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Resumo e palavras-chave 

A presente dissertação teve como objetivo o estudo experimental e numérico do comportamento 

estrutural de um pórtico bidimensional, com um piso, constituído por quatro perfis pultrudidos, em 

polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP), com seção transversal em “I”. Foram estudados dois 

sistemas de ligação viga-coluna: não reforçado – constituído por duas cantoneiras em aço inoxidável; 

e reforçado – com 8 varões em aço inoxidável a unir as cantoneiras aos banzos da coluna. O reforço 

da ligação teve como intuito promover a ductilidade ao nível das ligações viga-coluna, limitando o dano 

no material GFRP. Inicialmente, ensaiaram-se estes pórticos para um carregamento monotónico, 

tendo-se avaliado valores de resistência, rigidez, modos de rotura e ductilidade. Mais tarde, os pórticos 

foram ensaiados para um carregamento cíclico, determinando-se a capacidade de dissipação de 

energia para ambas as tipologias de ligação. Os ensaios foram simulados com recurso a modelos de 

elementos finitos com uma complexidade de modelação relativamente reduzida, no software SAP2000. 

Estes modelos apresentaram uma concordância satisfatória com os resultados experimentais, 

sobretudo para a fase inicial da resposta. Ambas as análises, experimental e numérica, mostraram que 

o sistema de ligação reforçado introduz melhorias significativas no comportamento mecânico do pórtico, 

em termos de resistência e ductilidade. Contudo, verificou-se que as melhorias em termos da 

capacidade de dissipação de energia do pórtico não foram significativas e que a introdução dos 

parafusos face-a-face praticamente não influenciou a rigidez global do pórtico. 

 

 

Palavras-chave: Perfis pultrudidos de GFRP; Ligação viga-coluna aparafusada em aço; Pórticos 

bidimensionais; Comportamento monotónico/cíclico; Ensaios experimentais; Modelação numérica. 
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Abstract 

The present dissertation aimed to study, experimentally and numerically, the structural behavior of a 

plane frame structure with a single storey composed by four pultruded glass-fiber reinforced polymer 

(GFRP) profiles, with I-section. Two beam-to-column bolted connection systems were analyzed: non-

reinforced – comprising two stainless steel cleats; and reinforced – with 8 stainless steel threaded rods 

connecting the stainless steel cleats to the column’s back flange. The reinforcement of the connection 

aimed at promoting ductility at the beam-to-column connections’ level, limiting the damage in the GFRP 

material. Two monotonic tests were performed per frame type, in order to evaluate their strength, 

stiffness, failure modes and ductility. Later, a cyclic test was performed per frame type, in order to 

evaluate their cyclic response, determining their energy dissipation capability. The experiments were 

simulated with finite element models with a relatively low modelling complexity, using the SAP2000 

software. Such models presented a satisfactory agreement with the experimental results, particularly 

for the initial stages of the response. Both analyses, experimental and numerical, showed that the 

reinforced connection system has a remarkable effect on the frames’ structural behavior, providing 

significant improvements in terms of their strength and ductility. Nevertheless, the improvements 

observed in the frames’ energy dissipation capability were not significant, and it was found that the 

introduction of face-to-face bolts had a low influence on the frame’s overall stiffness. 

 
Keywords: Beam-to-column bolted connections; Plane frames; Monotonic/cyclic behaviour; 

Experimental tests; Numerical analysis; Stainless steel. 
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Capítulo 1 – Introdução  

1.1. Enquadramento geral e motivação  

Os materiais compósitos de matriz polimérica reforçada com fibras (FRP, sigla inglesa) têm vindo a 

ganhar cada vez mais notoriedade no ramo da Engenharia Civil. A tipologia de materiais FRP com uma 

utilização estrutural mais corrente são os perfis pultrudidos reforçados com fibras de vidro (GFRP, sigla 

inglesa), destacando-se o seu reduzido custo de produção. O processo utilizado no seu fabrico é a 

pultrusão, que consiste num processo contínuo automatizado que permite obter peças lineares com 

qualquer secção constante. Neste processo, as fibras são maioritariamente orientadas segundo a 

direção de pultrusão, levando a que estes perfis apresentem um comportamento ortotrópico. 

 

Os perfis de GFRP apresentam diversas vantagens comparativamente aos materiais tradicionais, que 

os levaram à sua recente integração em estruturas porticadas, tais como: (i) elevado rácio resistência-

peso próprio; (ii) elevada resistência a ambientes agressivos – durabilidade; e (iii) reduzidos custos de 

manutenção. Por outro lado, estes materiais apresentam uma rotura quase-frágil e reduzidas 

propriedades mecânicas na direção perpendicular ao eixo de pultrusão. 

 

O comportamento praticamente linear até à rotura (frágil) e a natureza ortotrópica do material GFRP 

dificultam significativamente a conceção e o dimensionamento de estruturas porticadas em GFRP, 

sobretudo em termos de capacidade de dissipação de energia e deformabilidade. Esta preocupação 

justifica o crescente número de investigações sobre o desenvolvimento de sistemas inovadores de 

ligações viga-coluna, em particular com recurso a elementos metálicos, que permitam tirar partido da 

elevada ductilidade e resistência deste material. No entanto, é notável a elevada escassez de estudos 

científicos publicados sobre o comportamento global de estruturas em GFRP, nomeadamente sobre a 

sua resposta a ações monotónicas e cíclicas horizontais. Estes estudos têm uma elevada relevância 

para o desenvolvimento de diretrizes de dimensionamento e regulamentação adequada para estas 

estruturas, sobretudo para zonas sísmicas. A implementação de uma regulamentação de caracter 

normativo torna-se essencial para que haja uma maior aceitação deste tipo de perfis compósitos em 

estruturas. Surge assim a necessidade de avaliar as características estáticas (resistência, rigidez e 

modos de rotura) e histeréticas (dissipação de energia) deste tipo de estruturas. 

1.2. Objetivos e metodologia  

Com a presente dissertação, pretendeu-se avaliar o comportamento estrutural de pórticos 

bidimensionais constituídos por perfis em GFRP com secção transversal em “I”, sob ações horizontais 

monotónicas e cíclicas. Para tal, dividiu-se o estudo numa campanha experimental e, paralelamente, 

numa análise numérica através de modelos em elementos finitos. Os pórticos analisados inserem-se 

no âmbito do projeto “FRP-Quake – Seismic Behaviour and Ductility of Structures Built with Glass Fibre 

Reinforced Polymers”, a decorrer atualmente no Instituto Superior Técnico (IST).  
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A campanha experimental foi dividida em duas fases distintas. Na primeira fase, foi avaliado o 

comportamento dos pórticos sujeitos a um carregamento monotónico. Com base nestes ensaios, foi 

possível aferir as curvas força vs. deslocamento, bem como a resistência, rigidez, ductilidade e os 

modos de rotura característicos dos pórticos. Seguidamente, foi aplicado um carregamento cíclico, de 

modo a avaliar a evolução da capacidade de dissipação de energia e das características mecânicas do 

pórtico, como a resistência e a rigidez, ao longo dos ciclos de deslocamento impostos. 

 

No estudo numérico, foram desenvolvidos modelos dos pórticos em análise, com recurso ao software 

de elementos finitos SAP2000 (2019), de modo a avaliar a viabilidade da análise do comportamento 

monotónico e cíclico destas estruturas, com base em modelos numéricos com um reduzido esforço 

numérico e grau de complexidade. Para tal, procedeu-se à calibração de alguns parâmetros numéricos 

com base nos resultados experimentais. A possibilidade de utilizar modelos numéricos simples que 

permitam simular com precisão o comportamento cíclico tem particular importância para as estruturas 

GFRP, facilitando a sua integração em zonas sísmicas, nomeadamente tendo em conta as incertezas 

relativas à aplicabilidade de modelos mais complexos. Estas dúvidas prendem-se, sobretudo, com a 

simulação do início e da propagação do dano em perfis e ligações de GFRP. 

1.3. Organização da dissertação  

A presente dissertação encontra-se dividia em seis capítulos. No presente capítulo, de caracter 

introdutório, descrevem-se o enquadramento e a motivação da presente dissertação, seguindo-se a 

descrição dos objetivos, metodologia e organização do documento. No capítulo 2, descreve-se o estado 

da arte no âmbito da presente dissertação. Primeiramente, são apresentadas as características gerais 

dos materiais constituintes, as tipologias estruturais, o processo de fabrico, as propriedades mecânicas, 

bem como a regulamentação existente para estes materiais compósitos. De seguida, apresenta-se uma 

síntese dos principais estudos realizados em ligações aparafusadas. Por último, apresenta-se o estado 

atual do conhecimento do comportamento estrutural de pórticos constituídos por perfis pultrudidos em 

GFRP. Abordam-se os principais estudos, experimentais e numéricos, realizados até à data. 

 

No capítulo 3, apresenta-se o programa de ensaios da campanha experimental realizada. Em particular, 

apresentam-se as séries experimentais, a descrição dos pórticos e a instrumentação. Aborda-se, 

também a configuração e os procedimentos dos ensaios, incluindo o histórico de carregamento. No 

capítulo 4, são apresentados e discutidos os resultados da campanha experimental desenvolvida. Este 

capítulo está dividido em: (i) análise monotónica; (ii) análise cíclica; e (iii) considerações finais. 

 

No capítulo 5, apresentam-se as simulações numéricas desenvolvidas dos pórticos bidimensionais. 

Inicialmente, foram calibrados os parâmetros do modelo, tendo-se desenvolvido um modelo numérico 

para simular o comportamento das ligações isoladas. Depois, apresentam-se os resultados numéricos 

obtidos, comparando-os com os experimentais. No capítulo 6, apresentam-se os principais resultados 

obtidos e as conclusões do presente trabalho. Por último, sugerem-se desenvolvimentos futuros para 

uma melhor compreensão do tema abordado, que permitam dar seguimento à investigação realizada. 
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Capítulo 2 – Estado da arte 

2.1. Considerações iniciais 

Um dos maiores desafios com que o sector da construção se depara atualmente está associado aos 

elevados custos de manutenção e de reparação de estruturas construídas com os materiais tradicionais 

(aço, betão armado e madeira) (Correia 2015). Assim, fruto de uma crescente necessidade de 

encontrar materiais com características mais vantajosas para a Engenharia Civil, tais como a 

durabilidade em ambientes agressivos, o elevado rácio resistência-peso específico e a facilidade de 

construção, os elementos estruturais constituídos por polímeros reforçados com fibras (FRP) têm vindo 

a ser cada vez mais objeto de investigação por parte da comunidade científica. 

 

Apesar das primeiras aplicações dos materiais FRP no âmbito da Engenharia Civil datarem do início 

da década de 50, só nas últimas décadas é que a sua utilização em novas estruturas se começou a 

tornar uma solução competitiva face aos materiais tradicionais, principalmente devido à recente 

redução do custo dos FRPs, associada à evolução tecnológica do seu processo de fabrico. Contudo, o 

fato de ainda não existir nenhum código de dimensionamento internacionalmente aceite e de ainda 

haver carência de informação relativa ao comportamento sísmico de estruturas de FRP, em particular 

de polímeros reforçados com fibras de vidro (GFRP), dificultam o dimensionamento destas estruturas 

e impedem que esta solução seja utilizada pelos projetistas a uma escala mais alargada. 

 

Neste contexto, no presente capítulo, apresenta-se no subcapítulo 2.2. as características gerais dos 

materiais constituintes dos FRPs, bem como as suas principais tipologias estruturais. Nos restantes 

subcapítulos, é dado enfâse aos perfis pultrudidos de GFRP, sendo que no subcapítulo 2.3. se aborda 

a caracterização destes elementos estruturais, no que diz respeito à sua constituição e formas 

estruturais, processo de fabrico, principais propriedades, assim como à regulamentação existente; são 

ainda referidas algumas vantagens, inconvenientes e exemplos de aplicações estruturais destes perfis. 

No subcapítulo 2.4. apresenta-se as principais tipologias de ligações aparafusadas, assim como vários 

estudos realizados acerca do comportamento de ligações viga-coluna aparafusadas. Por último, no 

subcapítulo 2.5. apresenta-se uma revisão dos principais estudos experimentais e numéricos sobre o 

comportamento estrutural de pórticos 2D em GFRP quando sujeitos a ações monotónicas ou cíclicas. 

2.2. Materiais FRP 

2.2.1. Materiais constituintes 

Os materiais compósitos combinam dois ou mais subcomponentes que juntos originam um material 

com melhores características do que os materiais de origem (Xin et al. 2017). Os FRPs resultam da 

combinação de um reforço de fibras com uma matriz polimérica. Apesar de esta matriz ser 

maioritariamente composta por resinas, podem também ser incorporados agentes de polimerização, 

material de enchimento (carga ou filler) e outros aditivos que melhorem o comportamento mecânico ou 

até mesmo o processo de fabrico destes materiais. 
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2.2.1.1. Matriz polimérica 

Segundo Correia et al. (2004), a matriz funciona como um elemento ligante, que envolve as fibras, 

tendo como funções a transferência da carga entre as fibras e o aumento da resistência a tensões 

transversais e de corte interlaminar (τis,t). Mantém também as fibras na sua posição original, evitando a 

sua encurvadura quando sujeitas a compressões, e protege-as dos agentes de degradação ambientais. 

 

Relativamente às resinas poliméricas, estas encontram-se divididas em dois grupos, de acordo com o 

tipo de ligação entre as cadeias poliméricas após o processo de cura: as termoplásticas e as 

termoendurecíveis. A diferente natureza da ligação de ambas as resinas faz com que tenham 

comportamentos distintos face ao calor. 

 

As resinas termoplásticas, quando sujeitas a uma temperatura superior à sua temperatura de transição 

vítrea (Tg), fundem, podendo voltar à sua forma inicial sem perda significativa das suas propriedades 

após arrefecimento. Assim, têm como principais vantagens a capacidade de reprocessamento e de 

reciclagem, devido à sua estrutura reversível, e a sua facilidade de armazenamento, uma vez que não 

precisam de sistemas de refrigeração. Já as resinas termoendurecíveis, face ao calor, apresentam um 

comportamento irreversível, devido às suas ligações intermoleculares fortes, sendo impossível fundi-

las ou reprocessá-las após o processo de cura. Todavia, estas resinas apresentam importantes 

vantagens face às resinas termoplásticas: reduzida viscosidade, que facilita o seu processamento, boa 

capacidade de impregnação das fibras e muito boas propriedades adesivas (Correia 2012). São estas 

vantagens que fazem com que a maioria dos materiais FRP, incluindo os GFRP, utilizados no âmbito 

da Engenharia Civil sejam constituídos por resinas termoendurecíveis. 

 

Existem vários tipos de resinas termoendurecíveis disponíveis, destacando-se as seguintes: poliéster, 

viniléster, fenólica e epóxida. Devido ao seu reduzido custo e bom comportamento estrutural, as resinas 

de poliéster são utilizadas em ~75% dos produtos FRP, inclusive nos perfis pultrudidos (Correia 2015). 

 

Tal como referido anteriormente, a matriz pode ainda ser composta por (i) agentes de polimerização 

que, ao reagirem com a resina, ajudam a desencadear o seu processo de polimerização (ii) e material 

de enchimento (carga ou filler), de natureza inorgânica, que tem como principal função a redução do 

custo do produto final e a melhoria do comportamento ao fogo do material. Apesar dos fillers 

aumentarem a estabilidade dimensional do material FRP, podem conduzir a uma diminuição da sua 

durabilidade e resistência mecânica (Correia 2015). Habitualmente, a matriz polimérica é também 

constituída por aditivos, que ajudam a melhorar o processo de fabrico, reduzindo o custo associado, 

bem como o desempenho do produto final a vários níveis, como, por exemplo, o seu comportamento 

ao fogo, a durabilidade, a condutibilidade elétrica, a densidade ou o isolamento acústico. 

2.2.1.2. Fibras de reforço 

As fibras de reforço de um material FRP incorporam milhares de filamentos individuais com diâmetros 

micrométricos (Bank 2006). As suas principais funções são suportar as solicitações mecânicas e 
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conferir resistência, rigidez e outras propriedades estruturais aos FRPs. As principais fibras 

comercializadas para aplicações no âmbito da construção civil são as de vidro (G), carbono (C) e 

aramida (A). As fibras de vidro encontram-se divididas em várias classes (E, S, A e C), diferenciando-

se apenas na sua resistência mecânica, rigidez e durabilidade em ambientes agressivos. Em geral, as 

fibras apresentam um comportamento frágil, elástico linear até à rotura, elevada resistência à tração e 

elevada rigidez. Apresenta-se na Tabela 1 as características mecânicas típicas das fibras de reforço 

mais utilizadas em produtos FRP. 

 

Tabela 1 – Propriedades mecânicas típicas das principais fibras de reforço, adaptado de Bank (2006). 
 

Propriedade Un. Vidro - E Carbono Aramida 

Resistência à tração (σtu,L) MPa 2350 - 4600 2600 - 3600 2800 - 4100 

Módulo de elasticidade (E) GPa 73 - 88 200 - 400 70 - 190 

Extensão na rotura (εtu) % 2,5 - 4,5 0,6 - 1,5 2,0 - 4,0 

 

Ao comparar a ordem de grandeza das propriedades mecânicas das fibras, com as das resinas, que 

apresentam uma resistência à tração e um módulo de elasticidade de ~50 MPa e de ~3 GPa (podendo 

apresentar variações significativas em torno destes valores), respetivamente, verifica-se que as fibras 

possuem valores muito superiores, justificando o porquê de serem estas as responsáveis pelas 

propriedades mecânicas do material. As fibras mais utilizadas em produtos comercializados de FRP, 

incluindo os GFRPs, são as fibras de vidro do subtipo E, principalmente devido ao seu reduzido custo 

e boas propriedades de isolamento elétrico. Para soluções de reforço estrutural, as fibras de carbono 

são as mais utilizadas devido à sua elevada resistência e rigidez. 

 

A orientação das fibras, a sua forma e concentração têm também elevada influência nas propriedades 

mecânicas do material FRP. Quanto à forma, o reforço pode ser feito através de mechas (ou feixes) de 

filamentos quase paralelos ou de mantas de reforço. Quanto às mechas, as propriedades mecânicas 

na direção das fibras são bastante elevadas, contudo, nas direções ortogonais, a resistência e rigidez 

do material são fortemente condicionadas pela matriz polimérica. Para este caso, se as fibras 

apresentarem um comprimento semelhante ao do produto que as compõem, chamam-se de mechas 

de filamentos contínuos, que podem ser torcidas ou não (Figura 1 a) e b), respetivamente). Caso o seu 

comprimento seja da ordem dos 3 a 50 mm, denominam-se de fibras curtas. 

 

     
a) b) c) d) e) 

Figura 1 – Formas de fibras de reforço: mechas de filamentos contínuos, (a) não torcidos e (b) torcidos; 

e mantas de reforço com (c) fibras contínuas direcionadas entrelaçadas, (d) fibras dispostas de forma 

aleatória, (e) fibras contínuas direcionas + fibras dispostas aleatoriamente, (Fiberline Composites 2016). 
 

 

As mantas de reforço são constituídas por fibras contínuas ou curtas, sendo que a quantidade de fibras 

em cada direção pode variar gerando diferentes padrões de entrelaçamento (Silva 2014). Conforme 

representado nas Figura 1 c) e d), as fibras das mantas podem estar dispostas aleatoriamente, 
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direcionadas unidirecionalmente ou, por forma a melhorar o comportamento no plano transversal, 

direcionadas multidirecionalmente, entrelaçadas ou não. É ainda possível combinar as mantas de fibras 

dispostas aleatoriamente com as mantas de fibras orientadas. Deste modo, evita-se o aparecimento de 

distorções no compósito, introduzidas pela ortotropia das mantas de fibras orientadas, com a adição de 

mantas “isotrópicas” com fibras dispostas aleatoriamente (Correia 2015). 

2.2.2. Tipologias estruturais 

Segundo Correia (2015), a forma estrutural de um material FRP pode ser classificada de acordo com 

o carácter unidimensional ou bidimensional da sua função estrutural. Distinguem-se, assim, os 

elementos resistentes a esforços axiais (laminados, cabos e barras/varões) e os elementos resistentes 

à flexão (perfis, painéis multicelulares e painéis sanduíche), respetivamente. 

 

A utilização dos materiais FRP em estruturas integra-se essencialmente em construções novas ou 

obras de reabilitação (Marinho 2012). Quanto à construção de estruturas novas, pode-se dividir as 

áreas de aplicação dos FRPs em: reforço interno do betão (através de varões e cabos), elementos de 

viga e de pilar (perfis de GFRP) e elementos de laje/parede (gradis, painéis multicelulares e painéis 

sanduíche). Relativamente à área da reabilitação de estruturas, é possível distinguir a reconstrução e 

o reforço externo de estruturas (através de laminados, mantas e cabos de reforço). Apresenta-se nas 

Figura 2 a) - f) exemplos das diversas áreas de aplicação dos materiais FRP. 

 

   

a) b) c) 

   

d) e) f) 

Figura 2 – Tipologias estruturais de FRPs: (a) grelha de armadura em GFRP para laje de betão armado 

(Fiberline 2018); (b) cabos de CFRP para pré-esforço exterior (Correia 2015); (c) mantas de CFRP para 

reforço externo (The Constructor 2018); (d) vigas e laje de cobertura em perfis e painéis de GFRP 

(Fiberline 2018); (e) painéis alveolares GFRP de um tabuleiro de uma ponte (Correia 2006);  

(f) pavimento em gradil de GFRP (Composites World 2018). 
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2.3. Perfis pultrudidos de GFRP 

2.3.1. Constituição e formas estruturais 

Os perfis de GFRP são essencialmente produzidos através do processo de pultrusão, resultando da 

consolidação e da impregnação de um conjunto de camadas de mechas de filamentos ou mantas de 

fibras por uma matriz polimérica, maioritariamente composta por uma resina termoendurecível, tal como 

representado na Figura 3 a). A orientação unidirecional das mechas de fibras reforça longitudinalmente 

os perfis, enquanto na direção transversal (e ao corte) são as mantas com fibras orientadas em várias 

direções que conferem resistência e rigidez. Na superfície dos perfis, existe ainda um véu (de 

superfície), que protege as camadas interiores dos agentes de degradação ambientais, sendo 

constituído por uma manta de reduzida gramagem com fios dispersos de forma aleatória envoltos numa 

matriz polimérica com uma percentagem de resina superior à das mantas de reforço interiores. 

 

As secções estruturais dos perfis de GFRP têm sido, até há pouco tempo, copiadas da construção 

metálica, reproduzindo, sobretudo, secções abertas (Correia 2006), ilustradas na Figura 3 b). 

Essencialmente devido ao comportamento ortotrópico e frágil dos materiais FRP, estas secções de “1ª 

geração” apresentam limitações quanto à sua suscetibilidade a fenómenos de instabilidade, quando 

sujeitas a compressões. Deste modo, os fenómenos de encurvadura impedem que seja atingida a 

capacidade resistente do material, levando a um aproveitamento ineficiente das suas propriedades. 

 

 

   
a) b) c) 

Figura 3 – (a) Camadas de um compósito pultrudido (Creative Pultrusions 2004); (b) Formas típicas de 

perfis de GFRP de “1ª geração” (Fiberline 2016); (c) Sistemas estruturais para lajes (Correia 2006). 

 

Com a preocupação de contornar as dificuldades supracitadas, a indústria e a comunidade científica 

têm vindo a desenvolver novas formas estruturais que se adaptem melhor às características dos 

GFRPs (Zureick 1998). Apresenta-se na Figura 3 c) exemplos de secções de “2ª geração”, aplicadas 

sobretudo em tabuleiros de pontes, formados por elementos de placa com espessura uniforme e 

secção transversal multicelular fechada, reduzindo os problemas de instabilização das peças de GFRP. 

2.3.2. Processo de fabrico por pultrusão 

A pultrusão é o processo de fabrico mais utilizado para produzir perfis de GFRP. É um processo 

automatizado, que produz de forma contínua perfis de materiais compósitos, com secção transversal e 

propriedades constantes (Fiberline Composites 2016). 
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Conforme se ilustra na Figura 4, o processo de pultrusão convencional encontra-se dividido em várias 

fases. Inicialmente, as fibras longitudinais e as mantas de reforço são desenroladas e colocadas 

segundo a disposição pretendida. Em seguida, é feita a impregnação do reforço num banho aberto de 

resina, fillers e aditivos. É então acrescentado o véu de superfície, antes das fibras embebidas na matriz 

passarem pelo molde aquecido. À medida que a matriz solidifica dentro do molde, a peça vai ganhando 

a secção pretendida, enquanto é continuamente puxada pelo sistema de tração. Por fim, o perfil é 

cortado, sendo o seu comprimento apenas limitado por restrições de transporte. 

 

 
Figura 4 – Linha de fabrico por pultrusão, adaptado de Fibrolux GmbH (2018). 

2.3.3. Propriedades físicas e mecânicas 

As propriedades dos GFRPs dependem essencialmente das características mecânicas dos seus 

materiais constituintes, da percentagem de fibras e da orientação das fibras na matriz (Tuakta 2005). 

Devido à diversidade de formas disponíveis no mercado e dado que os perfis de GFRP comercializados 

pelos principais fabricantes ainda não estão normalizados, as suas características físicas e mecânicas 

podem apresentar variações significativas, conforme se apresenta na Tabela 2. Dado que os perfis de 

GFRP possuem no mínimo uma camada de reforço com fibras dispostas longitudinalmente, as suas 

propriedades axiais são bastante mais elevadas do que as suas propriedades na direção transversal, 

pois estas últimas resultam essencialmente da matriz e das fibras dispostas nesta direção ou com 

direção aleatória (ou inclinadas em relação à direção de pultrusão). 

 

Tabela 2 – Valores típicos das propriedades mecânicas e físicas dos perfis de GFRP (Correia 2015). 
 

Propriedade Un. Direção longitudinal Direção transversal 

Resistência à tração MPa 200 - 400 50 - 60 

Resistência à compressão MPa 200 - 400 70 - 140 

Resistência ao corte MPa 25 - 30 

Módulo de elasticidade GPa 20 - 40 5 - 9 

Módulo de distorção GPa 3 - 4 

Densidade g/cm3 
 

1,5 - 2,0 

Coeficiente de condutibilidade térmica W/K.m 0,20 - 0,58 

Coeficiente de dilatação térmica K
-1

x 10
-6

 
 

8 - 14 16 - 22 
 

Conforme apresentado na Tabela 2, os perfis de GFRP possuem um reduzido módulo de elasticidade 

(~10 a ~20% do aço), que está associado a uma maior deformabilidade das estruturas e, sobretudo 

para elementos mais esbeltos, a uma suscetibilidade a fenómenos de instabilidade local e/ou global. 

