diferente dos restantes provetes ensaiados; a esta temperatura, as curvas
apresentaram uma redução mais acentuada após ter sido atingida a força máxima. Este
resultado pode estar relacionado com o modo de rotura verificado. Tal como descrito na secção
2.4, o fenómeno de transição vítrea é responsável pela mudança das características e
propriedades dos materiais, conduzindo a uma mudança do estado vítreo para um estado
viscoso, justificando, em parte, este diferente comportamento.
Na Figura 44 observa-se ainda que: (i) com o aumento da temperatura a capacidade de carga
diminui e (ii) a rigidez global (declive do troço ascendente das curvas) diminui; (iii) os provetes
com os varões dobrados apresentam forças máximas consideravelmente superiores às dos
varões retos para todas as temperaturas testadas, tal como é possível observar na Tabela 9.
Tabela 9 – Valores da força máxima (kN) registada para cada temperatura e tipo de varão
Ensaio

Força

Desvio

Ensaio (varões

Força

Desvio

(varões retos)

máxima [kN]

padrão

dobrados)

máxima [kN]

padrão

T20

51,6

1,9

T20

99,75

6,1

T60

48,5

4,1

T60

91,9

0,6

T100

42,6

2,8

T100

54,2

6,5

T120

20,9

3,5

T120

29,9

1,3

T140

14,0

1,4

T140

24,5

0,5

T220

5,6

0,6

T220

9,2

0,5

T300

2,6

0,5

T300

4,8

0,3
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4.3.

Curvas de tensão média de aderência- deslizamento

Na Figura 45 e na Figura 46 apresentam-se as curvas representativas da tensão média de
aderência – deslizamento (nas extremidades carregada e livre dos varões, no caso dos varões
retos), para as várias temperaturas de ensaio. A tensão de aderência foi calculada de acordo
com equação (4.1), que relaciona a força aplicada e a área da interface entre o varão e o betão,
admitindo uma distribuição uniforme de tensões ao longo do comprimento aderente:
𝜏=

𝐹
𝜋×𝐷×𝑙

(4.1)

Na equação anterior, 𝜏 corresponde à tensão média de aderência, F é o valor do carregamento
aplicado, 𝑙 equivale ao comprimento aderente e D ao diâmetro do varão. Para o cálculo da tensão
de aderência, foi assumida uma distribuição uniforme de tensões ao longo do comprimento
aderente. Tanto para os varões retos como para os varões dobrados, foi considerado o mesmo
comprimento de aderência, ou seja, no caso dos varões dobrados, a secção a seguir à dobra
não foi tida em conta para o cálculo da tensão média de aderência.
O comportamento das curvas, de uma forma geral, é semelhante aos das curvas forçadeslocamento, podendo ser dividido em duas fases: (i) uma primeira fase ascendente
aproximadamente linear até se atingir o valor máximo da tensão média de aderência (pré-pico);
(ii) uma segunda fase pós-pico caracterizada pela diminuição gradual da tensão com aumento
do valor do deslizamento até ao final do ensaio. É possível ainda observar que à medida que a
temperatura aumenta, o valor máximo da tensão média de aderência diminui, bem como a rigidez
do troço inicial linear.
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Figura 45- Curvas tensão média de aderência – deslizamento para os provetes com varões retos:
extremidade carregada (esquerda); extremidade livre (direita).
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Figura 46 – Curvas tensão de aderência média – deslizamento na extremidade carregada para os
provetes com varões dobrados.

Relativamente aos resultados dos ensaios com varões retos (Figura 45), importa referir que a
100 ºC, o comportamento registado foi diferente do correspondente às restantes temperaturas:
após se atingir o pico no valor da tensão média de aderência, a diminuição foi bastante mais
acentuada; este resultado poderá ser explicado por um diferente modo de rotura obtido nos
provetes ensaiados a esta temperatura, tal como será discutido na secção seguinte. Em relação
à rigidez da ligação betão-varão (i.e., declive do troço ascendente das curvas), verifica-se uma
tendência geral de diminuição com o aumento do valor da temperatura. Para o cálculo desta
rigidez, foram considerados os valores do tramo ascendente das curvas na extremidade
carregada entre 25% e 50% do valor máximo da tensão média de aderência. Tal como se
observa na Tabela 10, a rigidez diminuiu consideravelmente com a temperatura, retendo-se a
60 ºC apenas cerca de 28% da rigidez a 20 ºC. No caso dos ensaios a 140 ºC e a 220 ºC, o valor
da rigidez foi maior do que o medido a 120 ºC; tais resultados podem ser parcialmente explicados
pelo efeito de expansão térmica do varão - apesar de a degradação das propriedades mecânicas
do varão ser superior a 140 ºC e 220 ºC, a sua expansão radial poderá ter um efeito benéfico na
aderência betão-varão (pelo aumento da fricção) que se sobreporá ao efeito da redução das
propriedades mecânicas.
Tabela 10 – Rigidez média de aderência obtida dos gráficos tensão de aderência – deslizamento na
extremidade carregada para os varões retos. Rigidez normalizada ao resultado obtido a 20ºC.
Ensaio