Deste modo, e dado que os perfis de GFRP apresentam uma tensão de rotura elevada (semelhante ou 
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superior à do aço), o seu dimensionamento é em geral condicionado pela reduzida rigidez e não pela 

capacidade resistente do material. A deformabilidade por corte, principalmente para perfis menos 

esbeltos, tem também uma contribuição significativa nas deformações dos elementos de GFRP, devido 

ao elevado rácio entre o módulo de elasticidade e o módulo de distorção, EL/GLT (Bank 2006). 

 

Outra propriedade importante dos materiais de GFRP para o controlo das deformações (longo prazo) 

é a fluência. Devido às propriedades visco-elásticas das resinas termoendurecíveis, quando os 

elementos de GFRP são sujeitos a uma ação constante num longo período de tempo, verifica-se um 

aumento das deformações. Assim, segundo Juvandes (2002), de modo a traduzir a deformação 

esperada a longo prazo, no dimensionamento de perfis de GFRP é fundamental definir critérios de 

correção e limitação do módulo de elasticidade e de distorção; é também importante limitar as tensões 

máximas em serviço para evitar roturas por fluência (“creep rupture”). 

 

As propriedades dos materiais GFRP são afetadas pelas condições do meio ambiente em que estão 

inseridos, que incluem a temperatura, os agentes de degradação ambientais (humidade, radiação UV) 

e o fogo. Quando sujeitos a temperaturas moderadamente elevadas (60 – 140 ºC), os perfis de GFRP 

começam a perder as suas propriedades mecânicas (resistência e rigidez), devido à transição da resina 

do seu estado vítreo para viscoso. Por outro lado, para temperaturas mais elevadas (300 – 500 ºC), a 

matriz polimérica decompõe-se, libertando calor, fumo e gases tóxicos (Morgado et al. 2018). 

2.3.4. Regulamentação 

Os perfis de GFRP têm vindo a ser cada vez mais utilizados no âmbito de novas estruturas em 

Engenharia Civil. Contudo, a sua utilização numa escala mais alargada tem sido retardada pela falta 

de regulamentação técnica disponível. Na Europa, ainda não existe qualquer código internacionalmente 

aceite que normalize o dimensionamento de estruturas com perfis de GFRP. Deste modo, o 

dimensionamento destas estruturas é habitualmente realizado com o auxílio de publicações científicas 

ou manuais disponibilizados pelos fabricantes. As diretrizes de dimensionamento apresentadas pelos 

fabricantes são geralmente facultadas em forma de tabelas que, por vezes, encontram-se incompletas 

e/ou são excessivamente conservativas. 

 

Segundo Bank (2006), desde os anos 1980 têm sido desenvolvidos alguns documentos sobre o 

comportamento estrutural dos materiais GFRP, nomeadamente os seguintes: (i) Structural Plastics 

Design Manual (ASCE 1984): (ii) EUROCOMP Design Code and Handbook (EUROCOMP 1996). Estas 

publicações, de carácter não normativo, definem recomendações de dimensionamento para elementos 

compósitos em geral. A única norma europeia existente relacionada com compósitos de FRP é a norma 

EN 13706 (CEN 2002) que, apesar de não introduzir nenhuma recomendação de dimensionamento, 

define duas classes de materiais e vários métodos experimentais para a determinação de diferentes 

propriedades físicas e mecânicas do material. O Italian National Research Council (2007) foi o primeiro 

documento oficial, aplicável apenas em Itália, a fornecer diretrizes de dimensionamento de estruturas 

constituídas por perfis pultrudidos. 
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2.3.5. Vantagens e dificuldades  

Comparando com os materiais tradicionais (aço, madeira e betão armado) utilizados na construção, os 

perfis pultrudidos de GFRP possuem as seguintes vantagens (ALTO 2018 e Correia et al. 2004): 

 Elevadas relações resistência/peso próprio e rigidez/peso próprio; 

 Reduzidos custos de manutenção; 

 Reduzido peso próprio, facilitando o seu transporte e aplicação; 

 Elevada durabilidade em ambientes agressivos; 

 Excelentes propriedades de isolamento elétrico, térmico e magnético; 

 Elevada resistência à fadiga e à corrosão; 

 Facilidade de manipulação, isto é, os perfis são facilmente cortados, furados, colados e 

aparafusados; 

 Transparência eletromagnética; 

 Elevada variabilidade de secções possíveis, possibilitando liberdade de dimensionamento. 

 
Todavia, segundo Correia (2015), estes materiais apresentam algumas dificuldades em comparação 

com os materiais tradicionais, incluindo as seguintes: 

 Elevado custo de produção, ainda não competitivo com o custo dos materiais tradicionais; 

 Inexistência de regulamentação específica; 

 Mau comportamento ao fogo, exigindo medidas especiais de proteção; 

 Dificuldades de dimensionamento associadas à tecnologia das ligações, à deformabilidade e à 

suscetibilidade a fenómenos de instabilidade (reduzido módulo de elasticidade); 

 Comportamento frágil. 

2.3.6. Exemplos de aplicação 

Numa fase inicial, os perfis de GFRP eram essencialmente utilizados em aplicações não estruturais ou 

em estruturas secundárias, como caminhos de cabos, escadas, guardas, plataformas e painéis de 

fachada. Com o desenvolvimento do processo de fabrico e sendo as suas vantagens evidentes face 

aos materiais tradicionais, nos últimos anos, verificou-se uma crescente utilização de perfis de GFRP 

em estruturas primárias, quer de pontes pedonais ou rodoviárias, quer de edifícios (Correia 2015).  

 

Segundo Keller (2001), apesar da primeira utilização do material GFRP como elemento estrutural datar 

da década de 1950, na “Monsanto House of the Future”, foi apenas a partir da década de 1990 que se 

registou um aumento da sua utilização em estruturas. Em 1992, foi construída a primeira ponte pedonal 

totalmente compósita, a ponte de Aberfeldy (Figura 5 a), que é suspensa por tirantes de aramida e tem 

o seu tabuleiro e torres constituídos por perfis multicelulares de GFRP. Já em 1994, surge a primeira 

ponte rodoviária 100% compósita, a ponte basculante de Bonds Mill (Figura 5 b), constituída por um 

tabuleiro em painéis pré-fabricados e vigas longitudinais de perfis de GFRP.  
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No âmbito dos edifícios, destaca-se o edifício Eyecatcher, apresentado na Figura 5 c). Foi construído 

em 1999, na Suíça, e é composto por 3 pórticos trapezoidais de GFRP dispostos paralelamente, 

recorrendo a ligações coladas e aparafusadas para unir os elementos do pórtico. Atualmente, é o 

edifício em GFRP mais alto, com 5 pisos e 15 metros de altura (Correia 2006). 

 

   
a) b) c) 

Figura 5 – (a) Ponte Aberfeldy, no Reino Unido (Caprani 2010); (b) Ponte basculante de Bonds Mill, no 

Reino Unido (Correia 2015); (c) Edifício Eyecatcher (Fiberline Composites 2018). 

 

Construída em 2012, a ponte pedonal de Ooypoort (Figura 6), é a mais longa ponte totalmente 

compósita constituída por um único vão, com 56 metros. É composta por um tabuleiro pré-fabricado 

em GFRP, com forma de arco (autoportante), onde se utilizou o processo de fabrico de infusão da 

resina em vácuo. Outra referência ao nível da utilização de GFRP na construção de pontes é a ponte 

móvel do porto de Foryd, conhecida como “The Dragon’s Bridge” (Figura 7). Concluída em 2013, é 

composta por uma torre de elevação e por dois tabuleiros (cada um com 32 metros), constituídos por 

um painel sanduíche com faces em GFRP e um núcleo em espuma polimérica (Andersson et al. 2017). 

 

 
Figura 6 – Ponte pedonal de Ooypoort, na 

Holanda (Composits World 2018). 

 
Figura 7 – Ponte móvel do porto de Foryd, no 

Reino Unido (Andersson et al. 2017). 
 

Em Portugal, a maioria das aplicações dos perfis de GFRP correspondem a elementos não estruturais 

ou a estruturas secundárias. Como exemplo destas aplicações, destacam-se a cobertura do Centro 

Comercial Colombo e os passadiços da linha férrea da ponte 25 de Abril (Correia 2006). Sobretudo no 

âmbito de projetos-piloto ou de investigação, existem importantes aplicações de perfis de GFRP em 

estruturas primárias, principalmente em estruturas híbridas. São exemplos disso a ponte pedonal do 

parque de S. Mateus, com um tabuleiro em painéis multicelulares de GFRP, apoiados em vigas 

longitudinais de aço (Figura 8), e a ponte pedonal de São Silvestre, constituída por vigas de GFRP a 

suportar uma lâmina de betão reforçado com fibras metálicas (Figura 9). 
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Figura 8 – Ponte pedonal em Viseu (Sutherland 2016). 

 
Figura 9 – Ponte de São Silvestre (Gonilha 2015). 

2.4. Ligações aparafusadas em pórticos de GFRP 

Em estruturas porticadas, o recurso a ligações viga-coluna torna-se inevitável. O estudo do 

comportamento de ligações entre elementos de GFRP assume particular importância, quando 

comparado com as ligações metálicas, uma vez que o comportamento ortotrópico, o elevado número 

de modos de rotura possíveis e a natureza frágil do material GFRP aumentam substancialmente a 

complexidade do dimensionamento (Hizam et al. 2013). 

2.4.1. Tipologias de ligações 

Os principais tipos de ligações utilizados em estruturas porticadas de GFRP são as ligações 

aparafusadas, as coladas e as mistas (coladas e aparafusadas), existindo ainda as ligações por 

encaixe, que são mais utilizadas em sistemas modulares, dada à sua rapidez de montagem. As ligações 

coladas são as que melhor se adaptam ao comportamento frágil e anisotrópico dos materiais GFRP, 

por apresentarem maior rigidez e distribuírem mais uniformemente as tensões na zona de ligação 

(Correia 2015). Contudo, estas ligações são pouco utilizadas, devido à dificuldade de garantir uma 

execução adequada em obra e dado que ainda é escasso o conhecimento quanto à sua durabilidade. 

Quanto às ligações mistas, estas não melhoram significativamente a capacidade resistente das 

ligações coladas, uma vez que a rigidez é praticamente assegurada pelo material adesivo, que resiste 

à maior parte dos esforços aplicados. Assim, as ligações mais utilizadas em estruturas de GFRP são 

as ligações aparafusadas. Apresenta-se, na Figura 10, ligações aparafusadas (a) num pórtico 

tridimensional, (b) numa ponte treliçada e (c) numa estrutura de reação, para exploração mineira. 

 

   
a) b) c) 

 Figura 10 – Ligações aparafusadas entre perfis de GFRP: (a) torre de arrefecimento (Fiberline 2018); 

(b) ponte pedonal de Pontresina (Fiberline 2018); e (c) estrutura de reação (Proença 2015). 
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Inicialmente, devido à falta de conhecimento acerca do comportamento das ligações aparafusadas 

entre perfis de GFRP, em particular de ligações viga-coluna, os elementos de ligação mais utilizados 

eram as cantoneiras de GFRP que, em face das reduzidas propriedades do material compósito na 

direção transversal, apresentavam um desempenho mecânico muito reduzido. De um modo geral, o 

facto do material GFRP apresentar um comportamento frágil, pouco dúctil e um reduzido módulo de 

elasticidade e uma reduzida resistência na direção transversal às fibras, levam a que as ligações 

aparafusadas, copiadas das estruturas metálicas, apresentem limitações em termos de rigidez e de 

capacidade de dissipação de energia. Tais limitações conduzem, em geral, a deformações excessivas 

e a perfis de GFRP sobredimensionados (Martins et al. 2017). 

2.4.2. Estudos realizados  

Na presente secção, apresenta-se uma revisão dos principais estudos experimentais e numéricos, 

relativos aos diferentes tipos de ligações aparafusadas viga-coluna, em perfis de GFRP. 

 

Uma das primeiras campanhas experimentais desenvolvida neste âmbito foi realizada por Bank et al. 

(1990). Os autores estudaram diferentes tipologias de ligações simples, por intermédio de cantoneiras 

com geometria semelhante à das construções metálicas, geralmente dimensionadas como rotuladas, 

e que eram aplicadas nos banzos ou na alma das vigas Figura 11 a). Quer as cantoneiras, quer as 

colunas e as vigas eram compostas por perfis de GFRP. Os autores depressa concluíram que estas 

ligações não eram adequadas, já que, devido à natureza ortotrópica do material, ocorriam 

prematuramente modos de rotura específicos, como a rotura por tração transversal na ligação banzo-

alma da coluna e a delaminação na zona da curva da cantoneira de ligação à alma da viga. 

 

Mais tarde, Bank et al. (1996), redesenharam as ligações investigadas até à data, tirando partido do 

conhecimento prévio dos modos de rotura. Desta forma, reforçaram os elementos mais fracos da 

ligação, através de uma peça de GFRP a unir o banzo da coluna ao banzo da viga e de parafusos face-

a-face a unir os banzos da coluna Figura 11 b). Analisaram, em simultâneo, o desempenho destas 

soluções recorrendo a modelos de elementos finitos, confirmando o aumento de rigidez e de resistência 

face à solução estudada anteriormente, ilustrada na Figura 11 a).  

 
Mosallam et al. (1993) desenvolveram um conector universal em GFRP ( Figura 11 c), considerando 

uma orientação de fibras adequada; ao contrário das ligações reforçadas ( Figura 11 b), pretendeu-se 

que esta peça fosse produzida em larga escala e aplicada aos vários perfis pultrudidos comercializados 

à data. Este sistema de ligação consiste no reforço das cantoneiras, que ligam o banzo da coluna ao 

banzo da viga, e é também acompanhado pela utilização de parafusos face-a-face. Após a realização 

de vários estudos experimentais, estáticos e dinâmicos, os autores verificaram um aumento claro de 

resistência, rigidez, e ductilidade do conector universal em comparação com outros sistemas de ligação 

em GFRP utilizados nessa época. 
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Apesar das melhorias introduzidas pelo conector universal, este sistema de ligação apresentava ainda 

bastantes limitações quanto à rotura precoce nas peças de ligação e à rotura por esmagamento nos 

banzos da coluna. Desta forma, Mottram e Zheng (1996) propuseram a utilização de um sistema de 

ligações com recurso a cantoneiras de aço. O principal objetivo foi assegurar que as peças de ligação 

tenham capacidade de deformação e resistência suficiente para que não entrassem em rotura antes 

da viga, garantindo uma melhoria significativa do desempenho da ligação. Os materiais metálicos 

apresentam diversas vantagens face aos materiais compósitos, como a elevada rigidez, ductilidade e 

maior resistência a temperaturas elevadas. Assim, ligações com recurso a este material apresentam 

maior resistência, rigidez e capacidade de dissipação de energia do que ligações exclusivamente em 

GFRP, permitindo ainda o seu dimensionamento como ligações semi-rígidas. 

 

Conforme se ilustra na Figura 11 d), mais tarde, Smith et al. (1999) introduziram uma nova tipologia de 

ligação em GFRP com “capacete” (cuff). Esta solução assemelha-se a uma ligação monolítica e é 

apenas aplicável a perfis de GFRP de secção fechada. Após a realização de um conjunto de ensaios 

experimentais e numéricos, os autores mostraram que as ligações do tipo capacete são uma melhor 

solução para ligar perfis pultrudidos do que as ligações com recurso a cantoneiras, uma vez que 

permitem uma distribuição de tensões mais uniforme na zona de ligação. 

 

    
a) b) c) d) 

 Figura 11 – Quatro tipologias de ligações analisadas, desenvolvidas por: (a) Bank et al. (1990); (b) Bank 

et al. (1996); (c) Mosallam et al. (1993); e (d) Smith et al. (1999). Adaptado de Wu et al. (2016). 
 

Mais recentemente, Azevedo (2016) realizou uma análise experimental e numérica de um sistema de 

ligação pelo exterior entre perfis tubulares de GFRP, do tipo “capacete” em aço (S235) com espessura 

de parede muito reduzida, 2 mm. Relativamente à conexão entre o capacete metálico e os elementos 

estruturais, no pilar esta foi realizada através de varões roscados M8 a atravessar os seus banzos; já 

para a viga, foram analisadas duas soluções, com varões roscados M12, a atravessar as almas ou os 

banzos da viga, respetivamente. Comparando as duas tipologias de ligação estudadas, o autor verificou 

que a ligação com aparafusamento nos banzos da viga apresentou uma rigidez e uma carga limite de 

perda da resposta elástica, ~30% e ~60% superiores à da ligação com aparafusamento nas almas da 

viga, respetivamente. Azevedo (2016) concluiu também que através deste sistema de ligação inovador 

era possível tirar melhor partido da rigidez e da capacidade de deformação plástica (ductilidade) do 

aço, sem perda de resistência e rigidez da ligação. 
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Mendes (2017), no âmbito do projeto FRP-Quake, realizou ensaios experimentais em quatro tipologias 

de ligações viga-coluna distintas, com diferente número de parafusos, ou com cantoneiras de diferentes 

dimensões, tendo como objetivo determinar a tipologia de ligação que apresentasse o melhor 

comportamento mecânico. Os provetes ensaiados eram compostos por cantoneiras e parafusos (do 

tipo M8) em aço inoxidável, e por troços de coluna e de viga em GFRP com secção em “I” (ambos com 

900 mm), sendo a ligação colocada a meia altura da coluna. Após a análise das curvas força vs. 

deslocamento obtidas para as diferentes tipologias, o autor concluiu que a geometria da ligação e o 

número de parafusos têm uma elevada influência no desempenho estrutural da ligação, em termos de 

resistência e de rigidez inicial. 

2.5. Comportamento estrutural de pórticos bidimensionais de GFRP 

Existe um reduzido número de investigações publicadas acerca do comportamento de pórticos planos 

de GFRP sujeitos a ações estáticas, cíclicas ou sísmicas, existindo uma escassez sobretudo de 

estudos experimentais neste domínio. As secções que se seguem descrevem sucintamente os 

principais estudos experimentais e numéricos disponíveis na bibliografia relativos ao comportamento 

de pórticos sujeitos a ações estáticas e cíclicas (secções 2.5.1. e 2.5.2., respetivamente). 

2.5.1. Pórticos sujeito a ações estáticas 

Bank (1989) realizou o primeiro estudo sobre o comportamento global de pórticos de GFRP. 

Demonstrou analiticamente a influência das propriedades de rigidez dos perfis de um pórtico de GFRP 

no seu desempenho estrutural. De modo a definir os parâmetros de rigidez necessários para realizar 

uma análise estrutural de um pórtico, determinou experimentalmente a rigidez de flexão e a rigidez de 

corte dos elementos de GFRP que o compõem. Contudo, uma vez que não ensaiou experimentalmente 

o pórtico completo e dado que assumiu as ligações viga-coluna como rígidas nos seus modelos, as 

curvas força vs. deslocamento obtidas para o pórtico de GFRP estudado não podem ser comparadas 

com as restantes curvas descritas ao longo desta secção.  

 

Bank e Mosallam (1992) realizaram uma análise experimental e numérica da resposta estática de 

pórticos planos constituídos por perfis de GFRP. Os elementos estruturais dos pórticos ensaiados eram 

constituídos por perfis de GFRP em “I” e todas as ligações viga-coluna (totalmente em GFRP) foram 

efetuadas com recurso a cantoneiras aparafusadas. Os pórticos foram submetidos a um carregamento 

vertical estático, aplicado em dois pontos da viga, conforme se ilustra na Figura 12 a). Relativamente 

aos estudos numéricos, os autores realizaram uma análise não-linear do pórtico plano, em que 

assumiram as ligações viga-coluna como semirrígidas, considerando a lei momento-rotação (M-θ) 

estudada por Bank et al. (1990), para a mesma geometria de ligação. Comparando os dados obtidos 

dos ensaios estáticos com os resultados do modelo numérico utilizado, concluíram que o parâmetro 

que mais condiciona o desempenho do pórtico é a rigidez das ligações viga-coluna e que o colapso 

prematuro do pórtico se devia à reduzida resistência do sistema de ligação utilizado. 
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Liu (1998) realizou um modelo numérico dos pórticos ensaiados por Mosallam e Bank (1992), utilizando 

o programa de análise estrutural MSC Nastran. De modo a reproduzir melhor as características dos 

elementos estruturais compósitos (de GFRP), o autor desenvolveu um modelo de elementos finitos 

cuja malha se ilustra na Figura 12. O autor realizou uma análise não-linear do comportamento global 

da estrutura sujeita a ações estáticas, definindo o comportamento das ligações viga-coluna como 

semirrígido e tendo em consideração a flexibilidade da ligação banzo-alma dos perfis de GFRP. 

Comparou os resultados deste modelo com os resultados experimentais e numéricos obtidos por 

Mosallam e Bank (1992). Os resultados de ambos os modelos apresentaram bastantes semelhanças, 

comprovando a elevada influência que as ligações têm no comportamento estrutural do pórtico. Foi 

também possível identificar no modelo de Liu a ocorrência de deslocamentos ortogonais ao plano da 

viga, originados pelo fenómeno de instabilidade por flexão-torção (Figura 12 b). 

 

  

a) b) 

Figura 12 – (a) Esquema de ensaio do pórtico plano de GFRP estudado (Mosallam e Bank 1992);  

(b) Modelo de elementos finitos do pórtico plano de perfis GFRP analisado (Liu 1998). 

 

Turvey (1996) investigou experimentalmente e através de modelos numéricos a resposta estrutural de 

pórticos planos quando sujeitos a carregamentos horizontais estáticos. A estrutura analisada era 

constituída por elementos estruturais de GFRP com secção transversal em “I” (203x203(x9,5) mm2). A 

viga tinha 2,5 m de comprimento e estava ligada nas suas extremidades a dois pilares com 2,3 m de 

altura, por intermédio de uma ligação aparafusada com recurso a cantoneiras em GFRP. O autor 

realizou a primeira campanha experimental relativa ao estudo dos deslocamentos de “sway” de um 

pórtico plano em GFRP, aplicando uma força horizontal concentrada no topo do pilar, no plano do 

pórtico. O carregamento horizontal foi aplicado segundo incrementos de 0,2 kN. Uma vez atingidos 2 

kN, o carregamento foi reduzido, segundo intervalos de 0,4 kN. Após a realização de dois ensaios, o 

autor verificou que uma vez atingidos 1,8 kN de força, detetava-se a ocorrência de fendas longitudinais 

no veio de superfície da zona angular das cantoneiras de GFRP. Contudo, as fendas superficiais não 

comprometiam o comportamento global do pórtico, uma vez que este apresentava um comportamento 

flexível. Para o carregamento máximo aplicado (2 kN), os elementos estruturais do pórtico 

encontravam-se ainda em regime elástico e o deslocamento verificado no topo das colunas foi 20 mm, 

para uma rotação nas ligações de 0.01 rad. Relativamente à descrição do modelo de elementos finitos, 

malha, geometria e discretização, Turvey (1996) adotou a mesma abordagem que Mosallam e Bank 

(1992). Comparando os resultados dos modelos analíticos com os resultados experimentais, o autor 

verificou que os modelos subestimavam em ~15% a ~45% os deslocamentos horizontais do pórtico 

obtidos experimentalmente. 
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Mottram e Zheng (1996) analisaram numericamente o comportamento de um pórtico em condições de 

serviço (Figura 13), mostrando a influência dos efeitos de 2ª ordem e das ligações semi-rígidas e, pela 

primeira vez em estruturas de GFRP, das deformações de corte na relação força vs. deslocamento. As 

extremidades dos pilares foram restringidas e as ligações dos pilares à base foram assumidas como 

encastradas (todos os graus de liberdade restringidos). Apesar de não estar representado no modelo, 

o pórtico foi travado lateralmente, negligenciando os deslocamentos horizontais ao nível dos pisos. 

Quanto às ligações viga-coluna, foram considerados os seguintes casos: ligações rígidas, ligações 

semi-rígidas com rigidez inicial de 8,3 x 10
2
 kNm/rad e ligações simplesmente apoiadas. 

 

  

Figura 13 – Pórtico plano de GFRP analisado, adaptado de Mottram e Zheng (1996). Dimensões em mm. 
 

Ao longo do banzo superior de cada viga, foi aplicada uma força vertical estática uniformemente 

distribuída (q). Respeitando a condição limite de serviço definida pelo EUROCOMP (1996), a flecha 

máxima a meio vão de cada viga foi fixada em 1/250 do comprimento total da viga, tendo os autores 

determinado a carga máxima que pode ser aplicada para os diferentes tipos de ligações analisados. 

 

Ao estudarem os modelos compostos por ligações viga-coluna rígidas, os autores provaram que os 

efeitos de 2ª ordem e a deformação por corte têm um efeito penalizador na estimativa do qmáx em 

~30%. Concluíram também que se as ligações fossem modeladas como rígidas, o valor de qmáx teria 

um acréscimo de 50% ou 15%, face à situação das ligações serem modeladas como rotuladas ou semi-

rígidas, respetivamente. Assim, mostraram que existe um valor de rigidez de ligação ótimo, para o qual 

os efeitos decorrentes do aumento da rigidez nos esforços das ligações é compensado pelo aumento 

dos benefícios da ação semi-rígida da ligação na deformabiidade. 

 
Na (2008) realizou uma investigação experimental e numérica acerca da influência dos sistemas de 

ligação viga-coluna e dos sistemas de contraventamento compostos por perfis de GFRP em “I” no 

comportamento estrutural de pórticos bidimensionais, sujeitos a um carregamento monotónico. Em 

particular, analisou dois pórticos, construídos por perfis de GFRP tubulares, sendo que o número de 

elementos de contraventamento foi a única característica que distinguiu as estruturas analisadas. O 

pórtico 1 era composto apenas por um contraventamento diagonal em GFRP; já o pórtico 2 era 

constituído por dois contraventamentos diagonais em GFRP. Os provetes utilizados nos ensaios 

experimentais, pórticos 1 e 2, são ilustrados nas Figura 14 a) e b), respetivamente. 
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O autor estudou, para cada pórtico, três diferentes tipologias de ligações viga-coluna. Na Figura 14 c) 

apresenta-se o sistema de ligação “P” (do inglês, Pinned), em que as paredes laterais da viga foram 

ligadas por encaixe e aparafusamento à coluna, através de parafusos metálicos. As ligações “FA” (do 

inglês, FRP Angles) e “SA” (do inglês, Steel Angles) apresentavam igual configuração geométrica, 

distinguindo-se apenas no material utilizado para as cantoneiras de reforço, FRP ou aço, 

respetivamente. Assim, correspondiam ao sistema de ligação “P” reforçado com duas cantoneiras e 

acompanhado da utilização de parafusos face-a-face de aço inoxidável (Figura 14 d).  