Rigidez média da
ligação (MPa/mm)

Desvio padrão

Rigidez
normalizada

T20

105,54

2,98

1,00

T60

30,26

12,35

0,28

T100

9,18

2,96

0,09

T120

6,56

0,74

0,06

T140

9,41

1,21

0,09

T220

12,01

2,50

0,11

T300

3,03

0,09

0,03
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No caso dos varões dobrados, as curvas tensão de aderência vs. deslizamento na ponta
carregada (Figura 46) apresentam, em geral, um andamento semelhante ao descrito nos ensaios
com varões retos, destacando-se as seguintes principais diferenças: (i) os valores máximos da
tensão média de aderência são consideravelmente superiores aos obtidos nos ensaios
realizados com varões retos às mesmas temperaturas; (ii) nos ensaios realizados a 100 ºC, não
se observou a redução abrupta da tensão de aderência após o pico; essa diminuição de tensão
foi gradual e semelhante, em andamento, à obtida para as restantes temperaturas; (iii) os valores
da rigidez para os ensaios realizados a 20 ºC e 60 ºC são bastante inferiores aos registados para
os varões retos retos – não foi possível encontrar uma explicação física para este resultado
contrário ao esperado; investigações futuras deverão analisar este fenómeno com maior detalhe.
Tabela 11 – Rigidez média de aderência obtida dos gráficos tensão de aderência – deslizamento na
extremidade carregada para os varões dobrados. Rigidez normalizada ao resultado obtido a 20ºC.
Ensaio

Rigidez média da
ligação (MPa/mm)

Desvio Padrão

Rigidez
normalizada

T20

10,45

3,21

1,00

T60

8,39

1,51

0,80

T100

5,75

0,39

0,55

T120

5,94

1,14

0,57

T140

9,90

3,08

0,95

T220

8,13

0,27

0,78

T300

3,80

0,62

0,36

À semelhança dos resultados obtidos com os varões retos, também no caso dos provetes com
varões dobrados (Tabela 10) a rigidez de aderência não apresentou uma diminuição contínua
com o aumento da temperatura; no caso dos ensaios a 140 ºC e 220 ºC, a rigidez de aderência
foi consideravelmente superior à obtida a 100 ºC. Tal como referido anterior, este fenómeno
poderá estar relacionado com o efeito benéfico da expansão radial do varão face à degradação
das propriedades mecânicas do mesmo.

4.4.

Modos de rotura e observação visual

4.4.1.

Provetes com varões retos

Nos ensaios de arrancamento em varões retos, a maioria dos provetes apresentou rotura por
pull-out, caracterizada pelo deslizamento do varão de GFRP ao longo do comprimento aderente
ao betão. Nos provetes ensaiados a 100 ºC, a rotura ocorreu pelo betão – rotura por splitting.
Tal como se ilustra na Figura 47, a 20 ºC o deslizamento do varão de GFRP não provocou danos
significativos no varão; a rotura da ligação ocorreu com esmagamento do betão entre as
nervuras, não tendo sido encontrados quaisquer resíduos de resina ou de fibras no interior do
provete. A 60 ºC (Figura 48) as observações pós-ensaio foram semelhantes ao descrito acima.
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Figura 47 – Provete ensaiado a 20 ºC (varão reto).

Figura 48 – Provete ensaiado a 60 ºC (varão reto).

No caso dos provetes com varões retos aquecidos a 100 ºC, como referido anteriormente, a
rotura ocorreu por splitting. Neste caso, o confinamento adicional conferido pelas braçadeiras
metálicas não foi suficiente para evitar este modo de rotura (Figura 49).