 

  

 

Corte A 

 
c) 

a) 

   
a) b) d) 

Figura 14 – Configuração dos ensaios dos pórticos planos de GFRP analisados: (a) pórtico 1; (b) 

pórtico 2. Detalhe das ligações viga-coluna estudadas: (c) ligação “P”; (d) ligações “FA” / “SA” (Na 2008). 

 

Em todos os ensaios, foi aplicada uma força horizontal (P) no topo do pilar. A intensidade máxima da 

força aplicada foi 7,1 kN, que correspondia à carga limite do regime elástico linear das estruturas 

estudadas. Com base nas curvas força vs. deslocamento obtidas para os ensaios monotónicos, o autor 

observou que os deslocamentos máximos dos pórticos diminuíram com o aumento da rigidez das 

ligações viga-coluna, sendo que o pórtico constituído por ligações não reforçado (“P”) apresentou 

deslocamentos no topo significativamente superiores aos restantes pórticos. Constatou também que 

os deslocamentos registados no pórtico 2, para o nó 3, eram da ordem dos 15% dos deslocamentos 

medidos no pórtico 1. Desta forma, o autor demonstrou experimentalmente que o comportamento dos 

pórticos de GFRP é significativamente influenciado pela rigidez das ligações viga-coluna e pelo número 

de elementos de contraventamento. 

 

Na campanha numérica de Na (2008), o autor realizou uma análise geometricamente linear, utilizando 

os seguintes casos de modelação: ligações rotuladas (rigidez nula), ligações semirrígidas e ligações 

monolíticas (rígidas). Observou que as curvas força vs. deslocamento determinadas com base nos 

modelos compostos por ligações rotuladas e por ligações monolíticas constituíam um limite inferior e 

superior, respetivamente, das curvas experimentais. Considerando os seguintes valores de rigidez de 

rotação (Kθ) para as ligações do tipo “P”, “FA” e “SA”, respetivamente, 24,3 kNm/rad, 54,2 kNm/rad e 

155,9 kNm/rad, observou que os deslocamentos horizontais numéricos foram muito semelhantes aos 

experimentais. Assim, o autor confirmou uma vez mais que a rigidez das ligações tem uma elevada 

Nó 1 

Nó 2 

 

Nó 3 
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influência na rigidez global dos pórticos ensaiados, determinando numericamente o valor da rigidez de 

rotação das ligações correspondente ao comportamento verificado nos pórticos ensaiados. 

 

Minghini et al. (2008) realizaram uma análise numérica de estabilidade de estruturas planas. Em 

particular, investigaram a influência das restrições de deformação da secção transversal 

(empenamento) da base das colunas e dos travamentos laterais nos fenómenos de encurvadura de 

um pórtico com 3 m de altura (h) e largura (L) variável, de 1,5 a 5 m. O modelo de elementos finitos 

desenvolvido era composto por elementos de GFRP com secção transversal em “I” 

(240x120(x12) mm2). Aplicaram duas forças horizontais concentradas (Px), de igual valor, no topo de 

cada pilar. De modo a enfatizar a influência dos sistemas de travamento lateral, analisaram três 

situações, restringindo os deslocamentos laterais (para fora do plano do pórtico) das colunas (pórtico 

“a”), das vigas (pórtico “b”) e apenas dos nós das ligações viga-coluna (pórtico “c”). 

 

Ao analisarem o pórtico “a”, os autores verificaram que a restrição de empenamento da base das 

colunas não tem influência na resposta da estrutura, e que o modo de encurvadura da viga apresenta 

deslocamentos laterais antissimétricos e rotação de torção simétrica. Para o pórtico “b”, demonstraram 

que a restrição de empenamento da base das colunas implica um aumento significativo (40%) da carga 

crítica de instabilidade global (Pcr,x). Verificaram também que quanto maior o vão da viga, mais reduzida 

é a força axial na coluna comprimida, logo maior o Pcr,x. O pórtico “c” apresentou, para rácios L/h ≤ 0,8 

e L/h ≥ 1,1, um comportamento muito semelhante ao dos pórticos com travamento lateral na viga e nas 

colunas, respetivamente. Para este caso, os autores constataram que o valor máximo do Pcr,x foi 

atingido para L/h≈1 e que, à medida que o vão da viga aumentava, o efeito da restrição de 

empenamento nas colunas era mais reduzido. 

 

Os autores concluíram também que, se não fossem considerados os travamentos laterais e caso o 

empenamento da base das colunas não fosse restringido, o valor de Pcr,x seria 50 – 75 % mais reduzido, 

comparativamente aos restantes casos (para L/h ≤ 1,2). Restringindo o empenamento da base das 

colunas, verificaram que o valor de Pcr,x, para este caso, aumentava ~60%.  

 

Turkalj et al. (2018) estudaram duas estruturas bidimensionais de GFRP, o pórtico ensaiado por 

Mosallam e Bank (1992) e um pórtico em “L” (Figura 15 a) e b), respetivamente), recorrendo a modelos 

de elementos finitos. Enfatizaram a influência da deformabilidade por corte dos elementos estruturais 

no comportamento global dos pórticos, quando sujeitos a um carregamento estático.  

 

Os autores realizaram uma análise numérica geometricamente não linear (de 2ª ordem) dos pórticos, 

contabilizando a deformação da secção transversal (empenamento) e os fenómenos de instabilidade 

lateral por flexão-torção. Foi assumido um comportamento ortotrópico para as paredes da secção 

transversal dos perfis, impedindo que as tensões normais provocassem deformações por corte. 
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a) b) 

Figura 15 – Modelos numéricos dos pórticos planos de GFRP analisados: (a) pórtico investigado por 

Mosallam e Bank (1992); (b) pórtico em “L” (Turkalj et al. 2018). 

 

Para o pórtico ensaiado por Mosallam e Bank (1992), os autores assumiram que o comportamento das 

ligações viga-coluna variava desde ligações muito flexíveis até ligações rígidas. Assim, concluíram que 

a influência da deformabilidade por corte na estabilidade global do pórtico aumentava à medida que a 

rigidez das ligações aumentava, reduzindo a carga crítica em 2,4% a 3,2 %. Verificaram também que 

ao restringir o empenamento nas extremidades da viga, a deformabilidade por corte não influenciava a 

análise de 2ª ordem. Relativamente ao pórtico em “L”, constituído por perfis de GFRP com secção 

transversal em “C”, a ligação viga-coluna foi modelada como semi-rígida, e os autores aplicaram uma 

força concentrada na extremidade livre da viga, alinhada com o seu eixo longitudinal. Para este caso, 

os autores concluíram que a deformabilidade por corte reduzia a carga crítica de instabilidade global 

em ~14% ou ~11%, restringindo o empenamento ou assumindo uma rigidez nula para as restrições de 

empenamento nas extremidades da viga, respetivamente. 

 

Martins et al. (2019) realizaram uma campanha experimental e numérica em estruturas 2D de GFRP 

constituídas por duas vigas e dois pilares em perfis com secção RHS (120x120(x10) mm2), com 3 m 

de comprimento e de altura, respetivamente, conforme ilustrado na Figura 16 a). Estudaram o 

desempenho estrutural destes pórticos sem e com paredes divisórias em painéis sanduíche com 70 

mm de espessura, tendo-lhes atribuído a seguinte nomenclatura: UF-M e FF-M, respetivamente. Os 

painéis eram constituídos por um núcleo de espuma de poliuretano entre duas lâminas de GFRP. 

 

Os autores realizaram ensaios monotónicos e cíclicos (os resultados dos ensaios cíclicos serão 

descritos na secção 2.5.2.), em que aplicaram uma carga concentrada no topo do pilar segundo a 

direção do eixo da viga, de modo a avaliar algumas das principais características estruturais dos 

pórticos 2D. Com base nas curvas força vs. deslocamento obtidas (Figura 16 b), os autores verificaram 

que na fase inicial de carregamento os pórticos apresentaram uma resposta elástica linear, seguida de 

uma redução gradual da rigidez global, até atingir o valor máximo da carga aplicada.  
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a) b) 

Figura 16 – (a) Esquema de ensaios e detalhe da ligação das colunas à base (Martins et al. 2019);  

(b) Curvas força vs. deslocamento dos ensaios monotónicos (Martins et al. 2019). 

 

Na Tabela 3, apresentam-se os valores da carga, deslocamento horizontal no topo do pórtico (Δ) e da 

rigidez global do pórtico (K), correspondentes à carga limite de perda da resposta linear (elástica) e ao 

valor máximo da carga aplicada, obtidos para os ensaios monotónicos. 

 

Tabela 3 – Principais resultados dos ensaios monotónicos dos pórticos analisados (Martins et al. 2019) 

 
Pórtico sem painéis Pórtico com painéis 

Carga [kN] Δ [mm] K [kN/m] Carga [kN] Δ [mm] K [kN/m] 

Limite linear 5,6 100 55 26,9 101 264 

Carga máxima 13,6 372 - 38,6 204 - 

 

Os autores concluíram que as paredes divisórias têm uma influência significativa no comportamento do 

pórtico, tendo estes elementos aumentado a rigidez inicial e a resistência dos pórticos em ~4 e ~3 

vezes, respetivamente, quando comparados com o pórtico sem paredes. Esta diferença foi atribuída 

ao efeito de travamento provocado pelos painéis de reforço, que permite uma melhor transmissão de 

carga entre elementos estruturais. Quanto aos modos de rotura, nos pórticos sem paredes, foram 

observados danos sobretudo junto das ligações, que provocaram uma perda ligeira de rigidez global 

do pórtico, sem afetar a integridade estrutural dos pórticos. Já para o pórtico com painéis, os autores 

observaram danos significativos nos elementos estruturais, em particular nas vigas, que condicionaram 

a sua integridade estrutural, levando ao fim do ensaio devido à eminencia de colapso. 

2.5.2. Pórtico sujeito a ações cíclicas 

Existem poucos estudos publicados acerca do comportamento histerético de estruturas porticadas em 

GFRP sujeitas a ações cíclicas, existindo muito poucas certezas relativas à avaliação da capacidade 

de dissipação de energia destas estruturas, sobretudo devido ao comportamento elástico linear e frágil 

dos materiais GFRP (Xiao et al. 2017). 
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Martins et al. (2019), na segunda parte da investigação realizada (cf. secção 2.5.1.), estudaram também 

a resposta estrutural de pórticos planos de GFRP sujeitos a um carregamento cíclico. Este estudo tinha 

como principal objetivo avaliar a rigidez, a resistência e a capacidade de absorção de energia dos 

pórticos, com a evolução do histórico de deslocamentos, determinando a influência dos painéis 

sanduíche. Para definir os históricos de carregamento dos ensaios cíclicos, os autores recorreram à 

norma n.º 45 do documento ECCS (1986), que define várias especificações para avaliar o 

comportamento de elementos estruturais de aço sob ações cíclicas, uma vez que para este domínio 

ainda não existe uma norma específica para os elementos de GFRP.  

 

Os autores verificaram que ambos os pórticos apresentaram um comportamento histerético estável e 

quase-simétrico, em que o incremento das ações cíclicas não provocou uma redução significativa de 

rigidez e resistência elástica das estruturas (Figura 17 a) e b), como se tinha verificado para os ensaios 

monotónicos. Observaram que para a máxima deformação imposta (±200 mm), os pórticos não 

atingiram o seu regime não linear. Para os ciclos finais do pórtico sem painéis, verificaram uma pequena 

degradação de rigidez e resistência dos diagramas histerético, bem como uma redução da capacidade 

de dissipação de energia. Com a introdução das paredes de reforço, os autores conseguiram aumentar 

em cerca de 4 e 6 vezes a rigidez global e a capacidade de dissipação de energia do pórtico, 

respectivamente, destacando a elevada capacidade de distribuição de esforços destes painéis. 

 

  
a) b) 

Figura 17 – Curvas força vs. deslocamento dos ensaios cíclicos, realizados por Martins et al. (2019), dos 

pórticos: (a) não reforçado (UF-C); e (b) reforçados (FF-C). 

 

Xiao et al. (2017) compararam a capacidade de absorção de energia de pórticos planos de GFRP e de 

aço, através de modelos de elementos finitos, desenvolvidos com recurso a elementos de viga 3D e a 

molas com uma rigidez de rotação variável. É de salientar que os autores não demonstraram 

experimentalmente as conclusões do presente estudo. Apresentam-se nas Figura 18 a) e b) os detalhes 

das ligações utilizadas nos modelos dos pórticos de GFRP e de aço, respetivamente. Ambos os 

modelos foram sujeitos ao mesmo carregamento cíclico, controlado pelo deslocamento e definido com 

base no AISC (2016), para um total de 30 ciclos. Uma vez que o peso próprio dos elementos estruturais 

não foi considerado nos modelos numéricos analisados, o valor das ações cíclicas aplicadas no 

segundo piso correspondia a metade do valor das ações aplicadas no primeiro piso. 
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Inicialmente, os autores investigaram o desempenho de várias tipologias de ligações para a estrutura 

compósita. Verificaram que apesar dos elementos de GFRP apresentarem uma ductilidade reduzida, 

era possível dimensionar ligações entre perfis de GFRP com uma capacidade de absorção de energia 

satisfatória (comparativamente à das ligações aparafusadas típicas das estruturas metálicas) utilizando 

peças metálicas de ligação.  

 

  
a) b) 

Figura 18 – Tipologia de ligação viga-coluna do pórtico constituído por perfis: (a) de GFRP; (b) de aço. 
 

Para a estrutura de GFRP, constituída por perfis tubulares com dimensões 102 x 102 x 9,5 mm, os 

autores constataram que o modelo apresentou um comportamento praticamente elástico linear até à 

rotura, associada à natureza frágil do material. Comparando com uma estrutura composta por perfis de 

aço com secção aberta, com uma rigidez de flexão semelhante à dos perfis de GFRP (E Iy =1,6 

x 10
11 N.mm2), os autores verificaram numericamente que a capacidade de absorção de energia do 

pórtico em GFRP foi satisfatória, correspondendo a ~40% do valor obtido para a estrutura metálica.  

 

Com base nesta análise, os autores concluíram que ao contrário das estruturas em aço, para as 

estruturas planas compósitas, a capacidade de dissipação de energia é principalmente influenciada 

pelo dimensionamento das ligações viga-coluna, em particular pela capacidade de deformação plástica 

destas ligações, e não pelas propriedades mecânicas dos seus elementos estruturais. 

2.6. Considerações finais 

Os materiais compósitos reforçados com fibras apresentam um elevado potencial no domínio da 

Engenharia Civil, destacando-se os perfis de GFRP, que têm o menor custo de fabrico. Contudo, a 

escassez de normas e recomendações de dimensionamento constituem uma barreira na aceitação 

destes perfis, atrasando o crescimento da sua aplicação em grande escala em novas estruturas. 

 

Através da revisão bibliográfica apresentada neste capítulo, é possível constatar que existe ainda muito 

trabalho de investigação por realizar no âmbito do comportamento estrutural de pórticos planos de 

GFRP, em particular quando sujeitos a um carregamento cíclico. O desempenho das ligações viga-

coluna em estruturas porticadas é uma das principais incertezas sobre o tema, sobretudo na avaliação 

da ductilidade dos pórticos. Esta incerteza deve-se ao facto de existir uma grande escassez de estudos 

experimentais em estruturas compósitas à escala real e assume importância, uma vez que os perfis de 

GFRP apresentam uma fraca capacidade de dissipar energia. 
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Neste contexto, a presente dissertação visa estudar o comportamento estático e histerético de pórticos 

bidimensionais de GFRP. No seguimento do estudo das ligações de Mendes (2017) e do programa 

doutoral (em curso) do Eng. David Martins, definiu-se como objectivo estudar dois sistemas de ligação 

viga-coluna distintos constituídos por cantoneiras em aço inoxidável, de modo a tirar partido da 

ductilidade do aço, aparafusadas aos banzos dos perfis em GFRP. Para o sistema de ligação reforçado, 

as cantoneiras foram aparafusadas aos banzos da coluna com recurso a varões, também em aço 

inoxidável, de modo a mobilizar a totalidade da seção da coluna. Deste modo, este trabalho procura 

ainda avaliar a influência da rigidez do sistema de ligação no comportamento global do pórtico, quando 

sujeito a ações horizontais monotónicas e cíclicas. 
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Capítulo 3 – Estudo experimental: Programa de ensaios  

3.1. Considerações iniciais 

Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), o Instituto Superior Técnico desenvolveu 

o projeto “FRP-Quake – Seismic Behaviour and Ductility of Structures Built with Glass Fibre Reinforced 

Polymers”, que pretende estudar o comportamento sísmico de estruturas constituídas por perfis 

pultrudidos de GFRP, desenvolvendo soluções construtivas inovadoras que promovam a sua 

capacidade de dissipação de energia. A presente campanha experimental foi inteiramente realizada no 

Laboratório de Estruturas e de Resistência de Materiais (LERM) do Departamento de Engenharia Civil, 

Arquitectura e Georrecursos (DECivil) do Instituto Superior Técnico. 

 

O presente trabalho experimental tem como principal objetivo a avaliação do comportamento estrutural 

de pórticos bidimensionais de GFRP sujeitos a um carregamento horizontal aplicado no topo, sob o 

ponto de vista da sua resposta estática e cíclica. Realizou-se uma análise dos resultados experimentais 

dos pórticos, em termos da sua resistência, rigidez, ductilidade e capacidade de dissipação, bem como 

dos seus principais modos de rotura.  

 

Este capítulo encontra-se dividido em 6 subcapítulos. No presente subcapítulo (3.1.), faz-se uma 

apresentação sucinta do trabalho experimental desenvolvido. Nos subcapítulos 3.2. e 3.3., apresentam-

se as características das séries experimentais e dos pórticos ensaiados, respetivamente. No 

subcapítulo 3.4. descreve-se detalhadamente os aparelhos e esquema de instrumentação. Por ultimo, 

nos subcapítulos 3.6. e 3.7. são apresentados os procedimentos experimentais e o histórico de 

carregamentos, respetivamente.  

3.2. Séries experimentais 

Na presente campanha experimental, foram ensaiadas duas tipologias de pórticos bidimensionais à 

escala real: (i) com ligações viga-coluna não reforçadas (série F-NR, do Inglês Frame – Non Reinforced) 

e (ii) com ligações viga-coluna reforçadas (série F-R, do Inglês Frame – Reinforced). 

 

Numa primeira fase da campanha, foram realizados os ensaios monotónicos, tendo sido realizados 

dois ensaios para cada tipologia de ligação. Posteriormente, procedeu-se à realização de ensaios 

cíclicos, ensaiando-se um provete por cada tipologia de ligação. Na Tabela 4, apresenta-se a 

nomenclatura de todos os ensaios realizados, indicando-se para cada ensaio o respetivo tipo de ação, 

tipologia de ligação e designação correspondente. 
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Tabela 4 – Ensaios realizados nos pórticos 2D analisados. 

Tipo de ensaio Tipologia de ligação Designação 

Monotónico 

Não reforçada 
F-NR-M1 

F-NR-M2 

Reforçada 
F-R-M1 

F-R-M2 

Cíclico 
Não reforçada F-NR-C1 

Reforçada F-R-C1 
 

3.3. Descrição dos pórticos de GFRP 

3.3.1. Geometria global do pórtico  

Os pórticos ensaiados são constituídos por quatro perfis, duas colunas (1ª e 2ª) e duas vigas (superior 

e inferior), com 3 m de altura e 2,5 m de comprimento, respetivamente. As ligações viga-coluna são 

representadas pelas letras A, B, C e D, conforme ilustrado na Figura 19. Os perfis de GFRP utilizados 

foram produzidos pela empresa ALTO e são constituídos por uma matriz polimérica de poliéster 

reforçada com fibras de vidro do subtipo E. Os perfis compósitos apresentam uma secção transversal 

em “I”, com 150 mm de altura, 75 mm de largura e 8 mm de espessura (banzos e alma). 

 

Figura 19 – Geometria do pórtico de referência (dimensões em metros) e designação dos elementos. 

Dimensões em m. 

3.3.2. Propriedades dos perfis de GFRP 

Apresenta-se na Tabela 5 as principais propriedades mecânicas dos perfis de GFRP utilizados nos 

pórticos ensaiados, determinadas em ensaios experimentais realizados por Mendes (2017). 
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Tabela 5 – Propriedades mecânicas dos perfis de GFRP (Mendes 2017). 

Propriedade Grandeza Valor Médio C. Variação 

Tensão última de compressão longitudinal σcu,L (MPa) 328 12,5 % 

Tensão última de compressão transversal σcu,T (MPa) 42,3 19,1 % 

Tensão última de tração longitudinal σtu,L (MPa) 347 7,56 % 

Módulo de elasticidade longitudinal Et,L (GPa) 41,3 8,66 % 

Tensão última de corte longitudinal ciu,L (MPa) 27,0 5,27 % 

Tensão última de corte transversal ciu,T (MPa) 5,29 34,7 % 

Módulo de corte longitudinal GLT (GPa) 3,12 15,2 % 

3.3.3. Ligações viga-coluna 

Considerando os resultados da investigação experimental de Mendes (2017) e do programa doutoral 

do Eng. David Martins (em desenvolvimento e cujos resultados ainda não foram publicados), 

estudaram-se dois sistemas de ligação viga-coluna distintos, conforme se ilustra nas Figura 20 a) e b). 

A ligação não reforçada é constituída por parafusos em aço inoxidável do tipo M8 (de classe A2-70) e 

por chapas quinadas com 6 mm de espessura (com a forma de uma cantoneira) em aço inoxidável (de 

classe AISI 304), ilustradas nas Figura 20 c) e d). 

 

    
a) b) c) d) 

Figura 20 – Tipologias de ligações utilizadas: (a) não reforçada; (b) reforçada. Vistas da cantoneira 
metálica utilizada: (c) plano frontal (com dimensões em mm); (d) perspectiva 3D. 

 

O sistema de ligação reforçado é aparafusado com recurso a varões roscados M8 de classe A2-70, a 

unir os banzos da coluna, e uma chapa retangular de aço inoxidável (com as dimensões 85×75×6 mm3) 

colocada no banzo exterior da ligação (Figura 20 b). Utilizando este sistema de ligação é expectável 

que o pórtico tenha um melhor desempenho a nível de resistência e rigidez inicial.  

3.3.4. Ensaios ao esmagamento da alma 

No primeiro ensaio experimental (F-NR-M1), que é analisado em detalhe na secção 4.1.2., verificou-se 

que ocorria um esmagamento transversal na zona central da alma da coluna do nó C (cf. Figura 19). 

Este modo de rotura precoce ocorreu para um deslocamento imposto de apenas 63 mm. 

 

Deste modo, surgiu a necessidade de reforçar a alma das colunas na zona da ligação com a viga, 

tentando prevenir o surgimento deste modo de rotura nos restantes ensaios, aumentando também a 

resistência da ligação banzo-alma. Como solução de reforço, optou-se por utilizar duas chapas 
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quinadas de aço inoxidável (de classe AISI 304), aparafusadas a cada face da alma da coluna e 

centradas com o eixo longitudinal da viga, conforme ilustrado nas Figura 21 a) - c). 

 

 

 
 

a) b) c) 
Figura 21 – Reforço transversal da alma: (a) vista de perfil; e (b) corte A-A. 

(c) Perfil GFRP reforçado com duas chapas metálicas de 2 mm de espessura. Dimensões em mm. 

 

De forma a avaliar e a otimizar a solução de reforço a utilizar, caracterizou-se o comportamento dos 

perfis de GFRP, não reforçados e reforçados com as chapas metálicas, em relação ao esmagamento 

da alma (web-crippling), isto é, aplicando forças concentradas de compressão transversalmente ao seu 

eixo longitudinal. Os ensaios ao esmagamento da alma foram realizados numa máquina universal de 

ensaios, da marca Instron e com capacidade de 250 kN. Foram aparafusadas duas chapas de aço aos 

pratos da máquina, posicionando-se depois os provetes de acordo com a configuração de ensaio 

apresentada nas Figura 22 a) e b). Os ensaios foram realizados impondo um deslocamento no banzo 

inferior do provete, restringindo o deslocamento no banzo oposto na mesma secção, tendo-se definido 

uma velocidade de 0,01 mm/s. Os dados medidos, deslocamento entre pratos e força aplicada, foram 

registados com recurso a um datalogger. 

 

A configuração de ensaio foi definida com base na investigação realizada por Fernandes (2014). Optou-

se por utilizar a configuração ETF (end two flanges), com aplicação de carga na extremidade do provete 

através de duas chapas de aço, com 15 mm de espessura, por corresponder a uma situação limite, 

sendo conservativa por comparação aos nós do pórtico. 

 

Foram estudadas três tipologias de provetes distintas, o provete não reforçado (ETF-NR) e os provetes 

reforçados com chapas metálicas de 2 mm ou 4 mm de espessura (ETF-R2 e ETF-R4, respetivamente), 

sendo que para cada uma delas foram ensaiados três provetes. Apresenta-se na Tabela 6 os resultados 

dos ensaios ao esmagamento da alma para cada série, nomeadamente a rigidez inicial, a carga 

correspondente ao limite de perda de linearidade da resposta, e o deslocamento entre pratos e o valor 

da força correspondentes à carga máxima. Na Tabela A1. do Anexo A1 apresenta-se separadamente 

os resultados dos provetes analisados. 
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Tabela 6 – Principais resultados (valor médio  desvio padrão) dos ensaios ao esmagamento da alma. 

Provete 
Limite linear Carga máxima 

K (kN/mm) Fel (kN) Dmáx (mm) Fmáx (kN) 

ETF-NR 8,0 ± 0,4 15,7 ± 0,4 2,7 ± 0,1 15,7 ± 0,4 

ETF-R2 10,6 ± 1,1 27,9 ± 1,3 22,5 ± 3,2 39,3 ± 0,7 

ETF-R4 18,6 ± 0,4 57,3 ± 1,3 22,0 ± 6,2 72,4 ± 7,6 

 

 

 

a) 

 c) 

b) 

Figura 22 – Configuração de ensaio ao esmagamento da alma ETF: (a) vista lateral; (b) vista frontal 

(c) curvas força vs. deslocamento representativas das séries ETF-NR-1, ETF-R2-1 e ETF-R4-2. Dimens 

 

Apresenta-se na Figura 22 c) uma análise comparativa do comportamento força vs. deslocamento de 

provetes representativos das três tipologias1, tendo-se escolhido os provetes com comportamento 

intermédio de cada série (ETF-NR-1, ETF-R2-1, ETF-R4-2). Estas curvas força vs. deslocamento 

apresentam troços iniciais não lineares, que resultam da possível folga no contacto entre os provetes 

e as chapas metálicas; deste modo, para o cálculo da rigidez (declive do troço reto), não se teve em 

conta estes troços. Para o provete não reforçado, verifica-se um comportamento frágil com linearidade 

da curva força vs. deslocamento até à rotura. Por outro lado, para ambos os provetes reforçados, 

verifica-se um comportamento dúctil, materializado por um troço aproximadamente linear até se atingir 

a carga de cedência (Fel), seguido de um troço não linear até à rotura. 

 

Ao analisar a globalidade dos resultados obtidos, constatou-se que a introdução das chapas de reforço 

melhora significativamente o desempenho mecânico dos provetes não reforçados, quer a nível de 

rigidez (aumentos de ~33% e ~133%, para as séries ETF-R2 e ETF-R4, respetivamente) quer a nível 

                                                      
1 Conferir Figura A1., do Anexo A1. 
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de resistência (~2,5 e ~4,6 vezes para as séries ETF-R2 e ETF-R4, respetivamente). O aumento da 

espessura da chapa de reforço, de 2 mm para 4 mm, com o dobro da quantidade de aço, implicou um 

aumento da rigidez de 76% e da resistência de 84%. 

 

O modo de rotura dos provetes variou de acordo com a sua tipologia. No caso dos provetes não 

reforçados, verificou-se uma rotura com danos nas zonas da alma adjacentes ao banzo superior (Figura 

23 a). No caso dos provetes reforçados, o primeiro dano ocorreu no perfil de GFRP, nas zonas da alma 

próximas dos banzos, rompendo a ligação banzo-alma. Uma vez atingido o limite de carga do material 

GFRP, apenas o perfil de aço passou a assegurar a transmissão de tensões, tendo-se verificado danos 

por esmagamento nas zonas confinadas entre as chapas de reforço e as placas de apoio, conforme se 

apresenta na Figura 23 b). Para a série ETF-R4, constatou-se ainda uma instabilização dos banzos, a 

partir de um deslocamento entre pratos de 12,5 mm (Figura 23 c). 

 

   
a) b) c) 

Figura 23 – Modos de rotura dos ensaios de esmagamento da alma: (a) ETF-NR; (b) ETF-R2; (c) ETF-R4. 

 

Concluindo, optou-se por utilizar a chapa quinada com 4 mm de espessura como solução de reforço 

para a alma das colunas dos pórticos ensaiados. Esta solução apresentou um desempenho mecânico 

significativamente superior, a nível de resistência e de rigidez, em relação à solução de reforço 

alternativa, reforçando melhor a alma das colunas na zona da ligação com a viga. 

3.4. Configuração dos ensaios 

Ao longo da campanha experimental, a configuração dos ensaios foi sofrendo algumas alterações, a 

nível dos travamentos laterais das colunas dos pórticos e da fixação da base dos pilares à viga de 

reação, de modo a evitar a instabilização lateral das colunas e os deslocamentos verticais nas bases 

das colunas, respetivamente. No presente subcapítulo, são apresentados todos os elementos utilizados 

para o esquema de ensaio, bem como todas as alterações efetuadas. 

 

Apresenta-se na Figura 24 a) a configuração do primeiro ensaio realizado (F-NR-M1). Os pórticos foram 

fixos a uma viga rígida que, em cada extremidade, tem uma viga auxiliar na direcção perpendicular, 

pré-esforçada à laje resistente do laboratório por dois varões dywidag (por viga), a atravessar os banzos 

das suas seções de extremidade. 
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O deslocamento horizontal no topo do pórtico (na ligação B, cf. Figura 19) foi imposto por um atuador 

mecânico com uma capacidade de 1000 kN, fixo à parede de reação do LERM. A configuração de 

ensaio foi definida em função do tipo de ensaio: para os ensaios monotónicos, o pórtico foi posicionado 

de modo a explorar o curso máximo do atuador (400 mm); já para os ensaios cíclicos este foi 

posicionado a meio curso de modo a permitir deslocamentos de ± 200 mm. Foi colocada uma rótula 

metálica na extremidade do atuador, ligada a uma célula de carga da Novatech, com uma capacidade 

de 300 kN, onde foi acoplada uma outra rótula, que serve de apoio ao cabeçote metálico responsável 

pela aplicação da carga, e que evita a transmissão de momentos fletores e esforços transversos (Figura 

24 b). De modo a reduzir o atrito entre o cabeçote e o GFRP, e de modo a promover uma distribuição 

de tensões mais uniforme, foi colocada entre estes dois materiais uma camada com aproximadamente 

2 mm de um material elastomérico. 

 

 

 
b) 

 
a) c) 

Figura 24 – (a) Esquema de ensaio do pórtico F-NR-M1; (b) Atuador mecânico e célula de cara entre duas 

rótulas metálicas; (c) Tavamento lateral da viga superior. 
 

Com o objetivo de travar os deslocamentos da viga superior na perpendicular ao plano do pórtico, 

evitando fenómenos de instabilidade global, utilizou-se um sistema de travamento composto por dois 

pares de guias cilíndricas em alumínio. Cada par de guias foi fixo, através do sistema ilustrado na 

Figura 24 c), à travessa superior de um pórtico metálico disposto na transversal à viga de reação, que 

foi pré-esforçado nos seus apoios à laje do LERM. 

 

De modo a permitir a inversão do sentido de aplicação da carga nos ensaios cíclicos, foi instalado um 

sistema de reversão na viga superior (Figura 25 a), constituído por dois varões nervurados paralelos 

entre si e ao eixo longitudinal da viga, ligados por porcas a dois cabeçotes metálicos, montados nas 

extremidades do pórtico ao nível da linha média da viga superior. O aperto das porcas dos varões foi 

feito o mais simetricamente possível e apenas até ao encosto dos cabeçotes, minimizando-se a 

excentricidade na aplicação das cargas e as folgas na transição de ciclos. 
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Para restringir os deslocamentos verticais da viga inferior em GFRP, foram montados 7 travamentos 

verticais, distribuídos de forma simétrica na viga, conforme ilustrado na Figura 25 b). Optou-se por 

concentrar um maior número de travamentos junto às ligações da viga com os pilares, ou seja, mais 

próximos dos pontos de aplicação da carga, estando as deformações do pórtico menos sujeitas à 

própria deformabilidade da viga. Estes travamentos foram materializados através de dois perfis 

metálicos UPN100, um na sua face superior e outro na face inferior, ligados à viga de reação por varões 

roscados. O deslocamento horizontal da viga inferior foi também restringido, através de um (Figura 26 

a) ou dois batentes metálicos em todos os ensaios monotónicos e cíclicos, respetivamente. Os batentes 

foram materializados por chapas de aço quinadas, com 170 mm de altura e 10 mm de espessura, que 

foram encostadas aos banzos exteriores das colunas junto à peça de apoio e centrados com o eixo da 

viga inferior, no sentido contrário ao deslocamento aplicado (ensaios monotónicos) ou em ambos os 

sentidos (ensaios cíclicos). Os batentes foram fixos por dois varões roscados a uma peça triangular 

rígida aparafusada à viga de reação. 

 

  
a) b) 

Figura 25 – (a) Viga superior com sistema de reversão e travamento lateral; (b) Travamento aos 
deslocamentos verticais da viga inferior. 

 

De modo a encastrar a base das colunas à viga de reação, utilizaram-se duas peças metálicas 

cilíndricas (uma para cada coluna). Cada peça de apoio é constituída por dois blocos de aço, que 

permitem o encaixe da base dos perfis das colunas, a uma profundidade de 4,5 cm da sua extremidade, 

sendo aparafusados entre si. Estas peças foram aparafusadas a duas chapas metálicas com 2 cm de 

espessura, de modo a alinhar o centro do atuador com o eixo longitudinal da viga superior. Fixaram-se 

as chapas à viga de reação através de parafusos metálicos, conforme se apresenta na Figura 26 a). 

 

Após a realização do primeiro ensaio experimental (F-NR-M1), observou-se que as bases das colunas, 

sobretudo a da 1ª coluna, apresentaram deslocamentos verticais significativos, entre 1 a 2 cm, para um 

deslocamento horizontal no topo do pórtico de 93,1 mm. Deste modo, reforçou-se a ligação de ambas 

as colunas à peça de apoio, através de quatro chapas metálicas quinadas (com a configuração de meia 

cantoneira da Figura 20 d). As chapas foram encostadas à peça de apoio e à alma da coluna (duas em 

cada face da alma), tendo-se de seguida aparafusado cada chapa à chapa da face oposta (Figura 26 

b) e aos blocos que constituem as peças de fixação das colunas. 

 

No segundo ensaio realizado (F-NR-M2), começou-se a verificar o esmagamento e o arrancamento por corte 

longitudinal na base da 1ª coluna, nos quatro furos da ligação da alma do perfil às cantoneiras de reforço, para 

um deslocamento imposto na ordem de 120 mm. De modo a reduzir a força de corte longitudinal nos parafusos 



33 
 

das bases das colunas, optou-se por reforçar esta ligação, aparafusando a alma de dois perfis em aço UPN100 

aos banzos das colunas, dispostos transversalmente à alma dos perfis de GFRP (Figura 26 c). Sobre o banzo 

superior dos dois perfis metálicos, apoiaram-se as almas de dois perfis metálicos mais compridos, segundo a 

direção do plano do pórtico, fixos à viga de reação através de varões roscados, um em cada extremidade do 

perfil, de modo a restringir o deslocamento vertical deste sistema. 

 

   
a) b) c) 

Figura 26 – Configuração da fixação da base dos pilares à viga de reação, para os ensaios: (a) F-NR-M1; 
(b) F-NR-M2; e (c) F-R-M1, F-R-M2 e para os ensaios cíclicos. 

 

Relativamente à restrição dos deslocamentos perpendiculares ao plano do pórtico, o primeiro ensaio 

(F-NR-M1) foi efetuado sem qualquer contraventamento das colunas, com um comprimento livre (L) de 

aproximadamente 2,4 m. Contudo, constatou-se que após o esmagamento da alma da coluna na 

ligação C (Figura 19), a 2ª coluna sofreu uma repentina deformação lateral (encurvadura), para um 

deslocamento imposto de ~65 mm (F ≈ 7 kN), desencadeando a instabilização lateral da 2ª coluna. Por 

conseguinte, introduziram-se em ambas as colunas um sistema de travamento na direção transversal 

ao plano do pórtico, representado na Figura 27 a). O sistema utilizado foi muito semelhante ao sistema 

utilizado para o travamento da viga superior, com a particularidade das peças triangulares rígidas, onde 

foram fixados os varões roscados que suportam as guias, estarem ligadas a um montante metálico 

aparafusado à viga de reação. As guias de travamento lateral foram montadas a uma altura de ~1,8 m 

e ~1,9 m do banzo superior da viga inferior, na 1ª e 2ª coluna, respetivamente, tendo-se tido como 

condicionante a distância entre furos das peças dos pilares de apoio.  

 

  
a) b) 

Figura 27 – Sistema de contraventamento utilizado para as colunas dos pórticos: (a) F-NR-M2 e F-R-M1; e 

(b) F-R-M2 e para os ensaios cíclicos. 
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Após a realização do primeiro ensaio num pórtico reforçado (F-R-M1), constatou-se que, já para uma 

carga elevada (F ≈ 22,4 kN, para um deslocamento imposto de 224 mm), a 2ª coluna instabilizou por 

flexão-torção. De modo a evitar o surgimento do fenómeno de encurvadura global nos ensaios 

subsequentes, acrescentou-se outro sistema de contraventamento, em ambas as colunas, conforme 

ilustrado na Figura 27 b). Assim, ambas as colunas ficaram travadas transversalmente em dois pontos, 

a ~0,8 m e a ~1,6 m do banzo superior da viga inferior, reduzindo o comprimento livre máximo para 0,8 

m (33% e 42% inferior face à altura das colunas não contraventadas e às colunas com 1 

contraventamento, respetivamente). 

3.5. Instrumentação 

Para medir as rotações e as deformações dos pórticos ensaiados, foram utilizados 4 inclinómetros, 18 

extensómetros elétricos, e 11 transdutores de deslocamento (deflectómetros), sendo 5 de fio e 6 de 

êmbolo. Apresenta-se na Figura 28 a disposição da instrumentação utilizada nos ensaios experimentais 

realizados, sendo que os instrumentos de medição e controlo utilizados são ilustrados no Anexo A2. 

 

 

 

Figura 28 – Disposição e designação dos aparelhos de leitura utilizados nos ensaios experimentais. 

 

O registo dos dados dos ensaios foi efetuado através de dois dataloggers da marca HBM, tendo o 

modelo variado segundo o esquema de instrumentação de cada ensaio: QuantumX MX840 (8 canais) 

e QuantumX 1615B (16 canais); os dados foram gravados num computador com uma frequência de 

registo de 10 Hz. Foram registados os seguintes parâmetros: carga aplicada (F); deslocamento na 

horizontal no topo das colunas (S1, S5); deslocamento na horizontal a meio das colunas (D1, S4); 

deslocamento das diagonais (S2 e S3); deslocamento na vertical a meio da viga inferior (D2); rotação 

da viga superior e das colunas junto às ligações viga-coluna superiores (I2/I4 e I1/I3, respetivamente) e 
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extensões axiais dos perfis de GFRP (e1-e18). Apresenta-se na Tabela 7, os aparelhos utilizados na 

monitorização dos ensaios experimentais, bem como a sua designação, marca, modelo, capacidade e 

em quais dos ensaios foram utilizados. 

 

Tabela 7 – Instrumentação de leitura dos ensaios experimentais. 

Aparelho de leitura Designação Marca (Modelo) Capacidade Provetes 

Célula de carga F Novatech (ADT07005) 300 kN Todos 

Deflectómetros       
(de fio) 

S1 TML (DP-500) 500 mm Todos 

S2, S3 

Celesco (PT1A) 500 mm 

Todos excepto:  
F-NR-M2, F-R-M2 

S4 Todos 

S5 F-NR-C1, F-R-C1 

Deflectómetros       
(de êmbolo) 

D1 TML (CDP-100) 100 mm Todos 

D2 TML (CDP-10) 10 mm 
F-NR-M1, F-R-M1 

D3, D4, D5, D6 TML (CDP-25) 25 mm 

Inclinómetros 

I1, I2 

TML (KB-10D) -10º/+10º 

Todos 

I3, I4 
Todos excepto:  

F-NR-M2, F-R-M2 

Extensómetros e1 – e18 TML (FLK-6-11) - F-NR-M2, F-R-M2 
 

Por forma a avaliar a rotação da viga inferior e da 1ª coluna, numa secção próxima da ligação viga-

coluna A, foram colocados dois pares de deflectómetros, D3-D4 e D5-D6, respetivamente. Deste modo, 

as rotações da viga e da coluna foram calculadas com base nas expressões seguintes: 

 

 θ3-4, coluna= tan
-1 (

|D4| − |D3|

L3-4

)       θ5-6, viga= tan
-1 (

|D6| − |D5|

L5-6

)   (1) e (2) 

 

sendo Li-j a distância na vertical entre cada par de deflectómetros (L3-4 = L5-6 = 5,8 cm). De modo a 

compatibilizar os sentidos dos parâmetros analisados, considerou-se como sentido positivo o sentido 

contrário ao dos ponteiros do relógio, o sentido de aplicação de carga dos ensaios monotónicos e o da 

força gravítica, para as rotações, deslocamento horizontal e vertical, respetivamente.  

 

Os extensómetros (e1-e18) foram colocados dois a dois, isto é, um no banzo interior e outro no banzo 

exterior da mesma secção do perfil de GFRP. Os extensómetros (ei) com índice par (i) foram colados 

no banzo interior ao pórtico dos perfis, já os extensómetros (ej) com índice ímpar (j) foram colados no 

banzo exterior. As suas resistências elétricas foram coladas exatamente a meio dos banzos e 

paralelamente ao eixo longitudinal dos perfis. É possível calcular o diagrama de momentos fletores 

segundo o eixo longitudinal dos perfis, através do valor do módulo de elasticidade longitudinal dos perfis 

(E= 41,3 GPa) e com base na Teoria das vigas de Euler-Bernoulli (expressão 3), 

 

 M = 
(EI)

R
 (3) 
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sendo EI a rigidez de flexão dos perfis de GFRP (EI = 316 kN.m2) e 1/R a curvatura da secção, que foi 

estimada com base nos valores das deformações axiais obtidas para cada par de extensómetros (i-j), 

através da seguinte expressão, 

 

 
1

R
 = 

|ej| − |ei|

Li-j

 (4) 

 

sendo Li-j a distância entre extensómetros para cada par (Li-j = 150 mm). A expressão (3) foi obtida com 

base num modelo de viga simplificado, sendo apenas válida para o domínio elástico do material. Assim, 

uma vez atingida a rotura de um elemento estrutural, esta expressão deixa de ser válida, deixando-se 

de considerar os momentos fletores desse elemento na análise estrutural do pórtico. 

3.6. Procedimentos experimentais 

O procedimento experimental dos presentes ensaios pode-se dividir em quatro fases. Em primeiro 

lugar, realizaram-se as tarefas de preparação dos vários elementos do pórtico: corte dos perfis; furação 

das cantoneiras e das chapas de reforço da alma das colunas; corte dos varões roscados M8 (para as 

ligações reforçadas). Em simultâneo, realizaram-se os trabalhos de preparação do esquema de ensaio, 

tais como: ajuste da altura do atuador; alteração da distância ao pavimento da viga de reação; 

montagem e aperto (com recurso a um macaco hidráulico e a varões dywidag) do pórtico de travamento 

transversal; corte dos varões utilizados para o travamento vertical da viga inferior; preparação e furação 

das peças de batente horizontal da viga inferior; preparação e montagem dos sistemas de travamento 

das colunas e da viga superior (guias e peças de apoio). 

 

Numa segunda fase, prepararam-se os provetes a ensaiar. Aparafusaram-se as cantoneiras às colunas 

e às vigas com recurso a uma chave dinamométrica, aplicando-se 10 N.m de aperto. Em seguida, foram 

colocadas e aparafusadas todas as chapas quinadas de reforço, procurando-se garantir uma correta 

colocação para que ficassem centradas com o eixo longitudinal da viga. Nos ensaios em que foram 

utilizados extensómetros elétricos, a sua colagem foi realizada nesta fase, de modo a garantir a sua 

correta colocação, minimizando os erros de leitura. 

 

Apenas na terceira fase é que se colocaram os pórticos na posição de ensaio, com o apoio da ponte 

rolante do LERM, tendo-se procurado garantir a sua correta colocação para que a carga fosse aplicada 

segundo o eixo longitudinal da viga superior. Em seguida, foram posicionados os cabeçotes da célula 

de carga e do sistema de reversão, e só depois é que se colocaram e apertaram todos os varões, 

parafusos e sistemas de travamento do esquema de ensaio. As porcas dos sistemas de travamento 

foram apenas apertadas até ao encosto das guias nos banzos dos perfis, de modo a minimizar os 

efeitos das forças de atrito entre o metal e o GFRP. Por último, colocou-se a restante instrumentação 

utilizada na monitorização do ensaio. Seguidamente, ligaram-se os cabos dos aparelhos de 

instrumentação aos dataloggers, procedendo-se à sua verificação. Após a realização do ensaio, retirou-

se a instrumentação e desmontaram-se os travamentos. Em seguida, retiraram-se as chapas de reforço 

dos pórticos ensaiados. 
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3.7. Histórico de carregamento 

Todos os ensaios foram efetuados em controlo de deslocamentos, tendo-se aplicado uma velocidade 

constante de 30 mm/min. Para os ensaios monotónicos limitou-se o deslocamento imposto pela 

eminência do colapso global (frágil) do pórtico, sujeito a elevadas deformações, tendo-se como 

condicionantes o curso máximo do atuador (400 mm). 

 

Os ensaios cíclicos foram efetuados em controlo de deslocamentos, tendo-se aplicado uma velocidade 

constante de 30 mm/min. O deslocamento máximo imposto foi limitado por metade do curso máximo 

do atuador (±200 mm). Quanto à determinação do histórico de carregamento dos ensaios cíclicos, 

optou-se por utilizar a norma nº45 do ECCS – “Recomended testing procedure for assessing the 

behaviour of structural steel elements under cyclic loads” (1986), na ausência de uma norma exclusiva 

para estruturas de GFRP. Esta norma define um histórico de deslocamentos, bem como um conjunto 

de parâmetros que permitem avaliar o desempenho estrutural do pórtico. Para o procedimento utilizado, 

de ensaios completo, a norma aconselha a que sejam realizados previamente pelo menos dois ensaios 

monotónicos, determinando o deslocamento de cedência (Del), correspondente à carga limite de 

elasticidade, que serve de base para o cálculo do histórico de deslocamentos impostos. 

 

Assim, com base nos valores médios dos deslocamentos de cedência dos ensaios monotónicos para 

as diferentes tipologias de ligação (Del,méd= 17 mm, cf. Tabela 13), foi definido apenas um histórico de 

deslocamentos para os pórticos reforçados e não reforçados, permitindo uma melhor comparação dos 

parâmetros de análise dos ensaios cíclicos. Procurou-se atingir deslocamentos máximos na ordem de 

±200 mm (metade do curso máximo do atuador) e cumprir a norma no que se refere à realização de 

três repetições nos grupos de ciclos com deslocamentos superiores a Del. Apresenta-se na Tabela 8 e 

na Figura 29 o histórico de deslocamentos de ambos os ensaios cíclicos que, para a velocidade de 

ensaio escolhida, tiveram uma duração total de aproximadamente 3,5 horas. 

 

Tabela 8 – Histórico de deslocamentos para os ensaios cíclicos. 

Grupo de ciclos 
Deslocamento, S1 

 
 

Figura 29 – Histórico de deslocamentos 

para os ensaios cíclicos. 

 

 

[-] [mm] 

C1 [1º] 
 
 

[- Del 4; ⁄ Del 4⁄ ] [-4,25; 4,25] 

C2 [2º] 
  

[- Del 2; ⁄ Del 2⁄ ] [-8,5; 8,5] 

C3 [3º] 
 

[- 3Del 4; ⁄ 3Del 4⁄ ] [-12,75; 12,75] 

C4 [4º] 
 

[-Del; Del] [-17; 17] 

C5 [5º; 6º; 7º] 
 

[-2Del; 2Del] [-34; 34] 

C6 [8º; 9º; 10º] 
 

[-4Del; 4Del] [-68; 68] 

C7 [11º; 12º; 13º] 
 

[-6Del; 6Del] [-102; 102] 

C8 [14º; 15º; 16º] 
 

[-8Del; 8Del] [-136; 136] 

C9 [17º; 18º; 19º] 
 

[-10Del; 10Del] [-170; 170] 
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Capítulo 4 – Estudo experimental: Resultados e discussão  

Este capítulo encontra-se dividido em 3 subcapítulos. Nos subcapítulos 4.1. e 4.2., são apresentados 

e analisados os resultados dos ensaios monotónicos e cíclicos, respetivamente, realizados nos pórticos 

de GFRP. Posteriormente, no subcapítulo 4.3., apresentam-se as considerações finais. 

4.1. Ensaios monotónicos 

Como referido, os ensaios monotónicos em pórticos 2D de GFRP tiveram como objetivo avaliar o 

comportamento de duas tipologias de pórticos, reforçados e não reforçados quando sujeitos a um 

deslocamento horizontal, imposto apenas num sentido, no topo do pórtico, alinhado com o eixo 

longitudinal da viga. Pretendia-se determinar: (i) as relações força – deslocamentos; (ii) as relações 

momento – rotações; (iii) a distribuição interna dos esforços; (iv) os principais modos de rotura. 

 

A presente secção é iniciada com uma descrição sucinta do método utilizado na determinação do ponto 

de cedência das curvas força vs. deslocamento experimentais. De seguida, apresentam-se as 

expressões analíticas que permitem a previsão da carga crítica associada à instabilidade global das 

colunas. Por fim, nas restantes subsecções, são apresentados os resultados obtidos, bem como a 

respetiva análise e comparação do comportamento dos quatro provetes. 

4.1.1. Determinação do ponto de cedência 

As propriedades correspondentes ao limite de perda de linearidade da resposta dos pórticos foram 

determinadas de acordo com a norma ECCS (1986). Esta norma apresenta quatro métodos possíveis 

para determinar o limite elástico. Para o presente trabalho, optou-se por utilizar o método a), que se 

apresenta de seguida, por ser o mais geral e conservativo, isto é, aplicável em todos os pórticos e o 

que forneceu deslocamentos de cedência mais reduzidos. Em primeiro lugar, definiu-se um troço inicial 

linear da curva força vs. deslocamento, para um intervalo representativo de deslocamentos. De 

seguida, aproximou-se esse troço a uma reta e determinou-se o seu declive, que corresponde à rigidez 

elástica inicial (K1). Por último, determinou-se o ponto onde as curvas começaram a apresentar uma 

perda de linearidade (ponto de cedência) ou uma redução significativa de rigidez, correspondendo ao 

limite da resposta linearmente elástica dos pórticos (Fel). 

 

Para todos os pórticos, com exceção do F-NR-M1, foi verificado um segundo troço praticamente linear 

da curva força vs. deslocamento, com uma rigidez (K2) significativamente inferior à do troço inicial. Não 

tendo sido verificado qualquer dano na fase inicial destes ensaios, esta perda de rigidez foi associada 

a pequenos ajustes iniciais dos pórticos, que resultaram de possíveis atritos/folgas existentes entre os 

vários elementos das ligações ou entre os pórticos e o cabeçote do sistema de aplicação de carga.  
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4.1.2. Pórtico F-NR-M1 

Na Figura 30 a) é apresentada a curva força vs. deslocamento (S1)/ rotação global do pórtico (Φ) obtida 

para pórtico F-NR-M1. Observou-se um troço praticamente linear (com uma rigidez constante, K = 157 

kN/m), seguido de uma redução gradual da rigidez até ser atingida a primeira redução de força (cf. 