Figura 49 – Exemplo de um provete com uma rotura por splitting (varão reto aquecido a 100 ºC).
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No interior dos provetes foi possível observar danos no varão, com as nervuras arrancadas do
núcleo do varão de GFRP, deixando à vista algumas fibras longitudinais do varão, tal como se
ilustra na Figura 50.

Figura 50 – Provete ensaiado a 100 ºC (varão reto).

Com o aumento da temperatura, os danos observados nos varões de GFRP tornaram-se mais
significativos. Entre 100 ºC e 220 ºC, as nervuras ficaram totalmente destruídas, tendo sido
arrancadas; por outro lado, algumas fibras do varão mais próximas da superfície foram partidas
(Figura 51).

Figura 51 – (esquerda) Provete ensaiado a 140 ºC; (direita) Provete ensaiado a 220 ºC.

A 300 ºC, como pode ser observado na Figura 52, os danos no varão foram bastante severos,
com a maioria das nervuras arrancadas e as fibras mais superficiais partidas. Foram ainda
observados indícios de resíduos de fibras e resina.

Figura 52 – Provete (varão reto) ensaiado a 300 ºC

53

4.4.2.

Provetes com varões dobrados

Em dois dos quatro ensaios realizados à temperatura ambiente em varões dobrados, observouse rotura do varão por tração, atingindo-se uma tensão máxima de aproximadamente 960 MPa
– este valor é semelhante ao indicado pelo fabricante (aproximadamente 1000 MPa). Nos dois
ensaios restantes realizados a esta temperatura, verificou-se o destacamento do betão sobre a
dobra dos varões com posterior rotura por pull-out (Figura 53).

Figura 53 – Provetes (varão dobrado) ensaiados a 20 ºC: rotura por tração do varão (esquerda);
destacamento do betão sobre a dobra do varão com posterior rotura por pull-out (direita).

No caso dos ensaiados a 60 ºC, em todos os provetes, foi possível constatar o mesmo tipo de
rotura descrita acima: destacamento do betão na parte acima da dobra seguida por pull-out
(Figura 54).

Figura 54 – Provete (varão dobrado) ensaiado a 60ºC.

Contrariamente ao observado a 100 ºC nos provetes com varões retos, em todos os ensaios
realizados a esta temperatura em varões dobrados, a rotura ocorreu por pull-out (após
destacamento do betão acima da dobra). Observando o interior dos provetes, os varões
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apresentaram alguns danos, principalmente na zona compreendida entre o início da dobra até à
extremidade dobrada do varão, com a maioria das nervuras arrancadas (Figura 55).

Figura 55 – Provete (varão dobrado) ensaiado a 100 ºC.

Com o aumento da temperatura, não se verificou qualquer destacamento do betão acima da
dobra; contudo, os danos observados na superfície do varão foram mais significativos, tendo sido
possível observar mais nervuras completamente arrancadas, expondo as fibras superficiais do
varão. Para a máxima temperatura ensaiada (300 ºC), as nervuras foram arrancadas na
totalidade e as fibras à superfície do varão ficaram expostas, com resíduos ao longo do provete
(Figura 56).

Figura 56 – Provetes (varão dobrado) ensaiados a 220 ºC (esquerda) e a 300 ºC (direita).
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4.5.

Resistência de aderência

Na Figura 57 compara-se os valores da resistência de aderência mobilizados pelos varões retos
com os valores resultantes da solução com uma dobra, nos provetes de betão expostos a

Resistência média de aderência [MPa]

diferentes temperaturas.
45
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300°C

Temperatura [°C]
Figura 57 – Valores da tensão para as diferentes temperaturas, nas duas campanhas experimentais
realizadas.