Ponto B, Figura 30 a). Esta redução foi associada ao esmagamento da alma da 2ª coluna, na secção 

adjacente ao banzo inferior da viga superior, conforme se ilustra na Figura 31 a). De seguida, verificou-

se um aumento gradual da força aplicada até ao fim do ensaio, que foi interrompido pela iminência do 

colapso global do pórtico, devido à instabilização por flexão-torção das colunas (Figura 30 b). O 

deslocamento máximo imposto (S1,máx) foi de 93 mm, para uma carga última aplicada (Fmáx) de 8,1 kN, 

e para uma rotação global do pórtico de 0,038 rad (3,8%). 

 

 

 

a) b) 

Figura 30 – (a) Curva força vs. deslocamento/ rotação global do pórtico do pórtico F-NR-M1; 

(b) Instabilidade global por flexão-torção da 2ª coluna do pórtico F-NR-M1. 

 

No final deste ensaio, após a desmontagem do pórtico, foram também observados danos por corte 

longitudinal e por punçoamento dos parafusos da ligação C (Figura 31 b). Da observação da evolução 

das deformações do pórtico, foi possível estimar um valor da carga crítica (Fcr) de 7,3 kN (Ponto B), 

para um deslocamento imposto de 63 mm, que corresponde ao valor da carga que instabilizou 

lateralmente a 2ª coluna do pórtico, junto da ligação C. 

 

  
a) b) 

Figura 31 – Modos de rotura do pórtico F-NR-M1: (a) esmagamento transversal da alma da 2ª coluna, 
junto da cantoneira inferior da ligação C; (b) corte longitudinal dos parafusos da 2ª coluna na ligação C. 
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Tal como referido, constatou-se que a capacidade de carga máxima deste pórtico não foi condicionada 

pela resistência do material GFRP, mas sim pela instabilidade global verificada nas colunas. A 

determinação analítica do momento crítico das colunas pultrudridas foi realizada recorrendo a 

expressões de cálculo semelhantes às utilizadas para materiais isotrópicos, como o aço, modificando 

as propriedades do material com a ortotropia dos materiais FRP. Deste modo, Bank (2016) apresenta 

a seguinte expressão para barras com secção em “I” duplamente simétrica, considerando apenas o 

caso em que a carga é aplicada no centro de corte (zg =  0), 

 

 Mcr = C1√
π2ELIzGLTIt

(kL)
2

+
π4EL

2
IzIw

(kL)2(kwL)2
= C1

π2ELIz

(kL)
2

√(
k

kw

)

2
Iw

Iz
+

(kL)2GLTIt

π2ELIz
 (5) 

 

em que,  

L comprimento livre da coluna ou segmento de coluna, isto é, distância entre dois pontos 

travados lateralmente (Camotim et al. 2010); 

Iw constante de empenamento da secção. Para secções em “I” bissimétricas, tem-se: 

Iw =
Iz(h − tf)

2

4
 

It constante de torção (uniforme) da secção. Para secções de parede fina aberta tem-se: 

It =  
1

3
∑ biti

3

n

i=1

 

k e kw coeficientes que contabilizam o grau de restrição nas extremidades de rotação e de 

empenamento, respetivamente. Conservativamente, pode adotar-se k = kw = 1 (coluna bi-

apoiada e empenamento livre nas duas extremidades);  

 C1 e C2 parâmetros que dependem do carregamento aplicado (forma do diagrama de momentos 

fletores) e das condições de apoio (k e kw). 

 

 

 

 

 

Segundo Reis e Camotim (2000), uma das limitações deste método de cálculo consiste no facto de não 

serem fornecidos valores para os fatores C1 e C2 para diagramas de momentos fletores provocados 

pela aplicação conjunta de cargas transversais e momentos de extremidade. Assim, apesar de poder 

ser pouco conservativo, dado que nos ensaios a carga foi aplicada acima do centro de corte das 

secções transversais das colunas (zg>0), tendo um efeito instabilizante, os valores destes parâmetros 

foram determinados com base na Tabela A.3.1 do Anexo A3 do EC3 (CEN 2005), negligenciando-se o 

parâmetro C2, isto é, não contabilizando o efeito do carregamento. 

 

Nas Tabela A3. e A3.2 do Anexo A3 apresentam-se os valores dos parâmetros da expressão (5), para 

o pórtico F-NR-M1. Apesar de ser pouco conservativo, de forma a contabilizar o efeito estabilizante das 

vigas na instabilização lateral das colunas e simplificando o estudo analítico, considerou-se que os 

deslocamentos na perpendicular ao plano do pórtico estavam restringidos nas ligações das colunas 

com as vigas (L = 2,4 m; k = 1). É importante referir que se utilizou a distribuição elástica de tensões 

do pórtico F-NR-M2, obtida experimentalmente (cf. Figura A4.1 do Anexo A4), de modo a determinar a 

relação entre os momentos nas extremidades das colunas (ψ ≈ - 1 2⁄  → C1 = 2,704).  
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Assim, determinou-se um momento crítico (Mcr) de 10,2 kNm, para uma carga crítica (Fcr) de 11,7 kN. 

O valor da carga crítica obtida analiticamente é superior (+60%) comparado com a carga crítica 

determinada experimentalmente. Não sendo uma fiel aproximação do comportamento real das colunas 

no pórtico, esta diferença foi atribuída aos seguintes fenómenos: (i) posição da aplicação da carga 

instabilizante, uma vez que foi aplicada acima do centro de corte das secções transversais das colunas 

(zg>0); (ii) imperfeições geométricas iniciais; (iii) excentricidades do esquema de ensaio, em particular 

na simetria do aperto das guias de travamento lateral.  

 

É importante referir que os valores de resistência e de carga crítica verificados neste ensaio se deverem 

ao facto de não terem sido considerados contraventamentos, uma vez que a existência dos mesmos 

resultaria num aumento significativo destes valores, conforme se evidencia na subsecção que se 

segue. Não sendo uma fiel aproximação do comportamento de um pórtico plano numa estrutura 

tridimensional real, os resultados deste ensaio não foram considerados para a análise comparativa 

entre as diferentes tipologias analisadas na presente dissertação. 

4.1.3. Pórtico F-NR-M2 

Relativamente ao primeiro ensaio monotónico, reforçaram-se almas das colunas do pórtico F-NR-M2 

com duas chapas metálicas na zona das ligações viga-coluna, aparafusaram-se quatro cantoneiras 

metálicas de fixação das bases das colunas e colocou-se um sistema de contraventamento nas colunas 

(cf. subcapítulo 3.4.). Estas alterações traduziram-se num aumento significativo da resistência do 

pórtico (+84%) e numa rigidez inicial muito semelhante (-12%), relativamente ao pórtico F-NR-M1.  

 

Na Figura 32 são ilustradas as curvas força vs. deslocamentos (S1, D1 e S4)/ rotação global do pórtico 

(Φ) do segundo ensaio monotónico para o pórtico não reforçado.  

 

 
Figura 32 – Curvas de força vs. deslocamentos/ rotação global do pórtico F-NR-M2. 
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É de salientar que, tal como seria teoricamente previsto, foi possível verificar que os deslocamentos 

das colunas foram semelhantes, e corresponderam a ~50% dos deslocamentos no topo do pórtico (S1). 

A comparação destes resultados permitiu verificar que os dados registados pelo deflectómetro de fio 

no topo do pórtico são coerentes com os resultados dos restantes deflectómetros.  

 

Inicialmente, o pórtico F-NR-M2 exibiu um comportamento semelhante ao do pórtico F-NR-M1, 

observando-se uma resposta linear (K1 = 138 kN/m) até ser atingida uma força (Fel) de 2,4 kN, para um 

deslocamento de 18 mm. De seguida, verificou-se uma redução brusca de rigidez (-30%), tendo esta 

permanecido praticamente constante (K2 = 97 kN/m) até à ocorrência da primeira redução de força, 

para um deslocamento de 120 mm (cf. Ponto C, Figura 32). Esta redução de força foi associada à rotura 

por corte longitudinal (shear-out) dos parafusos das cantoneiras de fixação da base da 1ª coluna. Após 

pequenos ajustes, ocorreu um aumento gradual de força, seguido de uma redução de força (cf. Ponto 

D, Figura 32). Esta redução foi associada à rotura da ligação banzo-alma e ao esmagamento 

transversal da alma da viga inferior junto da ligação D, conforme ilustrado na Figura 33 a). Este modo 

de rotura foi muito semelhante aos verificados nos ensaios de esmagamento da alma, dado que se 

deveu às tensões axiais que se geraram na alma da viga inferior, devido ao deslocamento vertical 

observado na 2ª coluna. Depois, a curva força vs. deslocamento deste pórtico apresentou um troço 

praticamente constante, seguido de um aumento de força até ter sido atingida a carga máxima (Fmáx) 

suportada pelo pórtico, de 14,9 kN, para um deslocamento imposto de 329 mm (ponto E). Atingido este 

ponto, o pórtico perdeu toda a capacidade resistente, observando-se uma redução brusca de força. 

Esta redução de força foi associada ao arrancamento por corte longitudinal da base da 1ª coluna (Figura 

33 b), seguida do esmagamento do seu banzo junto da secção inferior da peça metálica de reforço. 

 

  
a) b) 

Figura 33 – Modos de rotura do pórtico F-NR-M2: (a) Rotura da ligação banzo-alma e esmagamento 

transversal da alma da viga inferior; (b) arrancamento por corte longitudinal da base da 1ª coluna. 

 

No que se refere aos danos das ligações superiores, B e C, foi possível observar o desenvolvimento 

de fissuras por tração transversal da ligação banzo-alma de ambas as colunas, como se ilustra na 

Figura 34 a). Quanto às cantoneiras metálicas, observaram-se deformações plásticas significativas, 

sobretudo para as cantoneiras superiores, verificando-se danos por punçoamento do banzo do perfil 

de GFRP, provocado pelos furos (Figura 34 b). Apesar de não estarem associadas a nenhuma redução 

brusca de força, a natureza frágil destas acumulações precoces de danos, com origem no material 
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GFRP, põe em causa o desempenho das ligações, impedindo de tirar partido da ductilidade dos seus 

elementos metálicos.  

 

  
a) b) 

Figura 34 – Danos do pórtico F-NR-M2: (a) rotura da ligação banzo-alma da 1ª coluna na ligação B; 
 (b) rotura da ligação banzo-alma e punçoamento do banzo da coluna junto da ligação C. 

 
Na Figura 35 a) é apresentada a evolução das rotações da 1ª coluna e da viga superior (I1 e I2, 

respetivamente), bem como a evolução da rotação relativa, |ΔI1-2|= I1 – I2, com o aumento do 

deslocamento imposto e da rotação global do pórtico, nas secções adjacentes à ligação B. 

 

 

 

a) b) 

Figura 35 – Pórtico F-NR-M2: (a) curvas de rotação vs. deslocamento, para a ligação B; e (c) deformada 

da ligação C, para o deslocamento máximo aplicado. 

 

Tal como seria expectável para a tipologia de ligação utilizada, estas ligações não apresentaram um 

comportamento monolítico, dado que não têm rigidez suficiente para manter a perpendicularidade entre 

a viga superior e as colunas com o aumento do deslocamento imposto. Observou-se que as rotações 

da coluna foram significativamente superiores às rotações registadas na viga, sendo as últimas 

negligenciáveis. Esta diferença evidencia o facto de a coluna ter sido solicitada sobretudo 

transversalmente e a viga axialmente, sendo que ambos os perfis apresentam características 

mecânicas semelhantes, com uma rigidez axial significativamente superior à rigidez de flexão (EA≫EI). 

Para níveis de força bastante elevados, observou-se a instabilização local do banzo interior da 

extremidade livre da 2ª coluna, conforme ilustrado na Figura 35 b). 
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Na Tabela 9 apresentam-se os resultados mais importantes ao nível dos deslocamentos e das 

rotações, registados para o segundo ensaio monotónico (F-NR-M2), correspondentes ao limite de 

perda de linearidade da resposta (Fel) e à força máxima (Fmáx). 

 

Tabela 9 – Principais resultados, deslocamentos e rotações, do pórtico F-NR-M2. 

Limite 
F 

[kN] 

Φ 

[%] 

Rigidez 

 [kN/m] 

Deslocamento 

[mm] 

Rotação 

[°] 

K1 K2 S1 D1 S4 I1 I2 ΔI1-2 

Limite 

linear 
2,4 0,7 138 97 18 8 10 +0,37 +0,02 0,35 

Carga 

máxima 
14,9 13,6 - 329 - 183 +6,16 -0,04 6,20 

 

Através dos dados registados pelos extensómetros elétricos distribuídos pelo pórtico (cf. Figura 28), e 

com base nas expressões (3) e (4) da subsecção 3.2.4, foram determinadas as distribuições dos 

momentos fletores das colunas e da viga superior do pórtico, conforme ilustrado na Figura 36. 

Assumindo continuidade da linearidade da resposta ao longo dos perfis, estes diagramas foram 

representados até às secções extremas dos elementos do pórtico. 

 

É importante referir que estas expressões têm por base as hipóteses do modelo de viga de Euler-

Bernoulli, sendo válidas apenas para o domínio elástico linear do material e para a hipótese das 

pequenas deformações. Assim, apresenta-se apenas os diagramas de momentos fletores para a força 

de cedência (Fel) e uma força de 9,4 kN (Ponto B, cf. Figura 32). Apesar do ponto B (S1,B= 87 mm) não 

corresponder a nenhuma redução de força na curva força vs. deslocamento, foi associado à rotura da 

ligação banzo-alma à tração da 2ª coluna junto da sua ligação com a viga superior (Figura 34 b). Esta 

rotura provocou uma redução significativa da rigidez da 1ª coluna e desencadeou deformações 

excessivas junto à ligação B, limitando a validade dos dados registados pelos extensómetros e dos 

pressupostos de cálculo utilizados. 

 

Tal como seria teoricamente previsto, os diagramas de momentos apresentam um andamento linear 

ao longo do comprimento dos perfis do pórtico F-NR-M2, entre as secções extremas em que foram 

lidas as extensões. Observou-se que as colunas apresentaram um comportamento praticamente 

simétrico, registando valores de momentos mais elevados junto das suas bases. Tal deve-se à elevada 

rigidez de rotação da ligação das extremidades da coluna com o sistema de suporte. 

 

Na Figura A4.1 do Anexo A4, ilustra-se os diagramas de esforço transverso, determinados com base 

nas equações de equilíbrio estático, para a força de cedência e para a força correspondente ao limite 

da perda de linearidade da resposta da 1ª coluna (FB = 9,4 kN). Através dos resultados obtidos, 

verificou-se que as colunas apresentaram um comportamento praticamente idêntico e foram sujeitas a 

esforços transversos superiores (+50%) face aos da viga. Esta diferença foi atribuída às elevadas 

deformações transversais das colunas, provocadas por forças de flexão (e de corte), face as da viga. 
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Figura 36 – Diagramas de momento fletores do pórtico F-NR-M2 (em kN.m), para Fel e FB= 9,4 kN. 
 

Para a viga superior, o ponto de inflexão do diagrama de momentos, isto é, o ponto em que o valor do 

momento fletor é nulo, não variou com o aumento da força aplicada, permanecendo constante numa 

secção próxima do seu meio vão. Tal evidencia o comportamento simétrico da viga em relação ao seu 

eixo de simetria vertical. Para as colunas, verificou-se uma subida do ponto de inflexão com o aumento 

da força aplicada, estando tal facto associado à perda de rigidez de rotação das ligações superiores 

com o aumento das rotações. Esta redução indica que com a evolução do dano nas ligações superiores, 

a capacidade resistente destas ligações diminuiu, sendo o incremento de força suportado pelas 

ligações inferiores, aproximando-se de um modelo porticado com ligações interiores rotuladas. 

 

Na Figura 37 a) é ilustrada a evolução da diferença relativa entre a força aplicada e a soma dos esforços 

transversos das colunas, até ao limite de validade dos pressupostos utlizado no modelo, que 

corresponde a um deslocamento de 87 mm (Ponto B). Determinaram-se diferenças relativas de 3,9% 

e 7,1%, para a força de cedência e para a força máxima aplicada neste intervalo, respetivamente. Desta 

forma, é de salientar que os valores obtidos são bastante reduzidos, podendo-se afirmar que o modelo 

de cálculo utilizado foi fidedigno. Verificou-se que a evolução da diferença relativa é praticamente 

constante até ao limite elástico, sendo que após este ponto a diferença aumenta com o deslocamento 

imposto. Tal deve-se à acumulação de efeitos dos danos locais nos elementos estruturais, que, ao se 

afastarem das hipóteses do modelo de viga utilizado, tornam-no menos rigoroso.  

 

De modo a avaliar a evolução dos momentos fletores das colunas ao longo do ensaio, na Figura 37 b), 

são apresentadas as curvas momento vs. deslocamento horizontal (S1) da viga superior, para as 

secções instrumentadas. Verificou-se que, tal como era expectável, os momentos fletores nas secções 

extremas da viga aumentaram gradualmente ao longo do ensaio, tendo apresentado um 
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comportamento quase simétrico. Observou-se também que o valor do momento a meio vão da viga 

superior permaneceu praticamente nulo até ao final do ensaio. 

 

  

a) b) 

Figura 37 – (a) Curvas força/ esforço transverso vs. deslocamento, para o pórtico F-NR-M2; (b) Curvas 

momento vs. deslocamento da viga superior do pórtico F-NR-M2. 

 

Na Figura 38 são apresentadas as curvas momento vs. deslocamento horizontal (S1) das colunas do 

pórtico F-NR-M2, para as secções analisadas. Em todas as secções, após ajustes iniciais foi observado 

um troço praticamente linear até à primeira redução de momento. Na fase inicial do ensaio, observou-

se alguma irregularidade na curva M2-S1, atribuída a possíveis erros de leitura dos extensómetros. 

 

 
Figura 38 – Curvas momento vs. deslocamento de ambas as colunas do pórtico F-NR-M2. 

 

A primeira redução brusca do momento foi verificada na 1ª coluna, curva M7-S1, para um deslocamento 

de 87 mm. Esta redução coincidiu com a perda de linearidade dos diagramas de momentos, estando 

associada à rotura da 1ª coluna junto da ligação B. Tal como referido, esta rotura não foi suficiente para 

originar uma redução de força na curva força vs. deslocamento. 

 

É importante referir que a primeira redução de força no diagrama força vs. deslocamento, na base da 

1ª coluna (cf. Ponto C, Figura 32), foi também observada nas curvas momento vs. deslocamento, 
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coincidindo com a primeira redução brusca de momento das secções M9 e M8, para um deslocamento 

de 120 mm. A rotura da viga inferior junto à sua ligação com a 2ª coluna (cf. Ponto D, Figura 32), 

manifestou-se também nos momentos fletores da 2ª coluna, constatando-se uma redução brusca de 

momento, sobretudo na seção mais próxima da ligação com a viga inferior (M1). 

 

Na Figura 39 é apresentada a curva momento vs. rotação relativa (Δθ), para a ligação B do pórtico F-

NR-M2. A curva foi obtida com base nas rotações registadas pelos inclinómetros I1 e I2 (Δθ = ΔI1-2), e 

nos momentos fletores da secção extrema da viga superior, adjacente à ligação B. É importante referir 

que, para esta análise, utilizaram-se os momentos da secção extrema da viga superior, uma vez que, 

ao contrário do que foi observado para a 1ª coluna, os diagramas de momentos da viga se mantiveram 

lineares ao longo de todo o ensaio. Apresenta-se também a curva M-Δθ média dos ensaios 

monotónicos à escala real realizados no programa doutoral do Eng. David Martins, para os provetes 

não reforçados com uma tipologia de ligação idêntica à utilizada no pórtico em análise. 

 

Após um troço de ajuste inicial rígido (Kθ,1= 181 kNm/rad), o pórtico exibiu um comportamento linear, 

caracterizado por uma rigidez de rotação (Kθ,2) de 82 kNm/rad, até um momento fletor de 3,0 kNm, para 

uma rotação relativa de ~0,03 rad. É importante referir que esta não linearidade coincidiu com a 

ocorrência do primeiro dano (cf. Ponto B, Figura 32). De seguida, observou-se um aumento do 

momento, aproximadamente linear, até ao final do ensaio (Mmáx = 6,9 kNm; ΔθM(máx) =0,10 rad).  

 

Figura 39 – Curva momento vs. rotação relativa para a ligação B do pórtico F-NR-M2. Curva momento vs. 

rotação relativa das ligações não reforçadas estudadas pelo Eng. David Martins. 

 

Apesar de apresentar um troço inicial muito semelhante ao observado nos ensaios das ligações, com 

uma rigidez de rotação apenas 26% inferior à obtida nos ensaios das ligações à escala real 

(Kθ,lig = 228 kNm/rad), o comportamento da ligação no pórtico divergiu significativamente a partir de um 

momento de ~0,4 kNm. Após este ponto, que foi associado a uma concentração de dano prematura na 

ligação banzo-alma da coluna, a curva do ensaio da ligação apresentou um troço praticamente 

horizontal. É importante referir que as diferenças verificadas entre a curva do pórtico e da ligação, 

nomeadamente a capacidade resistente, devem-se ao facto de os ensaios das ligações à escala real 
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simularem a ligação de um piso intermédio, com uma coluna curta (com 90 cm) encastrada em ambas 

as extremidades, enquanto as colunas do pórtico (com 3 m) apresentam uma extremidade livre. Nos 

ensaios das ligações, verificou-se que a coluna apresentou uma deformabilidade reduzida, 

desencadeando a rotura prematura do material GFRP. Após esta rotura, a resposta da ligação passou 

a ser controlada pelos elementos metálicos da ligação, justificando a menor resistência e elevada 

ductilidade verificada nos ensaios das ligações, comparativamente às ligações no pórtico. 

4.1.4. Pórtico F-R-M1 

Na Figura 40 apresentam-se as curvas força vs. deslocamento (S1-4 e D1)/ rotação global (Φ) do pórtico 

F-R-M1. De modo a comparar o comportamento monotónico de ambos os tipos de pórticos analisados, 

apresenta-se também a curva F-S1 do pórtico não reforçado F-NR-M2. 

 

Tal como seria teoricamente previsto, os deslocamentos das colunas (D1 e S4) e das diagonais (S2 e 

S3) foram idênticos, correspondendo a ~50% e ~70% (i.e. S2-3= sin 45° .S1) dos deslocamentos 

registados no topo do pórtico, respetivamente. Tal como esperado, verificou-se, através dos resultados 

do extensómetro colocado na viga inferior, que estes deslocamentos são negligenciáveis, 

correspondendo a ~0,1% dos deslocamentos impostos.  

 

 
Figura 40 – Curvas de força vs. deslocamento/ rotação global do pórtico F-R-M1. 

 

Após pequenos ajustes iniciais, foi observado um troço linear até um deslocamento da ordem de 

21 mm, para uma força (Fel) de 3,2 kN, tendo-se seguido outro troço praticamente linear de rigidez mais 

reduzida (-37,5%) até à ocorrência da primeira redução de carga (S1,máx = 229 mm; Fmáx = 22,5 kN). 

Esta redução de força, registada para uma rotação do pórtico de 0,095 rad (9,5%), foi associada à 

rotura por corte longitudinal ou ao esmagamento transversal da alma junto da base da 1ª coluna, 

conforme ilustrado na Figura 41 a). Depois, ocorreu um aumento gradual de força, sem voltar a ser 

atingido o valor máximo registado, tendo-se seguido outra redução brusca de força. 
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Comparando as curvas força vs. deslocamento dos pórticos F-NR-M2 e F-R-M1, verificou-se que 

apesar da resistência ter aumentado significativamente (+51%) com a introdução dos parafusos face-

a-face, constatou-se que a rigidez global do pórtico (K2) foi muito semelhante. Observou-se também 

que o pórtico não reforçado apresenta um maior patamar de cedência não linear, até um deslocamento 

imposto de ~300 mm. 

  

À semelhança do que foi observado para o pórtico F-NR-M1, a integridade estrutural deste pórtico foi 

condicionada pela instabilização global por flexão-torção da 2ª coluna (Figura 41 b). Observou-se que 

a 2ª coluna do pórtico reforçado (F-R-M1) começou a instabilizar a partir de um deslocamento imposto 

de 191 mm (Pcr= 19,9 kN). Este fenómeno provocou a rotura da ligação banzo-alma, bem como o 

esmagamento e o arrancamento da manta exterior do banzo comprimido na secção a meia altura da 

2ª coluna, para um deslocamento imposto de 256 mm (Φ= 10,5%), como se ilustra na Figura 41 c).  

 

Assim, constatou-se que no pórtico F-R-M1, a instabilização da coluna deu-se para um deslocamento 

imposto ~3 vezes superior ao verificado para o pórtico F-NR-M1. Esta diferença foi atribuída à redução, 

de ~25%, do comprimento livre da coluna, devido ao sistema de contraventamento de ambas colunas.  

 

   

a) b) c) 

Figura 41 – Modos de rotura do pórtico F-R-M1: (a) esmagamento da alma e corte longitudinal na base da 

1ª coluna; (b) instabilização global da 2ª coluna; e (c) rotura da ligação banzo alma, arrancamento da 

manta exterior e esmagamento do banzo comprimido a meio da 2ª coluna. 

 

Na Tabela A5.1 do Anexo A5 apresentam-se os valores dos cálculos efetuados para a determinação 

analítica da carga associada à instabilização global por flexão-torção das colunas do pórtico F-R-M1. 

Os parâmetros utilizados para o cálculo do Mcr são idênticos aos utilizados para o pórtico F-NR-M1 (cf. 

Tabela A3. do Anexo A3), distinguindo-se apenas o valor dos parâmetros L e C1 (L = 1,9 m; ψ ≈ - 1 4⁄  

→ C1 = 2,704 ). Assim, a partir da expressão (5) foi possível determinar um momento crítico de 

12,6 kN.m, associado a uma força horizontal no topo do pórtico (Fcr) de 25,2 kN. Assim, verificou-se 

que a carga crítica obtida analiticamente é superior (+27%) relativamente à força crítica determinada 

experimentalmente. Torna-se evidente, outra vez, o efeito das imperfeições na estabilidade lateral do 

pórtico, que, neste caso, terão tido menor relevância do que no pórtico F-NR-M1. 
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Como seria expectável, verificou-se experimentalmente que a carga crítica do pórtico contraventado é 

superior à carga determinada para o pórtico F-NR-M1, em ~2,7 vezes. Não sendo a tipologia de ligação 

condicionante para a determinação da carga crítica, observou-se que a introdução de um sistema de 

contraventamento em ambas as colunas teve uma elevada influência na estabilidade lateral do pórtico. 

É importante referir que este modo de rotura não foi observado no pórtico F-NR-M2, também 

contraventado, constatando-se assim que, para um carregamento bastante inferior ao valor do Pcr 

obtido experimentalmente, não se verifica a instabilização das colunas deste pórtico. 