Na Figura 57 é possível verificar que a utilização de varões dobrados permite a mobilização de
uma maior tensão de aderência, melhorando significativamente o desempenho dos varões de
GFRP com o aumento da temperatura. À temperatura ambiente, a solução com varões dobrados
tem o dobro da tensão de aderência dos varões retos. Com o aumento da temperatura, a
tendência mantém-se, apesar desta diferença ser menor para temperaturas mais elevadas
(220 ºC e 300 ºC).
Na Figura 58 compara-se o valor da resistência de aderência normalizada para os dois tipos de
provetes para as várias temperaturas de ensaio. Refira-se que estes valores foram normalizados
em relação às resistências obtidas a 20 ºC. É possível confirmar o efeito prejudicial que o
aumento da temperatura tem, devido à degradação das características mecânicas da matriz
polimérica. Os valores normalizados seguem uma tendência de diminuição progressiva, com a
particularidade de a diminuição ser mais severa para os provetes com os varões dobrados, em
especial nos testados perto da temperatura de transição vítrea. Enquanto que nos varões retos,
a uma temperatura de 100 ºC, a redução da resistência de aderência média situou-se na ordem
dos 24%, nos varões dobrados essa perda foi de aproximadamente de 50%. A diferença
assinalada está associada ao valor referência, da resistência média de aderência, para qual os
valores foram normalizados, que no caso dos varões dobrados é substancialmente maior do que
nos varões retos e, portanto, com uma queda mais acentuada. Além disso, nos ensaios
realizados: (i) nos provetes com varões retos, a rotura ocorreu por splitting, em que a expansão
radial do varão assume especial importância; (ii) nos varões dobrados, ocorreu rotura por pull-
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out, com arrancamento das nervuras, num modo que é mais dependente do material polimérico
dos varões e que, portanto, conduziu a uma redução mais severa no valor da tensão de
aderência máxima.

Resistênca média de aderência
normalizada

1,20
1,00

Retos

0,80

Dobrados

0,60
0,40
0,20
20°C

60°C

100°C

120°C

140°C

220°C

300°C

Temperatura [°C]

Figura 58 – Tensão normalizada para as diferentes temperaturas, nas duas campanhas
experimentais realizadas.

Na Figura 59 analisa-se a relação entre o módulo de armazenamento normalizado em função da
temperatura e o valor normalizado da tensão de aderência média para vários valores de
temperatura. Pela análise desta figura é possível concluir que a redução da tensão média de
aderência com a temperatura segue, em geral, o andamento da curva obtida nos ensaios de
DMA. Este resultado mostra que, para o tipo de varões testados na presente dissertação, é
possível correlacionar a redução de aderência betão-GFRP com as propriedades do material
GFRP a diferentes temperaturas.
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0
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Figura 59 – Valores normalizados da tensão de aderência média e módulo de armazenamento em
função da temperatura.
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4.6.

Comparação com outros autores

Na presente secção comparam-se os resultados obtidos na presente campanha experimental
com os de alguns autores mencionados na secção 2.6, nomeadamente os de McIntyre et al.[45],
Katz et al.[44] e Rosa et al. [42].
Na Figura 60 comparam-se os valores normalizados do valor máximo da tensão de aderência
obtidos nesses com os do presente estudo obtidos dos provetes com varões retos. Refira-se que
nos vários trabalhos analisados: (i) os primeiros autores avaliaram dois tipos de varões (BPG e
PTG), ambos com acabamento superficial em areia; (ii) os varões usados por Katz consistiram
em 4 tipos de varões (CB – nervurados; CPI - enrolamento helicoidal em fibra; CPH –
enrolamento helicoidal revestido com camada fina de areia; NG enrolamento helicoidal revestido
com areia); (iii) Rosa apresentou dados sobre varões retos revestidos a areia.
Da análise desta figura confirma-se a tendência de redução contínua da tensão normalizada com
o aumento da temperatura. Tal como no presente estudo, para temperaturas mais elevadas, a
capacidade resistente diminui progressivamente e de forma significativa; nos diversos estudos,
os valores de retenção da tensão de aderência para temperaturas superiores a 150 ºC são de
10% a 20% do seu valor inicial.

Tensão de aderência normalizada

1,2
1
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0,8

McIntyre - PTG
Katz - CB

0,6

Katz - CPH
Katz - CPI

0,4

Katz - NG
0,2

Rosa
Varões retos

0
0

50

100

150

200

250

300

Temperatura [°C]
Figura 60 – Comparação com diversos resultados experimentais.

É de salientar que há uma grande dispersão quando os valores normalizados da tensão de
aderência obtidos nas diferentes campanhas experimentais são agrupados. Tal deve-se a vários
fatores, entre os quais os seguintes: (i) os diferentes tipos de varões usados, com variações nos
acabamentos superficiais, diâmetros e tipos de resinas; (ii) diferentes métodos usados durante
os ensaios pelos diferentes autores, (iii) diferentes modos de rotura obtidos e (iv) valores
consideravelmente diferentes da temperatura de transição vítrea.
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4.7.

Considerações finais

No presente capítulo, foram apresentados os resultados obtidos em ensaios de aderência entre
varões de GFRP e o betão a temperaturas elevadas, entre 20 ºC e 300 ºC, tendo-se igualmente
analisado a influência da forma da amarração dos varões, reta ou com uma dobra a 90º.
Os resultados obtidos permitiram confirmar que a resistência de aderência é significativamente
reduzida com o aumento da temperatura: a 60 ºC, os varões retos estudados retiveram cerca de
92% da tensão aderente inicial (a 20 ºC) enquanto que os varões com dobra retiveram 80%
daquele valor. Acima da temperatura de transição vítrea, observou-se a maior redução de tensão
de aderência, o que demonstrou a importância deste processo de relaxação no comportamento
da ligação betão-GFRP. Comparando as duas séries experimentais, e apesar de as duas
soluções estudadas (varões retos e varões dobrados) apresentarem a mesma tendência de
degradação no que respeita ao valor da resistência à aderência, os varões de GFRP dobrados
demostram ser uma opção que suporta maiores valores de tensão de aderência, quando
comparados diretamente com a solução com varões retos. À temperatura ambiente, os primeiros
suportaram uma tensão de aderência média de 40 MPa, o dobro do valor obtido pelos varões
retos; para além disso, com o aumento da temperatura, os varões dobrados mantiveram sempre
um valor superior de tensão de aderência média. Depois de atingido a T g, as duas soluções
construtivas apresentaram valores mais próximos: a 120 °C os varões retos apresentaram uma
tensão de aderência média de cerca de 8 MPa, enquanto que nos varões com a dobra aquela
tensão foi de 10 MPa.
Também a rigidez média para as duas séries experimentais evoluiu de forma similar, com uma
tendência de diminuição com o aumento da temperatura; contudo, foram observados aumentos
de rigidez não esperados à partida entre alguns valores de temperatura; a explicação para esse
resultado poderá residir na contribuição da expansão radial do varão no aumento do atrito na
interface GFRP-betão.
A presente campanha experimental permitiu ainda mostrar que é possível correlacionar a
redução de aderência betão-GFRP com as propriedades do material GFRP a temperaturas
elevadas, em particular com os resultados obtidos em ensaios de DMA.
Finalmente, os resultados obtidos na presente dissertação foram comparados com resultados
reportados em campanhas experimentais de outros autores; apesar das diferenças entre os
materiais utilizados (incluindo os diâmetros, acabamentos de superfície e temperaturas de
transição vítrea) e os procedimentos adotados nos vários estudos, em termos qualitativos, a
redução da resistência de aderência com a temperatura apresentou um padrão de variação
semelhante.
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5. Conclusão e perspetivas de desenvolvimentos futuros
5.1.