 

Nas Figura 42 a) e b) apresenta-se a evolução das rotações das ligações viga-coluna da 1ª coluna 

(ligação A e B) e da viga superior (ligação B e C), respetivamente, com o aumento do deslocamento 

imposto e da rotação global do pórtico. Tal como esperado, em termos absolutos, a rotação relativa da 

ligação superior da 1ª coluna (|ΔI1-2|= I1 – I2) foi significativamente superior quando comparada com a 

rotação relativa da ligação inferior (|Δθ|= θ3/4 – θ5/6). Esta diferença foi associada ao encastramento da 

base da coluna, que restringe a rotação da ligação inferior. É de salientar que para as ligações B e A, 

a rotação relativa foi sempre positiva e negativa ao longo do ensaio, respetivamente, correspondendo 

a um aumento (afastamento) e a uma diminuição (aproximação) do ângulo interno da ligação. 

 

  
a)  b)  

Figura 42 – Curvas rotação vs. deslocamento do pórtico F-R-M1, para as ligações: (a) A e B; (b) B e C. 

 

Apesar das ligações da viga superior apresentarem um comportamento praticamente simétrico, 

verificou-se que a ligação C apresentou ao longo de todo o ensaio rotações relativas ligeiramente 

superiores (+20% a +30%). Esta diferença foi atribuída ao constrangimento provocado pelo cabeçote 

de aplicação de carga nas rotações da ligação superior da 1ª coluna. 

 

Para todas as ligações instrumentadas, verificou-se que as rotações da coluna foram uma ordem de 

grandeza superior em relação às rotações medidas nas vigas, sendo as últimas negligenciáveis. Esta 

diferença evidencia, mais uma vez, o facto de as vigas apresentarem um comportamento 

significativamente mais rígido do que as colunas. Para um deslocamento imposto de ~30 mm, foi 

possível observar a plastificação da cantoneira superior da ligação C. Este fenómeno desencadeou o 



51 
 

aumento significativo do afastamento entre o banzo superior da viga superior e a 2ª coluna, com a 

evolução da rotação das colunas do pórtico. 

 

Na Tabela 10 apresentam-se os principais resultados obtidos para o pórtico F-R-M1, em termos de 

rigidez, deslocamentos e rotações, para a força de cedência (Fel), força máxima (Fmáx) e para a força 

última (Fu), que corresponde à força no instante imediatamente antes da rotura final do pórtico.  

 

Tabela 10 – Resultados mais relevantes dos deslocamentos e das rotações, pórtico F-R-M1. 

Limite 
F 

[kN] 

Φ 

[%] 

Rigidez 

 [kN/m] 

Deslocamento 

[mm] 

Rotação 

[°] 

K1 K2 S1 S2 S4 ΔI1-2 ΔI3-4 Δθ 

Limite 

linear 
3,2 0,9 160 100 21 14 11 +0,29 -0,36 -0,27 

Força 

máxima 
22,5 9,4 - 229 161 107 +4,78 -6,13 -2,40 

Força 

última 
21,3 10,5 - 256 180 115 +5,06 -7,09 -2,41 

4.1.5. Pórtico F-R-M2 

De modo a reduzir o fenómeno de instabilização lateral das colunas do pórtico reforçado, foi colocado 

mais um sistema de contraventamento em ambas as colunas (cf. subcapítulo 3.4). Na Figura 43 

apresenta-se a curva força vs. deslocamento (S1)/ rotação do pórtico (Φ) determinada para o segundo 

ensaio monotónico realizado no pórtico constituído por ligações reforçadas (F-R-M2), bem como as 

curvas F-S1 para os pórticos F-NR-M2 e F-R-M1.  

 

 
Figura 43 – Curvas força vs. deslocamento/ rotação global do pórtico (F-NR-M2, F-R-M1 e F-R-M2). 

 

O pórtico F-R-M2 exibiu um troço inicial relativamente rígido (K1= 182 kNm), até um deslocamento 

imposto de 12 mm (Fel = 2,3 kN). De seguida, observou-se uma redução de rigidez seguida de um novo 

troço praticamente linear, caracterizado por uma rigidez (K2) de 95 kNm, até à primeira redução de 

força, para um deslocamento de 193 mm (cf. Ponto C, Figura 43). Esta redução de carga foi associada 
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à rotura por corte longitudinal dos parafusos do sistema de fixação da base da 1ª coluna, tendo sido 

verificada sobretudo nos parafusos do perfil UPN100 e das cantoneiras de fixação mais próximas do 

banzo interior, conforme ilustrado na Figura 44 a). Depois, ocorreu um aumento gradual de força, até 

ser atingido o patamar de força máxima (S1,máx = 274 mm; Fmáx = 22,1 kN), tendo-se seguido, outra vez, 

uma redução de carga associada à rotura da ligação banzo-alma superior da viga superior junto da 

ligação C (Figura 44 b). Depois, a curva apresentou um troço praticamente horizontal até à redução 

brusca de toda a capacidade resistente do pórtico (cf. Ponto F, Figura 43), para um deslocamento 

imposto de 315 mm. Tal foi associado à rotura por esmagamento do banzo comprimido da 2ª coluna, 

na secção adjacente à face superior do batente metálico da viga inferior, tal como se ilustra na Figura 

44 c). Por fim, nos instantes anteriores ao final do ensaio, foi verificado um aumento gradual de carga, 

seguido de uma redução brusca da mesma. À semelhança dos restantes ensaios, este ensaio foi 

interrompido pela iminência do colapso global do pórtico, que se manifestou pela rotura da 2ª coluna 

acompanhada de uma redução brusca da força no diagrama força vs. deslocamento. 

 

 

 

 
a) b) c) 

Figura 44 – Modos de rotura verificados no pórtico F-R-M2: (a) corte longitudinal na base da 1ª coluna;  

(b) rotura da ligação banzo-alma da viga superior; (c) esmagamento do banzo comprimido da 2ª coluna. 
 

 

Na Figura 45 a) apresenta-se a evolução das rotações da ligação B, bem como a evolução da rotação 

relativa (ΔI1-2), com o aumento do deslocamento imposto e da rotação global do pórtico. 

 

 

 

a) b) 

Figura 45 – Curvas de rotação vs. deslocamento/ rotação global do pórtico, para a ligação B do pórtico F-

R-M2; (b) deformada da ligação C do pórtico F-R-M2, para o deslocamento correspondente ao Fmáx. 
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À semelhança dos restantes pórticos, constatou-se que para o pórtico F-R-M2 as rotações da 1ª coluna 

foram significativamente superiores às rotações registadas na viga superior, sendo as últimas 

negligenciáveis. Esta diferença foi atribuída ao facto de, como referido, os perfis de GFRP 

apresentarem uma rigidez axial bastante superior à rigidez de flexão (EA ≫ EI), bem como ao 

comportamento flexível da ligação garantido pelos seus elementos metálicos, em particular pelas 

cantoneiras. Verificou-se que, as cantoneiras das ligações superiores foram bastante mais solicitadas 

comparativamente às ligações inferiores, sobretudo as cantoneiras superiores (Figura 45 b).  

 

É importante referir que, apesar de se terem registado valores de rotação ligeiramente superiores, 

quando comparados com os do pórtico F-NR-M2, não se observou a ocorrência de danos precoces 

junto das ligações. Tal foi atribuído ao efeito dos parafusos face-a-face na uniformização de tensões 

na zona da ligação, que permitiu explorar melhor a ductilidade dos elementos metálicos da ligação. 

Na Tabela 11, apresentam-se os resultados mais relevantes dos deslocamentos e das rotações 

determinados para o pórtico F-R-M2, para a força de cedência (Fel), força máxima (Fmáx) e para a força 

última (Fu), que corresponde ao valor de carga no instante anterior à rotura do banzo da 2ª coluna. 

 

Tabela 11 – Resultados mais relevantes dos deslocamentos e das rotações, pórtico F-R-M2. 

Limite 
F 

[kN] 

Φ 

[%] 

S1 

[mm] 

Rigidez 

 [kN/m] 

Rotação 

[°] 

K1 K2 I1 I2 ΔI1-2 

Limite 

linear 
2,3 0,5 12 182 95 +0,23 -0,01 0,24 

Força 

máxima 
22,1 11,3 274 - +5,67 +0,22 5,45 

Força 

última 
21,9 12,9 315 - +6,24 +0,39 5,85 

 

Na Figura 46 são apresentadas as distribuições dos momentos fletores do pórtico F-R-M2, para os 

seguintes níveis de carga: 2,3 kN (Fel) e 11,0 kN (FB). Apesar do Ponto B não ter sido associado a 

nenhuma redução de força na curva força vs. deslocamento, nem a nenhuma rotura visível durante o 

ensaio, tal ponto corresponde ao deslocamento máximo para o qual os diagramas de momentos da 

viga superior apresentaram um andamento linear. Tal deve-se a um possível descolamento ou falha de 

leitura de um dos extensómetros do par utilizado na secção M6 da viga superior (cf. Figura 47). Deste 

modo, para deslocamentos superiores a S1,B (101 mm) deixam de ser válidos os pressupostos do 

modelo de viga utlizado para o cálculo dos momentos fletores. 

  

Para forças inferiores a 11,0 kN (FB), como seria de esperar, os diagramas de momentos fletores 

apresentam um andamento linear ao longo do comprimento dos perfis, entre as secções extremas onde 

foram medidas as extensões do pórtico. À semelhança do pórtico F-NR-M2, verificou-se que os 

diagramas de momentos da viga superior apresentaram um andamento simétrico em relação ao eixo 

de simetria vertical do pórtico. Quanto às colunas, também à semelhança do pórtico F-NR-M2, 

apresentaram um comportamento praticamente simétrico, com momentos fletores bastante elevados 

junto das suas bases, o que, mais uma vez, está associado ao elevado encastramento dos apoios. 
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Figura 46 – Diagramas de momento fletores do pórtico F-R-M2 (em kN.m), para Fel e FB= 11,0 kN. 

 

À semelhança do pórtico F-NR-M2, observou-se uma subida do ponto de inflexão dos diagramas de 

momentos das colunas com o aumento do deslocamento imposto. Este fenómeno foi, outra vez, 

associado à redução de rigidez de rotação das ligações viga-coluna superiores com a acumulação de 

dano junto do local das ligações superiores das colunas. Para a viga, o ponto de inflexão permaneceu 

praticamente constante ao longo do ensaio, próximo da secção de meio vão da viga. 

 

Na Figura A6.1 do Anexo A6, apresenta-se os diagramas de esforço transverso do pórtico F-R-M2, 

para a força de cedência e para a força associada ao limite de linearidade dos diagramas de momentos 

da viga superior (FB = 11,0 kN). Tal como referido, verificou-se as colunas apresentam um 

comportamento praticamente idêntico. Para a força de cedência, verificou-se que o esforço transverso 

da 1ª coluna foi cerca de +14% superior ao da 2ª coluna. Esta diferença foi atribuída ao efeito de 

confinamento do cabeçote do atuador, que aumenta a rigidez de rotação da ligação superior da 1ª 

coluna face à 2ª coluna.  

 

À semelhança do pórtico F-NR-M2, verificou-se que o valor da diferença relativa entre a força aplicada 

e o esforço transverso das colunas foi praticamente negligenciável até o limite do domínio elástico linear 

do pórtico. Depois, verificou-se uma tendência crescente desta diferença com a acumulação de danos 

locais nos elementos do pórtico. É importante referir que esta diferença se manteve bastante reduzida 

até um deslocamento imposto de 101 mm, que corresponde ao limite da validade dos pressupostos 

assumidos para o modelo em estudo, evidenciando-se assim a validade deste modelo. 
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Na Figura 47, são ilustradas as curvas momento fletor vs. deslocamento (S1) dos pórticos F-R-M2 e F-

NR-M2, para as seções analisadas. Para a curva do pórtico reforçado, representaram-se os pontos 

notáveis (A, B, C, D, E e F) da curva força vs. deslocamento (cf. Figura 43). 

 

 

Figura 47 – Curvas momento vs. deslocamento da viga superior dos pórticos F-R-M2 e F-NR-M2. 

 

Como seria expectável, observou-se que o valor do momento fletor a meio vão da viga superior 

manteve-se praticamente nulo ao longo de todo o ensaio e que as secções de extremidade da viga 

apresentaram um comportamento inicial simétrico. Tal evidencia o comportamento global simétrico do 

pórtico em relação ao seu eixo de simetria. Para a curva da secção M6 da viga, observou-se um 

aumento gradual do momento até um deslocamento de 101 mm (cf. Ponto B, Figura 43). Tal como 

referido, este ponto coincide com a interrupção da linearidade dos diagramas de momentos deste 

pórtico. Este fenómeno foi atribuído a um possível erro de leitura ou de funcionamento dos 

extensómetros colocados nesta secção. Deixando de ser válido o pressuposto da linearidade do 

diagrama de momentos e devido às elevadas deformações registadas no pórtico, o modelo utilizado a 

partir deste ponto deixa de apresentar resultados rigorosos. Contudo, é importante referir que os modos 

de rotura analisados anteriormente coincidem com as descontinuidades destas curvas. 

 

Constatou-se que as curvas do pórtico reforçado apresentaram um andamento praticamente idêntico 

às curvas do pórtico F-NR-M2, até ser atingido o limite da resposta elástica linear do pórtico F-R-M2 

(S1,A= 12 mm). A partir deste ponto, com a progressão da concentração do dano local nas ligações 

superiores, observou-se um aumento gradual da discrepância entre estas curvas, com exceção da 

secção de meio vão, que permaneceu negligenciável ao longo de ambos os ensaios.  

 

Na Figura A6.2 do Anexo A6 são apresentadas as curvas momento vs. deslocamento de ambas as 

colunas do pórtico F-R-M2, para as secções instrumentadas. Da análise destas curvas é possível 

concluir que as colunas apresentaram um comportamento bastante idêntico até à fase de rotura, 

verificando-se, mais uma vez, o comportamento simétrico deste pórtico. De modo a avaliar e comparar 

a evolução dos momentos das colunas dos pórticos F-R-M2 e F-NR-M2, na Figura 48 são apresentadas 
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as curvas momento vs. deslocamento horizontal (S1) para as secções instrumentadas mais próximas 

da base e do topo das colunas, M1/M9 e M3/M7, respetivamente. 

 

 
Figura 48 – Curvas momento vs. deslocamento das colunas dos pórticos F-R-M2 e F-NR-M2. 

 

 

Para as secções adjacentes às bases da 1ª e 2ª coluna, M9 e M1, respetivamente, verificou-se que, 

após pequenos ajustes iniciais, as curvas de ambos os pórticos apresentaram um troço praticamente 

linear até ser atingida a primeira redução de momento, com um andamento bastante semelhante. Tal 

como expectável, o momento correspondente ao limite de validade do modelo utilizado ocorreu junto 

da base da 2ª coluna dos pórticos F-NR-M2 e F-R-M2 (M1,máx), correspondendo a 7,8 e 7,9 kNm, 

respetivamente. Tal deve-se ao elevado grau de restrição à rotação dos apoios das colunas. Para 

ambos os pórticos, verificou-se que as curvas momento vs. deslocamento das secções superiores das 

colunas, M7 e M3, apresentaram um andamento idêntico ao longo de todo o ensaio. Contudo, para um 

deslocamento de 87 mm, a curva M7-S1 do pórtico F-NR-M2 apresentou uma redução brusca de 

momento, associada à rotura da 1ª coluna junto à sua ligação com a viga superior. 

 

Na Figura 49 apresenta-se as curvas momento vs. rotação relativa (Δθ = ΔI1-2), determinadas com base 

nos ensaios dos pórticos F-R-M2 e F-NR-M, para a ligação B, bem como nos ensaios monotónicos à 

escala real, realizados no programa doutoral do Eng. David Martins. Estes ensaios foram realizados 

em ligações não reforçadas e reforçadas com uma geometria idêntica à utilizada neste trabalho. De 

forma a avaliar a influência das chapas de reforço da alma da coluna (com 4 mm de espessura) no 

comportamento mecânico da ligação, apresenta-se as curvas das ligações reforçadas com e sem 

chapa, tendo-se atribuído a seguinte nomenclatura: NR e R4, respetivamente.  
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Figura 49 – Curvas momento vs. rotação relativa para a ligação B dos pórticos F-R-M2 e F-NR-M2. Curvas 

momento vs. rotação relativa das ligações reforçadas (NR e R4), estudadas pelo Eng. David Martins. 

 

Para ambos os pórticos, foi observado um troço de ajuste inicial rígido até uma rotação relativa na 

ordem de 0,0035 rad, tendo o pórtico F-R-M2 apresentado uma rigidez de rotação (Kθ,1) de 

202 kNm/rad, 12% superior à do pórtico F-NR-M2. De seguida, o pórtico F-R-M2 exibiu um troço 

aproximadamente linear até uma rotação relativa de 0,05 rad, caracterizado por uma rigidez de rotação 

(Kθ,2) de 93 kNm/rad, tendo-se seguido uma redução gradual de rigidez até ao final do ensaio 

(Mmáx = 6,8 kNm; ΔθM(máx)=0,10 rad). A inclinação do segundo troço linear foi bastante semelhante para 

os ambos os pórticos, tendo o pórtico F-R-M2 apresentado uma rigidez apenas 13% superior. No 

entanto, o pórtico F-R-M2 apresentou a primeira irregularidade na curva M-Δθ para um valor de 

momento bastante superior ao do pórtico F-NR-M2.  

 

As curvas momento vs. rotação relativa, determinadas com base nos ensaios à escala real das ligações 

reforçadas, apresentaram um troço inicial linear praticamente idêntico à do pórtico F-R-M2, com uma 

rigidez apenas 8% superior. Contudo, as curvas dos ensaios das ligações, para um momento fletor de 

~2,9 kNm, apresentaram uma redução brusca de rigidez seguida de um troço linear com uma rigidez 

bastante reduzida. É de salientar, mais uma vez, que os ensaios às ligações foram realizados com 

recurso a uma coluna curta e encastrada em ambas as extremidades, tendo-se verificado uma elevada 

concentração local de danos na ligação banzo-alma da coluna. Este modo de rotura precoce não foi 

observado no pórtico reforçado, uma vez que o elevado comprimento das colunas permitiu uma melhor 

distribuição das tensões na zona da ligação banzo-alma dos perfis. É importante referir que as chapas 

de reforço da coluna praticamente não tiveram influência na relação momento-rotação das ligações, 

tendo-se obtido valores de resistência e de rigidez bastante semelhantes. 

 

Na Tabela 12 são apresentados os dados mais relevantes a nível da relação momento-rotação dos 

pórticos F-R-M2 e F-NR-M2, bem como os principais resultados dos ensaios às ligações à escala real, 

realizados pelo Eng. David Martins. 
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Tabela 12 – Principais resultados a nível da relação momento-rotação: para os pórticos F-R-M2 e F-NR-

M2; e para os ensaios às ligações estudadas pelo Eng. David Martins. 

Ensaio 

Limite linear Momento máximo 

Kθ,1 

[kNm/rad] 

Mel 

[kNm] 

Δθel 

[rad] 

Mmáx 

[kNm] 

ΔθM(máx) 

[rad] 

F-NR-M2 181 0,9 0,005 6,9 0,10 

F-R-M2 202 0,8 0,004 6,8 0,10 

Ligação não reforçada 213 0,8 0,006 1,5 0,10 

Ligação reforçada  219 2,9 0,015 7,0 0,17 

 

Do estudo realizado, foi possível concluir que, tal como seria de esperar, a ligação B pórtico F-R-M2 

apresentou um comportamento mais dúctil comparativamente à ligação B do pórtico F-NR-M2. Tal foi 

associado ao efeito dos varões de reforço na mobilização da totalidade da secção da coluna, que 

permitiu tirar melhor partido da ductilidade dos elementos metálicos da ligação.  

4.1.6. Síntese dos resultados dos ensaios monotónicos 

Na Tabela 13 apresenta-se os dados mais relevantes dos ensaios monotónicos em análise. De acordo 

com o que foi referido, não foram considerados os resultados do pórtico F-NR-M1 para a análise global 

desta tipologia de pórtico, uma vez que o seu comportamento foi fortemente condicionado pela 

instabilidade global por flexão-torção, verificada nos instantes iniciais deste ensaio. Apesar do esquema 

de ensaio ter sofrido ligeiras alterações em todos os ensaios monotónicos válidos, é de se salientar 

que os resultados destes ensaios são bastantes semelhantes, no que concerne à sua força de cedência 

(Fel) e às suas rigidezes (K1 e K2), ao contrário dos restantes resultados.  

 

Verificou-se que o sistema de reforço das ligações viga-coluna teve elevada influência sobretudo na 

resistência dos pórticos e nos tipos de modos de rotura observados. Nos ensaios aos pórticos 

reforçados, foi determinada uma resistência média de 22,3 kN, ~50% superior à do pórtico F-NR-M2. 

Observou-se que quando foram utilizados parafusos face-a-face nas ligações, deixou de se verificar 

danos nas colunas junto das suas ligações superiores, como a rotura por tração transversal da ligação 

banzo-alma e o punçoamento do banzo, provocado pelos parafusos. De facto, estes modos de rotura 

precoces, sem estarem acompanhados de uma redução brusca de força, foram observados apenas 

nos pórticos não reforçados. Tal deve-se ao facto dos parafusos face-a-face a unir os banzos das 

colunas permitirem uma melhor distribuição de tensões, através da mobilização da secção da coluna. 

 

Tabela 13 – Principais resultados dos ensaios monotónicos válidos para os pórticos analisados. 

Limite Pórtico 
F 

[kN] 

Φ 

[%] 

K1                    

[kN/m] 

K2                    

[kN/m] 

S1 

[mm] 

ΔI1-2 

[°] 

Limite 

linear 

F-NR-M2 2,4 0,7 138 97 18 0,35 

F-R-M1 3,2 0,9 160 100 21 0,29 

F-R-M2 2,3 0,5 182 95 12 0,24 

Carga 

máxima 

F-NR-M2 14,9 13,6 

- - 

329 6,20 

F-R-M1 22,5 9,4 229 4,78 

F-R-M2 22,1 11,3 274 5,45 
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No pórtico F-R-M1, o aumento significativo das cargas aplicadas desencadeou a instabilização global 

por flexão torção da 2ª coluna. A comparação dos resultados obtidos neste pórtico com os do pórtico 

F-R-M2 permitiu aferir o efeito do segundo sistema de contraventamento das colunas no 

comportamento global do pórtico. Este efeito consistiu no aumento significativo da capacidade de 

deformação do pórtico, através da restrição dos deslocamentos laterais das colunas. 

 

Analisando os resultados obtidos, verificou-se que os pórticos reforçados mobilizaram elevados níveis 

de força e energia, quando comparados com o pórtico F-NR-M2, não tendo sido observados modos de 

rotura precoce nos perfis de GFRP. Tal foi atribuído à influência dos parafusos face-a-face na 

mobilização dos elementos da ligação e na totalidade da secção da coluna, permitindo explorar 

bastante melhor a ductilidade dos elementos metálicos da ligação. Para o pórtico F-NR-M2, foram 

verificados modos de rotura precoces frágeis, sobretudo nos elementos GFRP, que condicionaram o 

comportamento das ligações e a sua capacidade resistente. 

 

Considerou-se que a rotura por corte longitudinal dos parafusos do sistema de fixação da base da 1ª 

coluna, verificada em todos os ensaios monotónicos, não provocou uma rotura frágil das estruturas, 

dado que estas conseguiram ainda resistir a níveis consideráveis de força. Para os pórticos reforçados, 

este modo de rotura foi apenas observado para valores de força bastante elevados, evidenciando-se a 

influência do sistema de fixação colocado nas bases das colunas dos pórticos reforçados (cf. Figura 26 

c). Este sistema possibilitou a redução da força de corte nos parafusos das bases das colunas. 

4.2. Ensaios Cíclicos – resultados e discussão 

4.2.1. Parâmetros dos ensaios cíclicos  

Conforme referido no subcapítulo 3.7., na falta de uma regulamentação específica para o material 

GFRP, para a determinação e análise dos ensaios cíclicos foi utilizada a norma nº45 do ECCS (1986). 

Esta norma define os seguintes três parâmetros na avaliação do desempenho dos pórticos, a nível de 

resistência, rigidez e energia dissipada em cada ciclo: 

(I) Função de resistência relativa [ε]: 

εi
+ =  

Fi
+

Fy
+ (6) 

εi
 - =  

Fi
 -

Fy
 - (7) 

(II) Função de rigidez relativa [ξ]: 

ξ
i

+
=  

tg α
i

+

tg α
y
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ξ
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 -
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(III) Função de energia absorvida relativa [η]: 
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Nas Figura 50 a) e b) ilustram-se graficamente todas as variáveis das expressões anteriores. Os sinais 

destes parâmetros estão associados ao sentido de carregamento, sentido positivo (+) ou negativo (-) 

para o afastamento ou aproximação do pórtico em relação à parede de reação, respetivamente. Para 

cada ciclo i, os parâmetros em análise dependem: (i) das forças máximas, Fi
+
e Fi

 -
; (ii) das forças de 

cedência, Fy
+
 e Fy

 -
; (iii) dos ângulos da tangente à curva força vs. deslocamento no ponto de inversão 

do sinal do ciclo, αi
+ e αi

 -; (iv) dos ângulos da tangente ao troço de regime elástico da curva força vs. 

deslocamento, αy
+  e αy

 - ; (v) das áreas entre a curva força vs. deslocamento do ciclo e o eixo das 

abcissas, Ai
+
 e Ai

 -
; (vi) dos deslocamentos de cedência, ey

+ e ey
 -; (vii) das distâncias entre o ponto de 

inversão do sinal do ciclo e o deslocamento máximo e mínimo, ∆ei
+ e ∆ei

 -, respetivamente. 
 

  
a) b) 

Figura 50 – Variáveis utilizadas na determinação dos parâmetros de análise dos ensaios cíclicos: 

(a) deslocamento, rigidez e força; e (b) áreas (adaptado de ECCS (1986)). 

4.2.2. Pórtico F-NR-C1 

Na Figura 51 apresenta-se as curvas força vs. deslocamento (S1)/ rotação global do pórtico (Φ) para o 

ensaio cíclico do pórtico F-NR-C1 em comparação com o único ensaio monotónico válido para os 

pórticos não reforçados, F-NR-M2. Na Figura A7.1.1 do Anexo A7.1 apresentam-se as curvas F-S1 da 

primeira repetição de todos os grupos de ciclos, de igual valor de deslocamento, do pórtico F-NR-C1. 
 