Conclusões do trabalho realizado

Os materiais FRP têm vindo a ser desenvolvidos de forma sustentável e económica para
aplicação em estruturas de engenharia civil nos últimos 20 anos. Atualmente, um dos maiores
desafios impostos à área da engenharia civil está relacionado com os custos de reparação de
estruturas construídos com materiais tradicionais, como o aço, o betão armado e a madeira. O
problema associado à durabilidade destes materiais tem vindo a provocar alterações nas normas
e códigos pelos quais se rege a construção, e é aqui que os materiais FRP assumem uma
especial importância [1].
Há, no entanto, alguns problemas associados ao uso dos materiais FRP que se constituem como
um entrave à sua ampla aplicação na engenharia civil tais como: a deformabilidade e a falta de
regulamentação específica, mas, sobretudo, o comportamento destes materiais em situações de
exposição ao fogo ou a temperaturas elevadas. Na literatura disponível, há uma clara
convergência dos resultados obtidos em diversos estudos, apontando os mesmos para uma
elevada deterioração das propriedades mecânicas a temperaturas elevadas [56].
No âmbito da presente dissertação, foi desenvolvida uma campanha experimental com o objetivo
de caracterizar o comportamento da aderência entre os varões de GFRP e o betão numa série
de temperaturas, desde a temperatura ambiente até 300 ºC. Deste modo, foram efetuados
ensaios de arrancamento de varões GFRP embebidos em provetes de betão, separados em
duas séries de ensaios. Numa primeira série, foram estudadas soluções com varões retos e,
posteriormente, foram estudadas soluções que contemplam varões dobrados; assim, foi possível
perceber a influência das diferentes geometrias das ancoragens dos varões.
Na revisão da bibliografia, foi possível verificar que, por comparação com o aço, os varões de
GFRP sofrem uma degradação mais acentuada no valor das suas propriedades mecânicas com
a temperatura. Foram ainda identificados alguns parâmetros que influenciam a aderência destes
materiais ao betão, tais como o diâmetro, a superfície do varão, o comprimento de aderência, a
posição do varão, o recobrimento e a curvatura. Verificou-se que ainda há poucos estudos
disponíveis no sentido de esclarecer o comportamento da aderência entre o GFRP e o betão a
temperaturas elevadas, pelo que os modelos disponíveis estão amplamente baseados no seu
comportamento a temperatura ambiente; contudo, em termos qualitativos, é possível determinar
o comportamento da interação entre aqueles materiais, nomeadamente a curva que traduz esta
relação (tensão vs. deslizamento). Numa primeira fase, há um aumento praticamente linear entre
o deslocamento e a tensão de aderência até ser atingido um pico; após este valor máximo de
tensão, inicia-se uma segunda fase, caracterizada por uma redução abrupta da tensão com o
deslizamento, culminando numa diminuição mais ténue até ao fim do ensaio.
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Nos ensaios de arrancamento realizados na presente dissertação, com recurso a uma máquina
universal de ensaios, foi estudado o comportamento da aderência entre os varões de GFRP (com
duas geometrias de ancoragem diferentes) e o betão às seguintes temperaturas: 20, 60, 100,
120, 140, 220 e 300 ºC. A resposta medida nos ensaios mostrou uma curva de tensão de
aderência expectável, com um andamento similar ao descrito na bibliografia existente. Nos vários
ensaios, é de salientar as exceções registadas para as curvas dos provetes com varões retos,
ensaiados a 100 ºC, nos quais, após ser atingido o valor máximo da tensão de aderência, a curva
ficou marcada por uma redução abrupta, resultado do modo de rotura observado nestes ensaios
– rotura por splitting.
Relativamente às curvas de tensão-deslizamento, o aumento de temperatura levou a uma
diminuição gradual do valor máximo da tensão. Tal como esperado, a maior diminuição ocorreu
para temperaturas em volta da temperatura de transição vítrea, em que se registaram valores
para a tensão de aderência na ordem dos 75% para os varões retos e 55% para os varões
dobrados (face aos valores obtidos a temperatura ambiente). É de assinalar que a solução dos
varões dobrados demonstrou sempre um valor de tensão de aderência superior à dos varões
retos. A temperatura ambiente, os varões dobrados conseguiram mobilizar mais do dobro da
tensão de aderência dos varões retos, com valor médios de aproximadamente 40 MPa e 19 MPa,
respetivamente. Depois de atingida a T g, as duas geometrias apresentaram valores mais
próximos: a 120 °C, os varões retos apresentaram cerca de 8 MPa e os varões com a dobra
10 MPa. A 300 ºC, a resistência de aderência foi inferior a 10% para as duas soluções estudadas.
No que respeita à rigidez, a tendência geral observada foi também de diminuição com o aumento
da temperatura; contudo, verificaram-se exceções, no caso dos varões retos, a temperaturas de
140 ºC e 220 ºC, para as quais a rigidez aumentou; verificou-se o mesmo no caso dos varões
dobrados a 120 ºC e 140 ºC. A explicação para este fenómeno, que contradiz a tendência natural
e expectável para o valor da rigidez, poderá residir no aumento da expansão radial do varão. De
facto, com o aumento da temperatura, a par da degradação das propriedades do varão, acontece
outro fenómeno, a expansão e térmica do varão. A determinadas temperaturas é plausível que
este fator contribua mais para o aumento da aderência do que a degradação das propriedades
do varão, levando a que a rigidez assuma uma variação positiva para alguns intervalos de
temperatura.
Após os ensaios realizados, procedeu-se à abertura dos provetes de modo a confirmar os modos
de rotura. De um modo geral, e para os varões retos, constatou-se que todos os ensaios
culminaram em roturas por pull-out, com a exceção dos ensaios a 100 ºC, próximos da T g. Como
referido, para os ensaios em questão, o modo de rotura aconteceu por splitting, com os provetes
de betão a apresentarem fraturas, apesar do confinamento fornecido pelas braçadeiras metálicas
usadas. Nos provetes testados com varões dobrados, a rotura terá ocorrido por pull-out; é de
salientar que, nos ensaios a temperatura ambiente, os valores de tensão atingidos provocaram
rotura por tração do varão em metade dos provetes e rotura por pull-out com destacamento do
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betão na metade restante. Também foi possível constar que nos ensaios a 60 ºC, para além do
modo de rotura por pull-out, o betão acima da dobra foi destacado.
Os resultados da presente campanha experimental foram comparados com a literatura existente,
nomeadamente com os trabalhos realizados por McIntyre et al .[45], Katz et al. [44] e Rosa et al.
[42]. A comparação efetuada permitiu estabelecer relações na forma como os materiais usados
se degradam ao longo de uma variação positiva da temperatura; no entanto, devido às diferenças
no método de ensaio e materiais utilizados pelos autores, seria expectável observar algumas
diferenças. No caso dos ensaios protagonizados por Rosa et al., tendo sido efetuados em
circunstâncias semelhantes, mas com a variável a incidir no acabamento do varão de GFRP
usado (acabamento a areia) e na respetiva T g, foi registado um maior valor de tensão de
aderência para o caso dos varões retos, mas uma degradação maior dos varões com
acabamento superficial em areia à medida que foi aumentada a temperatura, em especial após
a temperatura de transição vítrea.
Na presente dissertação, foi demonstrada a influência que a temperatura assume no
comportamento dos materiais GFRP, em especial, de que forma a consequente degradação das
propriedades físicas influência a tensão de aderência entre o GFRP e o betão. Apesar dos
elevados valores da tensão de aderência registados para a temperatura ambiente, com o
aumento da temperatura (mesmo para valores relativamente baixos, como 60 ºC) ocorre uma
elevada degradação da capacidade aderente dos varões ao betão.
Em relação aos dois tipos de soluções estudadas, nomeadamente os varões retos e os varões
dobrados, foi possível concluir o seguinte: (i) a solução constituída por varões retos conduziu,
para toda a gama de temperaturas ensaiadas, a valores de tensão de aderência menores do que
os provetes com varões dobrados; (ii) os varões dobrados apresentaram reduções mais
significativas da resistência à aderência com a temperatura, em especial, entre 60 ºC e 140 ºC;
(iii) o processo de transição vítrea aparenta ter tido igual influência na degradação das
propriedades de aderência das duas séries experimentais.
Por fim, é de referir que os objetivos inicialmente delineados para a presente dissertação foram
cumpridos, constituindo a presente tese e os resultados nela produzidos uma mais valia no
estudo do comportamento da aderência entre varões de GFRP e betão.

5.2.

Perspetivas de desenvolvimentos futuros

Os resultados obtidos na presente dissertação contribuíram para o desenvolvimento do estado
do conhecimento sobre o comportamento da aderência entre os varões de GFRP e o betão
quando sujeitos a temperaturas elevadas. Contudo, neste tema existem ainda aspetos que
merecem ser estudados futuramente com maior detalhe, tais como os seguintes:
- A realização de ensaios experimentais similares aos apresentados na presente dissertação,
com o objetivo de determinar a influência de outros fatores na aderência entre os varões de
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GFRP e o betão a temperatura elevada, em particular: (i) diferentes diâmetros; (ii) diferentes
acabamentos superficiais, (iii) diferentes comprimentos aderentes; (iv) diferentes condições de
confinamento. Estas variáveis assumem especial interesse na campanha experimental relativa
aos provetes com varões dobrados. É de notar que na literatura não estão disponíveis resultados
de ensaios de arrancamento em varões dobrados e, portanto, seria interessante obter mais
estudos comparativos.
- A caracterização dos materiais utilizados na presente campanha experimental a temperatura
elevada, em particular, no que se refere à resistência e rigidez dos varões de GFRP;
- O desenvolvimento e calibração de novos modelos analíticos para leis locais de aderência entre
varões de FRP e o betão a temperaturas elevadas;
- O desenvolvimento de estudos numéricos capazes de simular os ensaios realizados,
considerando leis locais de aderência betão-varão para vários valores de temperatura;
- A realização de ensaios de resistência ao fogo em elementos de betão armado com varões de
GFRP com o objetivo de comparar o efeito da geometria da amarração (reta vs. a 90º);
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Anexos
Anexos I – Resultados dos ensaios de caracterização do betão aos 28 e 272
dias de idade

Tabela I.1 – Resultados dos ensaios de caracterização do betão aos 28 dias de idade

Resistência à compressão
Cubos
Provete
Massa
Força [kN]
fci [MPa]
nº
[g]
1
7962
650,089
28,89
2
7981
681,667
30,30
3
7991
695,201
30,90
4
7996
705,458
31,35
5
8124
600,045
26,67