 
Figura 51 – Curvas força vs. deslocamento/ rotação global dos pórticos F-NR-C1 e F-NR-M2. 
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Pode-se afirmar que o comportamento do pórtico F-NR-C1 foi simétrico nos dois sentidos de 

carregamento, tal como seria teoricamente previsto, uma vez se tratar de uma estrutura simétrica. 

Contudo, para o sentido positivo de aplicação de carga, a partir do quarto ciclo, as curvas histeréticas 

deste pórtico começaram a apresentar níveis de força máxima cerca de 20% superiores aos registados 

no sentido negativo. Este fenómeno foi associado à sequência dos modos de rotura, uma vez que os 

danos causados na fase inicial do ciclo (positiva) provocaram uma redução da resistência e da rigidez 

do pórtico para a fase do ciclo seguinte (negativa). Comparando os valores de força máxima de ambos 

os ensaios, verificou-se uma diferença relativa de aproximadamente +10% e -10%, para o sentido de 

carga positivo e negativo do ensaio cíclico, respetivamente. 

 

Os danos observados ao longo do ensaio cíclico foram idênticos aos modos de rotura prematuros 

observados no pórtico F-NR-M2, sendo que também não foram acompanhados de nenhuma perda 

significativa de força. A sequência e tipos de danos observados nas colunas do pórtico F-NR-C1 

revelaram simetria em relação ao sentido de carga, uma vez que os danos se concentraram sobretudo 

numa coluna (2ª ou 1ª), para cada fase do ciclo (positiva ou negativa, respetivamente). 

 

Para a fase positiva e negativa do ciclo C8.1 (de 136 mm), observaram-se junto da ligação superior da 

2ª e 1ª coluna, respetivamente, fissuras por tração transversal na ligação banzo-alma e o punçoamento 

provocado pelos parafusos da cantoneira superior, conforme ilustrado na Figura 52 a). No final deste 

ciclo, observaram-se também estes modos de rotura nas ligações inferiores de ambas as colunas. 

Posteriormente, com o avançar dos ciclos, observou-se um agravamento significativo destes danos. 

 

   
a) b) c) 

Figura 52 – Modos de rotura do pórtico F-NR-C1: (a) rotura da ligação banzo-alma e punçoamento no 

topo da 1ª coluna; (b) e (c) arrancamento da manta exterior da coluna nas ligações B e C, respetivamente. 

 

Para a fase positiva e negativa do ciclo C9.1 (de 170 mm), verificou-se o arrancamento da manta 

exterior do banzo da 2ª e 1ª coluna, respetivamente, como se representa nas Figura 52 b) e c). Na fase 

negativa deste ciclo, verificou-se também a rotura por punçoamento do banzo da 2ª coluna, provocada 

pelos parafusos da cantoneira inferior da ligação C. No final do ensaio cíclico, após a desmontagem do 

pórtico, foram também observados danos por esmagamento e arrancamento por corte nos furos do 
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sistema de fixação da base de ambas as colunas. Ao contrário dos ensaios monotónicos, estes danos 

não foram associados a nenhuma redução brusca de força. 

4.2.3. Pórtico F-R-C1 

Na Figura 53 encontram-se representadas as curvas força vs. deslocamento (S1)/ rotação global do 

pórtico (Φ) do ensaio cíclico do pórtico F-R-C12, e dos ensaios monotónicos do pórticos F-R-M1 e F-R-

M2, como comparação. As curvas histeréticas do ensaio cíclico caracterizam-se por apresentar um 

comportamento praticamente simétrico nos dois sentidos de carga. As curvas dos ensaios monotónicos 

constituem uma envolvente das curvas do ensaio cíclico, tendo-se verificado que, para o sentido de 

carga positivo e negativo, as curvas histeréticas aproximam-se mais das curvas dos pórticos F-R-M1 e 

F-R-M2, respetivamente. Tal deve-se à sequência dos modos de rotura, que provoca uma redução de 

rigidez global do pórtico na segunda fase de carregamento de cada ciclo.  

 

 
Figura 53 – Curvas força vs. deslocamento/ rotação global dos pórticos F-R-C1, F-R-M1 e F-R-M2. 

 

À semelhança do pórtico F-NR-C1, os modos de rotura verificados revelaram um comportamento 

simétrico em relação ao sentido de carga. A sequência e os tipos de danos observados foram 

semelhantes aos observados durante os ensaios monotónicos. Adicionalmente, para o pórtico F-R-C1, 

durante a fase positiva e negativa do ciclo C7.1 (de 102 mm), ocorreu o esmagamento transversal da 

alma da 1ª e 2ª coluna, respetivamente, junto das chapas de reforço das ligações superiores, conforme 

é ilustrado na Figura 54 a). A rotura na ligação banzo-alma da viga superior (Figura 54 b) ocorreu junto 

da ligação B, para a fase negativa do ciclo C7.1.  

 

                                                      
2 Conferir Figura A8.1.1, do Anexo A8.1 
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a) b) 

Figura 54 – Modos de rotura do pórtico F-R-C1: (a) esmagamento da alma da 1ª coluna, junto das chapas 
de reforço da ligação B; e (b) rotura da ligação banzo-alma da viga superior junto da ligação B. 

 

Para o grupo de ciclos C8 (de 136 mm), observou-se a plastificação das cantoneiras das ligações 

superiores, seguida de um aumento significativo das rotações relativas das ligações viga-coluna 

superiores, que provocou o agravamento dos danos anteriormente detetados, como se representa nas 

Figura 55 a) e b). No final do ensaio, observaram-se fissuras longitudinais nas bases de ambas as 

colunas junto aos banzos exteriores, devido ao esmagamento transversal da alma (Figura 55 c). 

 

   
a) b) c) 

Figura 55 – Pórtico F-R-C1: (a) e (b) rotações relativas, para a fase positiva do ciclo C9.1, das ligações B e 
C, respetivamente; e (c) esmagamento da alma na base da 1ª coluna, junto ao seu banzo exterior. 

 

Na Figura 56 apresenta-se a evolução da rotação relativa da ligação B, |ΔI1-2|= I1 – I2, com o aumento 

do deslocamento e da rotação global de ambos os pórticos, para os ensaios cíclicos e monotónicos. 

 

A partir desta análise, é possível concluir que, para ambos os pórticos, a ligação B apresentou um 

comportamento ligeiramente assimétrico, tendo-se observado rotações relativas superiores na fase 

positiva dos ciclos. Tal foi atribuído, mais uma vez, à sequência de acumulação de danos locais nos 

perfis de GFRP junto das ligações viga-coluna. De um modo geral, os pórticos F-R-C1 e F-NR-C1 

apresentaram um comportamento bastante semelhante, e praticamente idêntico ao dos ensaios 

monotónicos, especialmente para o sentido positivo de carregamento.  
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Figura 56 – Curvas rotação vs. deslocamento/ rotação global dos ensaios monotónicos e cíclicos. 

4.2.4. Análise comparativa dos ensaios cíclicos  

Na Tabela 14 apresenta-se, para ambos os ensaios cíclicos, os valores de força máxima positiva (Fmáx) 

e negativa (Fmin), bem como os respetivos deslocamentos (S1) e rotação global dos pórticos (Φ). De um 

modo geral, é possível concluir que o pórtico F-R-C1 apresentou uma resposta mais simétrica em 

ambos os sentidos de carga e valores de força superiores, para deslocamentos inferiores, em 

comparação com o pórtico F-NR-C1. Tal deve-se ao contributo dos parafusos face-a-face para a 

mobilização da totalidade da secção da coluna e a melhor distribuição de tensões. 

 

Tabela 14 – Valores de força máximos positivos e negativos e respetivos deslocamentos e inclinações 

das colunas dos pórticos, para os ensaios cíclicos. 

Pórtico 
Fmáx 

[kN] 

Fmin 

[kN] 

S1,máx 

[mm] 

S1,min 

[mm] 

Φmáx 

[%] 

Φmin 

[%] 

θmáx 

[°] 

θmin 

[°] 

F-NR-C1 16,5 -13,1 188 -170 7,7 -7,0 3,8 -3,5 

F-R-C1 17,7 -15,7 171 -166 7,0 -6,8 3,8 -3,4 

 

Na Figura 57 a) ilustra-se a evolução da função de resistência relativa para os ensaios cíclicos, 

calculada com base nas expressões (6) e (7). A resistência relativa assumiu uma tendência crescente 

até ao quinto ciclo (C5.1), quando o deslocamento de cedência é ultrapassado. Para os dois ciclos 

seguintes (ciclos C5.2 e C5.3, com o mesmo deslocamento imposto), verificou-se uma resistência 

idêntica. Para os grupos de ciclos posteriores, observou-se uma tendência crescente com o aumento 

do deslocamento imposto, acompanhado de uma ligeira redução de resistência para os últimos ciclos 

de cada grupo. Tal deve-se ao aparecimento de danos nos pórticos. O pórtico F-NR-C1 apresentou 

geralmente resistências relativas mais elevadas, sobretudo para o sentido de carga positivo. No sentido 

de carga negativo, os pórticos F-NR-C1 e F-R-C1 apresentaram andamentos idênticos, mostrando que 

o pórtico não reforçado é mais suscetível à evolução dos danos locais nos elementos de GFRP. 
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Na Figura 57 b) apresenta-se a evolução da função de rigidez para os ensaios cíclicos. Esta função, 

determinada com base nas expressões (8) e (9), traduz-se na relação entre a rigidez de descarga de 

um ciclo, medida no seu ponto de inversão de sinal, e a rigidez elástica inicial do pórtico, obtida com 

base nos resultados experimentais monotónicos. Em ambos os pórticos, observou-se um andamento 

globalmente decrescente com o avançar dos ciclos, acompanhado pela progressão da acumulação de 

danos locais, sobretudo junto das ligações superiores dos pórticos. Tal como seria expectável, para o 

sentido positivo do carregamento, o pórtico F-R-C1 registou valores de rigidez relativa superiores aos 

do pórtico F-NR-C1, registando valores superiores à unidade para os ciclos iniciais. Para o sentido 

negativo, ambos os pórticos apresentaram valores de rigidez relativa semelhantes, sendo que os 

resultados apresentam uma variabilidade significativa, sobretudo para o pórtico F-NR-C1. 

 

  
a) b) 

Figura 57 – Evolução da função da: (a) resistência relativa; e (b) rigidez relativa, para os ensaios cíclicos. 
 

 

Na Figura 58 a) apresenta-se a evolução da função de energia absorvida relativa com o aumento do 

número de ciclos, para as tipologias de pórticos analisadas. Este parâmetro, obtido com base nas 

expressões (10) e (11), permite avaliar a capacidade de dissipação de energia de um pórtico. Para 

ambos os pórticos, observou-se que para ciclos de igual valor de deslocamento, as duas últimas 

repetições apresentaram valores de energia relativa mais reduzidos. Este fenómeno evidencia o facto 

dos danos ocorridos no primeiro ciclo provocarem uma diminuição de força e de rigidez nos ciclos 

seguintes, gerando assim uma redução da energia absorvida. 

 

  
a) b) 

Figura 58 – Evolução da: (a) função de energia relativa; e (b) energia acumulada, para os ensaios cíclicos. 
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Na Figura 58 b) ilustra-se a evolução da função de energia absorvida acumulada, para ambos os 

ensaios cíclicos. Verificou-se que, até ao 10º ciclo (C7.1), a energia total absorvida por ambos os 

pórticos foi idêntica. Para os ciclos posteriores, o pórtico F-R-C1 assumiu sempre valores de energia 

absorvida superiores aos do pórtico F-NR-C1, apresentando no final do ensaio uma energia absorvida 

acumulada cerca de 18% superior. 

 

Desta análise, é possível concluir que o reforço das ligações viga-coluna com parafusos face-a-face 

permite tirar melhor partido da ductilidade dos elementos metálicos da ligação, refletindo-se numa 

influência significativa na capacidade de absorção de energia do pórtico. É importante referir que, 

apesar de o pórtico reforçado apresentar um melhor desempenho em termos de energia absorvida, a 

diferença comparativamente ao pórtico não reforçado não foi tão acentuada quanto se esperaria com 

base nos resultados dos ensaios das ligações. Tal foi atribuído à geometria do pórtico em estudo. De 

facto, os ensaios das ligações simulam o comportamento de uma ligação de um piso intermédio, logo 

caso o pórtico tivesse mais um piso, estas ligações possivelmente seriam mais solicitadas e as 

diferenças seriam mais significativas.  

4.3. Considerações finais 

Com base nos resultados da campanha experimental, concluiu-se que a tipologia de pórtico reforçada 

foi a que exibiu um melhor desempenho quando sujeita a ações horizontais monotónicas e cíclicas. 

Este pórtico apresentou maior resistência, rigidez e capacidade de absorção de energia. 

 

Apesar das tipologias de pórticos analisadas apresentarem modos de rotura idênticos, nomeadamente 

a rotura por corte longitudinal nas bases das colunas e a rotura da ligação banzo-alma, a introdução 

dos parafusos face-a-face permitiu reduzir significativamente os danos prematuros dos perfis de GFRP 

junto das ligações superiores. Concluiu-se, assim, que os parafusos face-a-face têm uma elevada 

influência na capacidade de redistribuição de tensões nas zonas das ligações, permitindo tirar melhor 

partido da ductilidade dos elementos metálicos da ligação. 

 

No âmbito do projeto FRP Quake, a principal desvantagem desta escolha pode-se atribuir ao facto de 

este pórtico exibir um comportamento praticamente elástico linear até níveis de deslocamentos 

bastante elevados, ao contrário do pórtico não reforçado. Tal está patente nos ganhos modestos em 

termos de energia dissipada deste pórtico face ao pórtico não reforçado, quando comparados com os 

ganhos em termos de resistência. Este fenómeno foi atribuído ao facto da deformabilidade do sistema 

de ligação utilizado estar condicionada pelo material GFRP, que permite elevados níveis de 

deformações em regime elástico, uma vez que os parafusos face-a-face mobilizam a totalidade da 

secção da coluna. 
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Capítulo 5 – Estudo numérico  

5.1. Considerações iniciais 

O principal objetivo deste estudo numérico consiste em avaliar a viabilidade da análise do 

comportamento monotónico e cíclico de estruturas constituídas por perfis GFRP com secção 

transversal aberta, através de modelos numéricos com um reduzido custo computacional. O 

desenvolvimento de modelos numéricos relativamente simples, que possam ser utilizados em 

aplicações correntes de Engenharia Civil, especialmente no dimensionamento sísmico de estruturas, 

tem particular importância para estruturas à escala real, devido à impossibilidade de utilizar modelos 

mais complexos a essa escala. Adicionalmente, estes modelos mais complexos, que envolvem a 

modelação do início e da propagação do dano em perfis e ligações de GFRP, requerem a definição de 

um conjunto de parâmetros, como a energia de fratura do material e os atritos entre materiais, 

atualmente não disponíveis e que variam bastante consoante as características do material pultrudido. 

 

Deste modo, no presente capítulo, apresenta-se o estudo numérico que foi desenvolvido com recurso 

ao software de elementos finitos SAP2000 (2019). Numa primeira fase, caracterizam-se os modelos 

numéricos elaborados, definindo-se a geometria e tipo de elementos, as condições de fronteira, as 

propriedades mecânicas dos materiais, assim como os tipos de análise e carregamentos aplicados. 

Posteriormente, apresentam-se os resultados obtidos, comparando-os com os resultados 

experimentais, sobretudo ao nível da resistência e rigidez global dos pórticos, bem como da evolução 

dos deslocamentos e esforços com o deslocamento imposto. Por último, são apresentadas as 

considerações finais do estudo numérico realizado. 

5.2. Descrição dos modelos  

5.2.1. Geometria e tipo de elementos 

Os modelos numéricos tiveram como objetivo reproduzir as tipologias de pórticos bidimensionais 

estudadas no capítulo anterior, constituídos por ligações viga-coluna reforçadas e não reforçadas. No 

que diz respeito à geometria, os modelos estão de acordo com as dimensões ilustradas na Figura 19. 

Os perfis estruturais em material GFRP foram modelados como elementos de barra (frame), com uma 

secção em “I” com 150x75(x8) mm2, em relação à linha média das vigas/colunas constituintes. 

 

O comportamento das ligações viga-coluna, não reforçadas e reforçadas, foi definido com base nos 

ensaios experimentais do programa doutoral do Eng. David Martins, cujas curvas monotónicas 

momento vs. rotação relativa (Δθ) foram ilustradas na Figura 49. É possível verificar que as curvas não 

são lineares, isto é, a rigidez de rotação das ligações não é constante ao longo do ensaio. Deste modo, 

e uma vez que se concluiu experimentalmente que a rigidez das ligações tem uma influência 

significativa no desempenho estrutural dos pórticos, as ligações viga-coluna foram modeladas com 

recurso a ligações com 2 nós (2-joint links) não lineares (Multilinear Plastic). Consideraram-se todas as 
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direções destas ligações fixas, com exceção da rotação em torno do eixo perpendicular ao plano do 

pórtico (R3), que foi modelada com base nas curvas M-Δθ dos ensaios das ligações e no modelo 

histerético adotado. 

 

Para a análise cíclica, utilizou-se o Pivot hysteresis model (Dowel et al. 1998) para caracterizar o 

comportamento histerético das ligações viga-coluna. Os autores desenvolveram este modelo para 

elementos em betão armado, de modo a poderem definir, de um modo relativamente expedito, o seu 

comportamento histerético tendo em consideração o comportamento não simétrico e o efeito de 

afunilamento (pinching na literatura inglesa). Este efeito traduz-se no estreitamento dos diagramas 

histeréticos, estando associado ao mecanismo de abertura e fecho de fendas induzido pelas 

solicitações cíclicas. 

 

Em primeiro lugar, é necessário definir a relação momento vs. rotação, com base nos ensaios 

monotónicos realizados na campanha experimental do programa doutoral do Eng. David Martins. De 

seguida, definem-se quatro quadrantes (Q1 a Q4), através do eixo horizontal e das linhas elásticas de 

carregamento, conforme ilustrado na Figura 59 a). Dowel et al. (1998) preconizaram quatro regras para 

definir o andamento da fase de carga e de descarga das curvas histeréticas, em cada um dos 

quadrantes. Estas regras têm por base os seguintes pontos notáveis: Pivot points (P1 - P4); e pinching 

Pivot points (PP2 - PP4). Estes pontos são determinados com base na relação entre o momento de 

cedência (My) e a rigidez inicial da curva monotónica. 

 

  
a) b) 

Figura 59 – (a) Pontos notáveis e parâmetros do Pivot hysteresis model (Martins et al. 2019).  

(b) Modelo numérico dos ensaios das ligações viga coluna do programa doutoral do Eng. David Martins. 

 

Os primeiros pontos, P1 - P4, caracterizam o comportamento na descarga. Os pontos P1 e P2 resultam 

da multiplicação do parâmetro α1 pelo valor negativo do momento cedência positivo (-My1), sendo 

marcados sobre a linha elástica de carregamento positiva e negativa (cf. Figura 59 a), respetivamente. 

Os pontos P3 e P4 resultam da multiplicação do parâmetro α2 pelo módulo do momento de cedência 

negativo (My2), sendo representados sobre a linha elástica negativa e positiva (cf. Figura 59 a), 

respetivamente. É de salientar que com o aumento do parâmetro α, a descarga nos quadrantes Q1 e 

Q3 tende a ser paralela à linha elástica positiva e negativa, respetivamente. 
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Já os últimos pontos, PP2 e PP4, definem o grau de afunilamento (pinching) após a fase negativa do 

ciclo, e localizam-se sobre a linha elástica de carregamento positiva e negativa (cf. Figura 59 a), 

respetivamente. É importante referir que estes pontos tendem a aproximar-se da origem do referencial 

com a evolução da perda da capacidade resistente do elemento, de acordo com a sua curva 

monotónica. O valor inicial dos pontos PP2 e PP4 é obtido multiplicando-se, respetivamente, os fatores 

β2 e β1 pelo momento de cedência negativo (My2) e positivo (My1), respetivamente. O parâmetro β 

caracteriza a evolução da degradação da capacidade resistente do elemento com a evolução do efeito 

de afunilamento (pinching). Este parâmetro varia entre 0 e 1, sendo o seu valor ajustado em cada ciclo 

com base na seguinte expressão, 

  

 𝛽𝑖
∗ = {

𝛽𝑖 , 𝑑 ≤ 𝑑𝐹𝑚á𝑥

𝐹

𝐹𝑚á𝑥

𝛽𝑖 , 𝑑 > 𝑑𝐹𝑚á𝑥

 (12) 

 

sendo 𝛽𝑖
∗ o valor do parâmetro de afunilamento (pinching) ajustado, o índice 𝑖 (igual a 1 ou 2) referente 

à linha elástica positiva e negativa, respetivamente; d e F o máximo deslocamento e força do ciclo, 

respetivamente; 𝐹𝑚á𝑥 a força máxima da curva força vs. deslocamento monotónica; e 𝑑𝐹𝑚á𝑥
 o valor do 

deslocamento correspondente a 𝐹𝑚á𝑥. 

 

Na Figura 59 b) ilustra-se o modelo utilizado para calibrar os parâmetros do Pivot hysteresis model (α1, 

α2, β1 e β2) dos modelos numéricos dos pórticos. A calibração destes parâmetros foi realizada seguindo 

uma metodologia semelhante à apresentada na 1ª e 2ª parte do trabalho de investigação desenvolvido 

por Martins et al. (2019). Uma vez que os ensaios das ligações apresentam uma geometria e condições 

de apoio simétricas, as curvas momento vs. rotação obtidas nos ensaios monotónicos foram utilizadas 

para ambos os sentidos de carregamento. Apesar das ligações viga-coluna dos pórticos estudados 

apresentarem um comportamento ligeiramente assimétrico para os dois sentidos de carregamento (cf. 

subcapítulo 4.2.), nesta análise foi considerado que os parâmetros positivos (α1 e β1) eram idênticos 

aos parâmetros negativos (α2 e β2, respetivamente). Posteriormente, verificou-se que esta simplificação 

não teve praticamente nenhuma influência nos resultados obtidos. 

 

É importante referir que, para a calibração destes parâmetros, não foram considerados os três primeiros 

ciclos destes ensaios, uma vez que foram associados a uma fase de ajuste do pórtico ao esquema de 

ensaio e dado que praticamente não se verificou degradação de resistência. Comparando os resultados 

experimentais com os numéricos, considerou-se um valor de 0,25 e de 1,0 para o parâmetro β, para a 

ligação não reforçada e reforçada, respetivamente. Quanto ao parâmetro α, para a ligação não 

reforçada, verificou-se uma descarga praticamente na direção da origem, tendo-se atribuído um valor 

de 1. Já para a ligação reforçada, observou-se que a descarga foi efetuada com a mesma direção da 

linha elástica, tendo sido considerado o valor máximo (100), para além do qual o modelo apresenta 

pouca sensibilidade a este parâmetro. Nas Figura 60 a) e b) apresentam-se as curvas momento vs. 

rotação experimentais e numéricas das ligações não reforçadas e reforçadas, respetivamente.  
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a) b) 

Figura 60 – Curvas momento vs. rotação dos modelos numéricos e dos ensaios (cíclicos e monotónicos) 

realizados pelo Eng. David Martins, para as ligações: (a) não reforçadas; e (b) reforçadas. 

 

Após a calibração destes modelos, verificou-se que, para ambas as ligações, tal como seria expectável, 

a curva monotónica experimental estabeleceu uma envolvente perfeita das curvas histeréticas 

numéricas. De um modo global, ambos os modelos constituíram uma aproximação bastante satisfatória 

dos ensaios das ligações. Para a ligação não reforçada, verificou-se que, em geral, os ciclos numéricos 

apresentam uma área mais reduzida (que se traduz numa menor energia dissipada), quando 

comparados com os ciclos experimentais. Já para a ligação reforçada, observou-se que os quatro ciclos 

finais apresentam valores máximos de rotação significativamente mais elevados que os respetivos 

ciclos experimentais. Tal foi atribuído ao facto de no modelo numérico não ter sido considerado o início 

e a propagação do dano no material GFRP.  

 

Posteriormente, com base nas curvas força vs. deslocamento histeréticas do modelo não reforçado (cf. 

Figura 63 a), constatou-se que considerando os parâmetros do Pivot hysteresis model determinados 

nesta calibração, os resultados obtidos para a simulação do ensaio F-NR-M2 não foram satisfatórios, 

nomeadamente no que se refere ao valor da área da descarga das curvas numéricas. Deste modo, 

optou-se por considerar, para a ligação não reforçada, os mesmos parâmetros que para as ligações 

reforçadas (α= 100 e β= 1,0). 

5.2.2. Propriedades mecânicas  

O material compósito GFRP foi modelado com comportamento elástico linear e ortotrópico, tendo como 

referência os resultados experimentais de Mendes (2017). Para os perfis compósitos, considerou-se 

que a direção longitudinal dos banzos e da alma como a direção 1 e as direções ortogonais como as 

direções 2 e 3. Na Tabela 15 apresenta-se as principais propriedades mecânicas e físicas destes perfis, 

onde: (i) E11 e E22 representam, respetivamente, o módulo de elasticidade na direção longitudinal e 

transversal. O módulo de elasticidade segundo a direção 33 foi considerado idêntico ao E22, visto não 

ser possível determiná-lo experimentalmente; (ii) 12 e G12 são o coeficiente de Poisson e o módulo de 

corte longitudinal, respetivamente. Na falta de resultados experimentais (Mendes 2017), foram 

assumidos valores iguais para os restantes planos (13 e 23); e (iii)  representa o peso volúmico.  
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Tabela 15 – Propriedades mecânicas e físicas dos perfis de GFRP (Mendes 2017). 

Material E11 (GPa) E22 (GPa) 12 (-) G12 (GPa)  (kN/m3) 

GFRP 41,3 3,91 0,29 3,12 18,00 

5.2.3. Condições de fronteira e carregamento 

Quanto às condições de fronteira dos modelos numéricos, teve-se como intuito reproduzir as condições 

em que foram executados os ensaios experimentais. Desta forma, os travamentos verticais distribuídos 

ao longo da viga inferior e os batentes colocados nas extremidades da viga inferior (cf. Figura 25 b) e 

Figura 26 c), respetivamente) foram modelados com restrições (restraints) ao deslocamento, 

respetivamente, segundo a direção vertical (Z) e segundo a direção horizontal (X), conforme ilustrado 

nas Figura 61 a) e b). 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 61 – Modelo numérico dos pórticos em estudo: (a) vista lateral; (b) vista isométrica. 

 

Como referido no capítulo 3, as extremidades das colunas foram aparafusadas ao sistema de fixação 

(cf. Figura 26 c), modelando-se, portanto, esta ligação com um apoio elástico com rigidez de rotação 

K. De forma a determinar a rigidez da ligação das colunas à viga de reação, o modelo foi calibrado com 

base nos resultados experimentais (Tabela 16), em particular, no que diz respeito ao valor da rigidez 

(inicial) global dos pórticos (K1) e da rigidez do segundo troço linear verificado nas curvas força vs. 

deslocamento dos ensaios (K2). Consideraram-se três casos de modelação no nó inferior das colunas: 

(i) apoio simples (K= 0); (ii) K entre 300 e 1000 kNm/rad; e (iii) encastramento (K= ∞). 

 

Observou-se que a redução de rigidez do primeiro troço linear para o segundo troço linear das curvas 

força vs. deslocamento numéricas (K1 - K2) se manteve praticamente constante, independentemente 

do valor de rigidez das bases das colunas. Comparando os valores numéricos e experimentais, 

considerou-se que o apoio elástico com rigidez de rotação de 500 kNm/rad é o que melhor simula a 

ligação das colunas às peças de apoio. É importante referir que o valor de rigidez obtido é inferior ao 
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esperado, uma vez que se pretendia simular experimentalmente uma ligação ao apoio encastrada. Tal 

deve-se aos danos prematuros observados durantes os ensaios no material GFRP junto das bases das 

colunas, que provocaram a redução de rigidez da ligação das colunas às peças de apoio.  

 

Tabela 16 – Rigidezes dos pórticos para os casos de modelação das bases das colunas. 

Caso de modelação 

Pórtico não reforçado Pórtico reforçado 

K1 

[KN/m] 
Δ 

K2 

[KN/m] 
Δ 

K1  

[KN/m] 
Δ 

K2 

[KN/m] 
Δ 

K = 0 (apoio simples) 131 -5% 75 -23% 164 -4% 91 -7% 

K = 300 kNm/rad 136 -1% 81 -17% 169 -1% 97 -1% 

K = 500 kNm/rad 138 0% 84 -13% 171 0% 99 1% 

K = 1000 kNm/rad 143 +4% 87 -10% 173 +1% 103 +5% 

K=∞ (encastramento) 150 +9% 97 0% 181 +6% 112 +14% 

Ensaios (média) 138 - 97 - 171 - 98 - 

 

Quanto ao carregamento, à semelhança dos ensaios experimentais, foi simulado por imposição de 

deslocamento até um deslocamento máximo de 400 mm e ± 200 mm, para a análise monotónica e 

cíclica, respetivamente, correspondente ao curso livre do atuador em ambos ensaios. O deslocamento 

foi aplicado no nó superior do pórtico (ligação viga-coluna) segundo a direção X (cf. Figura 61 b). 

5.2.4. Tipos de análise 

Nestes modelos foram realizadas duas análises distintas, estática e histerética. Em ambas as análises, 

foi apenas estudado o comportamento bidimensional dos pórticos, não tendo sido considerados os 

fenómenos de instabilidade lateral das barras. É importante referir que não foi considerado o 

comportamento geometricamente não linear, nem imperfeições geométricas, dado não se 

enquadrarem nos objetivos deste estudo (e não ter sido recolhida informação suficiente para o efeito). 

 

A análise estática monotónica foi realizada por imposição incremental de deslocamentos, tendo-se 

considerado um incremento mínimo de 0,35 mm. A análise histerética foi realizada sob ação de um 

carregamento cíclico, cujo histórico de carregamento foi definido no subcapítulo 3.7. (cf. Figura 29). 

5.3. Resultados e discussão 

5.3.1. Comportamento sob ação monotónica  

Na Figura 62 apresentam-se as curvas força vs. deslocamento experimentais e numéricas das 

tipologias de pórticos analisadas, não reforçados e reforçados, para o ensaio monotónico. Nas curvas 

numéricas de ambos os modelos, foi possível observar um comportamento inicial linear até um 

deslocamento horizontal de aproximadamente 20 mm. Este deslocamento foi associado ao limite da 

resposta linear dos ensaios experimentais. Depois, verificou-se uma redução gradual de rigidez, 

seguida de um troço linear e crescente, sem se voltar a registar uma diminuição de rigidez ou força 

(note-se que, nos modelos, não foi considerado qualquer critério de rotura nos materiais). 
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Figura 62 – Curvas força vs. deslocamento monotónicas dos pórticos não reforçados e reforçados. 

 

A curva numérica do pórtico não reforçado começa a revelar maiores discrepâncias face à experimental 

a partir do ponto de cedência (experimental), registando uma redução de rigidez cerca de 32% superior 

relativamente à experimental. Enquanto nos ensaios esta redução foi associada a pequenos ajustes 

iniciais, sem ter sido observado qualquer dano no pórtico, no modelo foi associada ao comportamento 

não linear das ligações viga-coluna, caracterizado pelos resultados dos ensaios à escala real. Quanto 

à curva numérica do pórtico reforçado, considerou-se que constitui uma aproximação bastante 

fidedigna das curvas experimentais, sobretudo para o pórtico F-R-M1. Ao contrário dos ensaios 

experimentais, a perda de rigidez desta curva não foi tão evidente, apesar de se ter verificado para um 

deslocamento idêntico ao deslocamento de cedência do pórtico F-R-M1 (~21 mm). É de salientar que, 

para ambos os pórticos, verificou-se que, ao contrário das curvas numéricas, as curvas experimentais 

apresentaram uma redução de força associada à rotura nos perfis pultrudidos, fora das ligações. Deste 

modo, uma vez que os perfis em GFRP foram modelados com elementos geometricamente e 

fisicamente lineares, não tendo sido considerada a rotura ao nível dos materiais, estas reduções de 

força determinaram o limite da validade dos modelos. 

 
Nas Tabela 17 e 18, apresentam-se os valores (numéricos e experimentais) das rigidezes (K1 e K2), 

força de cedência (Fel) e da força para deslocamentos horizontais de 120,6 e 228,5 mm, que 

correspondem à primeira rotura GFRP (F(máx)) para os pórticos F-NR-M2 e F-R-M1, respetivamente. 

 

Tabela 17 – Resultados do pórtico não reforçado.  Tabela 18 – Resultados do pórtico reforçado. 

Análise 
Fel 

[kN] 

F(máx) 
[kN] 

K1 
[KN/m] 

K2 
[KN/m] 

 Análise 
Fel 

[kN] 

F(máx) 
[kN] 

K1 
[KN/m] 

K2 
[KN/m] 

Numérica 2,4 11,3 138 84  Numérica 2,8 24,7 171 99 

Ensaio 2,4 12,4 138 97  
Ensaios 
(média) 

2,8 22,4 171 98 

Δ 0% -9% 0% -15%  Δ 0% 10% 0% 1% 

 

Em termos de rigidez, os valores numéricos e experimentais são idênticos, com exceção da segunda 

rigidez (K2) do pórtico não reforçado, sendo que o modelo apresenta -15% face ao valor experimental. 
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Em relação à força numérica correspondente ao limite da resposta elástica linear dos pórticos, verificou-

se que o modelo apresentou valores idênticos aos obtidos na campanha experimental. Tal evidencia 

que as simplificações utlizadas no presente estudo numérico não tiveram influência na resposta elástica 

do pórtico, nomeadamente na sua rigidez. Para a força correspondente à rotura do material GFRP 

verificada experimentalmente (F(máx)), os modelos apresentam valores bastante semelhantes aos 

experimentais, -9% e +10%, para o pórtico não reforçado e reforçado, respetivamente. Deste modo, 

conclui-se que estes modelos permitiram simular de um modo bastante satisfatório o comportamento 

monotónico dos pórticos, até à rotura do GFRP (sendo que esta, como referido, não foi simulada). 

5.3.2. Comportamento sob ação cíclica 

Nas Figura 63 a) e b) ilustram-se as curvas força vs. deslocamento (experimentais e numéricas) dos 

pórticos não reforçados e reforçados, respetivamente, sob a ação de um carregamento cíclico. De um 

modo geral, constatou-se que as curvas numéricas apresentam uma concordância razoável com as 

curvas experimentais, sobretudo para o pórtico reforçado. 

 

  
a) b) 

Figura 63 – Curvas força vs. deslocamento cíclicas dos pórticos: (a) não reforçado; e (b) reforçado. 

  

Para ambos os pórticos, foi possível observar que a área da descarga das curvas numéricas, sobretudo 

dos grupos de ciclos finais, é bastante mais reduzida quando comparada com as curvas experimentais. 

Tal foi justificado com base no facto dos danos nos materiais, que se acumularam sobretudo para os 

grupos de ciclos finais, não terem sido considerados nos modelos numéricos. 

 

Nas Figura 64 a) e b), ilustra-se a evolução da função de resistência e de rigidez relativa (cf. secção 

4.2.1.), respetivamente, com o aumento do número de ciclos, obtida com base no estudo numérico e 

experimental. Concluiu-se que, apesar da simulação numérica ser simétrica, o modelo simula bastante 

bem a progressão da resistência relativa dos pórticos com a evolução dos ciclos, sobretudo para o 

sentido positivo de carregamento, verificando-se os maiores desvios para os ciclos negativos. Uma vez 

que não foram considerados os danos no material GFRP no estudo numérico, estes desvios devem-se 

à influência da sequência dos danos locais nos elementos de GFRP, que provocam uma redução das 

características mecânicas do pórtico na fase negativa de carregamento. 
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Com base nesta análise, constatou-se que os modelos subestimam a degradação de rigidez do pórtico 

não reforçado e reforçado a partir do 8º e do 11º ciclo, respetivamente. Confirma-se, assim, que estas 

reduções de rigidez, verificadas nos ensaios experimentais, se devem à acumulação de danos locais 

nos elementos GFRP e não às ligações em si (cf. subcapítulo 4.2.). 

 

  
a) b) 

Figura 64 – Evolução da função de: (a) resistência relativa; e (b) rigidez relativa, para a análise cíclica 

numérica e experimental. 

 

Nas Figura 65 a) e b) apresenta-se uma análise comparativa entre os resultados dos modelos 

numéricos e dos ensaios experimentais, em termos da evolução da energia absorvida relativa e da 

energia absorvida acumulada (cf. secção 4.2.1.), respetivamente, com o aumento do número de ciclos. 

 

  
a) b) 

Figura 65 – Evolução da função de: (a) função de energia relativa; e (b) energia acumulada, para a análise 

cíclica numérica e experimental. 

 

Concluiu-se que para os pórticos não reforçado e reforçado, o modelo numérico subestima o valor da 

energia absorvida experimental em cerca de –63% e –32%, respetivamente, após 19 ciclos. Tal deve-

se, mais uma vez, ao facto de os modelos não simularem o início e a propagação do dano no material 

GFRP. É de salientar que, para o pórtico não reforçado, verificaram-se discrepâncias entre os 

resultados numéricos e experimentais, em termos de energia absorvida, significativamente superiores 

face ao pórtico reforçado. Estas discrepâncias estão também patentes na descarga das curvas força 

vs. deslocamento (cf. Figura 63), e foram atribuídas à elevada concentração de dano nos perfis de 

GFRP observadas no ensaio do pórtico F-NR-C1, face ao pórtico F-R-C1 (cf. subcapítulo 4.2.). 



76 
 

5.4. Considerações finais 

Através do estudo realizado, foi possível simular o comportamento monotónico e cíclico de ambas as 

tipologias de pórticos estudadas na presente dissertação. De um modo geral, concluiu-se que os 

modelos implementados no software de elementos finitos SAP2000 permitiram prever de um modo 

satisfatório o comportamento destes pórticos. No entanto, os modelos apresentaram algumas 

limitações, nomeadamente na determinação da capacidade de dissipação de energia dos pórticos após 

sofrerem danos; esta limitação está associada, em grande medida, à não consideração explícita da 

iniciação e propagação do dano no material GFRP. Por outro lado, apesar dos valores de energia 

absorvida acumulada dos modelos apresentarem discrepâncias face aos experimentais, foram 

considerados fidedignos (e conservativos) dentro do seu limite de validade. 

 

A análise realizada indicou que os modelos foram bastante eficazes na avaliação da evolução da rigidez 

global e da capacidade resistente dos pórticos. É importante referir que, tal como seria expectável, para 

ambas as análises efetuadas (monotónica e cíclica) esta eficácia diminuiu com a progressão da 

concentração de dano local no material GFRP, sendo válida apenas até à fase de rotura do pórtico. Tal 

deve-se ao facto de se ter modelado o material GFRP como elástico-linear até à rotura, não se 

modelando, portanto, os danos locais observados experimentalmente.  

 

Apesar dos modelos desenvolvidos apresentarem um reduzido custo e complexidade computacional, 

principalmente por não envolverem a definição de parâmetros do material complexos, como a energia 

de fratura e os atritos entre materiais, permitiram ainda assim avaliar o comportamento monotónico e 

cíclico destes pórticos de um modo bastante eficaz (e conservativo). Assim, conclui-se que estes 

modelos podem constituir uma importante ferramenta de dimensionamento para este tipo de estruturas 

porticadas em GFRP, quando localizadas em zonas com atividade sísmica. 
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Capítulo 6 – Conclusões e desenvolvimentos futuros 

6.1. Conclusões  

Considera-se que o objetivo proposto para a presente dissertação, de avaliar o comportamento 

estrutural de pórticos bidimensionais constituídos por perfis pultrudidos em GFRP, foi atingido de forma 

bastante satisfatória. Foram estudadas duas tipologias de pórticos, constituídas por ligações viga-

coluna não reforçadas e reforçadas com recurso a parafusos metálicos a unir os banzos da coluna, 

tendo-se realizado uma análise comparativa da resposta destas tipologias. O estudo foi realizado com 

recurso a ensaios experimentais à escala real (monotónicos e cíclicos) e modelos numéricos.  

 

A revisão bibliográfica desenvolvida no âmbito deste trabalho mostrou que ainda existe uma elevada 

escassez de estudos científicos publicados sobre o comportamento de estruturas porticadas em GFRP, 

nomeadamente sobre o seu comportamento cíclico/sísmico. De um modo geral, este trabalho permitiu 

determinar várias características do comportamento estrutural de pórticos em materiais compósitos, 

complementando o atual estado do conhecimento. 

 

O estudo experimental iniciou-se com a caracterização do comportamento monotónico dos pórticos 

estudados, tendo sido determinados os respetivos valores de resistência, rigidez e principais modos de 

rotura. Seguidamente, procedeu-se à análise cíclica, em que se determinaram os valores de dissipação 

de energia destes pórticos. Os resultados obtidos permitiram determinar que o pórtico que apresentou 

um melhor desempenho estrutural, logo o que deve ser incluído no projeto FRP Quake, foi o pórtico 

reforçado. De facto, este foi o pórtico que apresentou maiores valores de resistência e capacidade de 

absorção de energia.  

 

Relativamente aos ensaios monotónicos, estes permitiram concluir que a utilização do sistema de 

ligação reforçado traduz-se num aumento de ~50% da resistência do pórtico. Este aumento foi atribuído 

à influência dos parafusos face-a-face: (i) na mobilização da totalidade da secção da coluna, permitindo 

uma melhor distribuição de tensões; e, mais importante, (ii) na exploração da ductilidade dos elementos 

metálicos da ligação. Deste modo, constatou-se que a introdução destes parafusos permitiu minimizar 

a ocorrência de danos locais prematuros nos perfis pultrudidos devido a concentrações de tensões. 

Por outro lado, contrariamente ao previsto, verificou-se que a rigidez global do pórtico não foi favorecida 

com a introdução do sistema de reforço nas ligações.  

 

O principal inconveniente da tipologia reforçada no âmbito deste projeto reside no facto de exibir um 

comportamento praticamente elástico linear até níveis de deslocamentos bastante elevados, patente 

nos ganhos modestos de energia dissipada, comparativamente com a tipologia não reforçada. Assim, 

para efeitos de dimensionamento, é válido (e conservativo) assumir que o pórtico reforçado tem um 

comportamento praticamente elástico-linear até à rotura (i.e., rotura frágil). A reduzida ductilidade 

exibida por ambas as estruturas obriga a um dimensionamento estrutural que tenha este aspecto em 
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conta, nomeadamente em zonas sísmicas. Nestas zonas, deve-se ter especial atenção à capacidade 

de absorção de energia da estrutura, que pode ser melhorada maximizando o contributo dos elementos 

metálicos das ligações (i.e. deformabilidade), tirando melhor partido da sua ductilidade. 

 

Quando comparado com o pórtico sem painéis estudado por Martins et al. (2019), no âmbito do projeto 

CLICKHOUSE (em que foram utilizados perfis tubulares), o pórtico reforçado foi o que exibiu maior 

rigidez inicial (+211%), resistência (+65%) e energia absorvida para grandes deformações. Estes 

ganhos foram atribuídos principalmente ao aumento da quantidade de elementos metálicos de reforço 

(ao nível da ligação e às peças de reforço da alma da coluna), bem como à configuração do ensaio, 

nomeadamente ao aumento do número sistemas de travamento das colunas e da viga inferior. 

 

No que diz respeito aos modelos numéricos desenvolvidos, estes manifestaram uma concordância 

satisfatória com os ensaios experimentais, nomeadamente em termos de resistência e rigidez, até ser 

atingida a rotura (experimental) dos perfis pultrudidos. Contudo, a grande limitação destes modelos 

prende-se com o facto de não ter sido considerada explicitamente a iniciação e propagação do dano 

no material GFRP. Tal tem particular influência na determinação da capacidade de dissipação de 

energia do pórtico. Por outro lado, os valores obtidos numericamente para a energia dissipada 

mostraram-se ser conservativos, comparativamente aos resultados experimentais, permitindo concluir 

que estes modelos podem constituir uma ferramenta de dimensionamento bastante eficaz de estruturas 

porticadas em GFRP, quando localizadas em zonas com atividade sísmica. 

 

6.2. Perspetivas de desenvolvimentos futuros 

Uma das limitações do presente estudo residiu no reduzido tempo disponível para a realização da 

campanha experimental, bem como na elevada complexidade de preparação e montagem do esquema 

de ensaio e instrumentação. Deste modo, não foi possível avaliar experimentalmente a influência de 

paredes divisórias (por exemplo, em painéis sanduíche constituídos por um núcleo de espuma de 

poliuretano entre duas lâminas de GFRP) no desempenho estrutural dos pórticos estudados, conforme 

inicialmente previsto no âmbito do projeto FRP Quake. 

 

Para além disto, foram realizadas várias alterações ao esquema de ensaio no decorrer da campanha 

experimental, nomeadamente a introdução de novos sistemas de contraventamento das colunas e de 

fixação das bases das colunas. Deste modo, não foi possível confirmar alguns resultados experimentais 

não esperados à partida, dado que não foram realizados no mínimo dois ensaios para a mesma 

tipologia de pórtico para o esquema de ensaio e tipo de carregamento. 

 

Os pórticos estudados apresentaram um comportamento praticamente linear até à rotura, mostrando 

uma ductilidade reduzida. Assim, o facto de praticamente não ter sido observada plasticidade das 

cantoneiras e o facto dos modos de rotura que limitaram a integridade estrutural dos ensaios 

monotónicos não terem ocorrido ao nível das ligações, indica que a tipologia da ligação viga-coluna 
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deverá ser repensada. Estas alterações poderão permitir tirar melhor partido da ductilidade do aço, 

para elevados valores de rotação global dos pórticos. Nestas condições, propõe-se o estudo desta 

tipologia de pórtico, constituído por um sistema inovador de ligação, do tipo capacete (cuff), avaliando 

o seu desempenho a ações laterais monotónicas e cíclicas.  

 

Na maioria dos ensaios descritos na presente dissertação, verificou-se a rotura por arrancamento por 

corte longitudinal (shear out) dos parafusos do sistema fixação das bases das colunas, limitando a 

capacidade resistente destes pórticos. Deste modo, recomenda-se que seja alterado este sistema de 

fixação por uma peça metálica bastante mais alta aparafusada ao perfil, contendo um maior número de 

parafusos, que permita a mobilização de uma maior seção da coluna, distribuindo melhor as tensões 

de corte pelo perfil/parafusos. 

 

Sugere-se que no futuro seja realizada uma investigação experimental e numérica no sentido de avaliar 

o comportamento dinâmico deste tipo de estruturas porticadas quando sujeitas à ação sísmica, 

simulada através de ensaios em mesa sísmica. Este estudo tem particular relevância para o 

desenvolvimento de normas e diretrizes de dimensionamento adequadas para estruturas compósitas, 

especialmente em zonas com atividade sísmica, permitindo uma maior aceitação deste tipo de 

materiais em estruturas de engenharia civil. 
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Anexo A – Campanha experimental 

Anexo A1 – Ensaio ao esmagamento da alma 
 

  
a) b) 

 
c) 

Figura A1.1 – Curvas força vs. deslocamento das séries: (a) ETF-NR; (b) ETF-R2; (c) ETF-R4. 
 

Nota-se que para a série de ensaios ETF-R2 são apenas apresentados os resultados de dois ensaios, 

uma vez que os resultados do primeiro ensaio desta série foram anómalos, pelo que não foram 

considerados. A determinação incorreta deveu-se a erros de calibração no registo dos dados. 

 

Tabela A1.1 – Resumo dos resultados obtidos para todos os ensaios ao esmagamento da alma. 

Provete 

Limite Linear Carga máxima 

K 
Média 

Fel 
Média 

Dmáx 
Média 

Fmáx 
Média 

(kN/mm) (kN) (mm) (kN) 

ETF-NR-1 7,7 

8,0±0,4 

15,83 

15,7±0,4 

2,77 

2,7±0,1 

15,83 

15,7±0,4 ETF-NR-2 8,5 16,15 2,62 16,15 

ETF-NR-3 7,7 15,20 2,76 15,20 

ETF-R2-1 9,6 
10,6±1,1 

29,13 
27,9±1,3 

25,65 
22,5±3,2 

38,59 
39,3±0,7 

ETF-R2-2 11,7 26,64 19,28 39,96 

ETF-R4-1 18,3 

18,6±0,4 

56,95 

57,3±1,3 

27,49 

22,0±6,2 

76,65 72,4±7,6 
 
 
 
 

ETF-R4-2 19,2 55,79 25,26 78,86 

ETF-R4-3 18,3 59,01 13,31 61,71 
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Anexo A2 – Instrumentação dos ensaios experimentais 

  
a) b) 

Figura A2.1 – Deflectómetros de fio colocados: (a) no actuador (S5); (b) no topo da 2ª coluna (S1). 

 

  
a) b) 

Figura A2.2 – Inclinómetros: (a) ligação B: coluna (I1) e viga (I2); (b) ligação C: coluna (I3) e viga (I4). 

  

   
a) b) c) 

Figura A2.3 – Deflectómetros mecânicos instalados: (a) a meio da 1ª coluna (D1); (b) a meio da viga 

inferior (D2). (c) Deflectómetro de fio colocado a meio da 2ª coluna (S4). 

 

   
a) b)          c) 

Figura A2.4 – Deflectómetros de fio das diagonais: (a) ligação A; (b) ligação D. (c) Deflectómetros 

mecânicos, utilizados para medir a rotação da ligação A na: 1ª coluna (D3 e D4) e viga inferior (D5 e D6). 
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Anexo A3 – Pórtico F-NR-M1 

 

Tabela A3.1 – Parâmetros utilizados para o cálculo da carga crítica das colunas do pórtico F-NR-M1. 

Parâmetro Unidade Valor 

Módulo de elasticidade, EL GPa 41,3 

Módulo de corte, GLT GPa 3,12 

Momento de inércia, Iz m4 5,6822 × 10
-7

 

Constante de empenamento Iw m6 2,8644 × 10
-9

 

Constante de torção (uniforme), It m4 4,8469 × 10
-8

 

Comprimento livre da coluna, L m 
- 

 

2,4  

k - 1 

kw - 1 

 

Tabela A3.2 – Cálculo do momento crítico, associado à instabilidade global por flexão-torção, das 

colunas do pórtico F-NR-M1. 

C1 C2 
π2ELIz

(kL)
2

  [kN] (
k

kw

)

2

 
Iw

Iz
  [m2] GLTIt  [kNm

2] Mcr
global  [kNm] 

2,704 0,0 108,73 1,0 0,005041 0,1512 10,2 
 

Anexo A4 – Pórtico F-NR-M2 

 
 

Figura A4.1 – Diagramas de esforço transverso (em kN) do pórtico F-NR-M2, para Fel e FB= 9,4 kN. 
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Anexo A5 – Pórtico F-R-M1 

Tabela A5.1 – Cálculo do momento crítico, associado à instabilidade global por flexão-torção, das 

colunas do pórtico F-R-M1. 

L [m] C1 
π2ELIz

(kL)
2

  [kN] (
k

kw

)

2

 
Iw

Iz
  [m2] GLTIt  [kNm

2] Mcr
global  [kNm] 

1,9 2,281 146,35 1,0 0,005041 0,1512 12,6 

 

Anexo A6 – Pórtico F-R-M2 

 
 

Figura A6.1 – Diagramas de esforço transverso (em kN) do pórtico F-R-M2, para Fel e FB= 11,0 kN. 

 
 

 
Figura A6.2 – Curvas momento vs. deslocamento das colunas do pórtico F-R-M2. 
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Anexo A7 – Pórtico F-NR-C1 

Anexo A7.1 – Curvas força vs. deslocamento 

a) C1 (4,25 mm) b) C2 (8,5 mm) 

  
c) C3 (12,75 mm) d) C4 (17 mm) 

  
e) C5.1 (34 mm) f) C6.1 (68 mm) 

  
g) C7.1 (102 mm) h) C8.1 (136 mm) 

  
i) C9.1 (170 mm) 

 
Figura A7.1.1 – (a) a (i) Curvas força vs. deslocamento para o ensaio cíclico do pórtico F-NR-C1. 
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Anexo A8 – Pórtico F-R-C1 

Anexo A8.1 – Curvas força vs. deslocamento 

a) C1 (4,25 mm) b) C2 (8,5 mm) 

  
c) C3 (12,75 mm) d) C4 (17 mm) 

  
e) C5.1 (34 mm) f) C6.1 (68 mm) 

  
g) C7.1 (102 mm) h) C8.1 (136 mm) 

  
i) C9.1 (170 mm) 

 

Figura A8.1.1 – (a) a (i) Curvas força vs. deslocamento para o ensaio cíclico do pórtico F-R-C1. 
 