Resistência à tração
Cilindros
Provete
Massa
Força
nº
[g]
[kN]
1
12732
165,418
2
12764
177,077
3
12659
185,876
4
12691
168,278

fti [MPa]
2,34
2,51
2,63
2,38

Tabela I.2 – Resultados dos ensaios de caracterização do betão aos 272 dias de idade

Resistência à compressão
Cubos
Provete
Massa
Força [kN]
fci [MPa]
nº
[g]
1
7996
678,95
30,18
2
7762
729,553
32,42
3
7830
742,049
32,98
4
7991
693,913
30,84
5
7745
715,821
31,81
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Resistência à tração
Cilindros
Provete
Massa
Força
nº
[g]
[kN]
1
12214
127,473
2
12123
104,926
3
12261
110,315
4
12093
124,064
5
12289
130,773

fti [MPa]
1,80
1,48
1,56
1,76
1,85

Anexo II – Resultados obtidos nos ensaios de arrancamento em termos de
tensão máxima de aderência (τmax), força máxima (Fmax) e rigidez (K), para os
provetes com varões retos
T [ºC]

𝝉𝒎𝒂𝒙 [MPa]

Fmax [kN]

K (MPa/mm)

T20-1

17,68

49,13

-*

T20-2

18,66

51,86

99,7

T20-3

19,34

53,75

39,0

T60-1

15,76

43,82

27,9

T60-2

16,33

45,39

-

T60-3

19,90

55,31

34,6

T60-4

16,97

47,17

51,1

T60-5

18,32

50,92

-

T100-1

14,40

40,01

-

T100-2

16,00

44,47

11,7

T100-3

16,62

46,18

-

T100-4

14,30

39,74

13,1

T120-1

6,25

17,36

-

T120-2

7,18

19,94

7,6

T120-3

9,24

25,66

6,8

T140-1

5,69

15,83

8,9

T140-2

4,44

12,35

-

T140-3

5,06

14,07

11,1

T220-1

2,28

6,36

12,4

T220-2

2,01

5,63

15,5

T220-3

1,75

4,90

-

T300-1

1,12

3,10

-

T300-2

0,97

2,70

3,16

T300-3

0,66

1,85

2,94

* Devido à leitura incorreta dos pontos pelo vídeo extensómetro, algumas curvas não foram
utilizadas no cálculo da rigidez
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Anexo III – Resultados obtidos nos ensaios de arrancamento em termos de
tensão máxima de aderência (τmax), força máxima (Fmax) e rigidez (K), para os
provetes com varões dobrados.
T [ºC]

𝝉𝒎𝒂𝒙 [MPa]

Fmax [kN]

K (MPa/mm)

T20-1

36,85

102,4

9,1

T20-2

39,55

108,81

10,43

T20-3

36,85

96,33

11,3

T20-4

36,88

100,68

-

T20-5

32,58

90,54

10,0

T60-1

32,88

91,35

8,4

T60-2

33,37

92,73

-

T60-3

32,93

91,51

-

T100-1

20,35

56,56

6,0

T100-2

16,31

45,33

-

T100-3

21,84

60,69

5,3

T120-1

11,28

31,34

5,5

T120-2

10,13

28,16

6,8

T120-3

10,83

30,08

-

T140-1

8,76

24,33

5,6

T140-2

8,47

23,95

5,7

T140-3

9,03

25,10

6,5

T220-1

3,41

9,48

-

T220-2

3,19

8,86

8,1

T220-3

3,53

9,82

-

T220-4

3,12

8,68

7,7

T300-1

1,57

4,37

3,8

T300-2

1,85

5,14

3,9

T300-3

1,77

4,91

3,2

* Devido à leitura incorreta dos pontos pelo vídeo extensómetro, algumas curvas não foram
utilizadas no cálculo da rigidez
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Anexo IV – Curvas força – deslocamento relativo da máquina nos ensaios de arrancamento (provetes com varões retos).
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Anexo V – Curvas força – deslocamento relativo da máquina nos ensaios de arrancamento (provetes com varões dobrados).
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Anexo VI – Curvas tensão de aderência – deslizamento da ponta carregada nos ensaios de arrancamento (provetes com varões
retos)
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Anexo VII – Curvas tensão de aderência – deslizamento da ponta carregada nos ensaios de arrancamento (provetes com varões
dobrados)
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